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 ی مؤلفمقدمه

 

 بعد:اما  الحمد هلل و
است و به روزمره  یخسته از ادامه زندگ دردمند و ،عصر نیانسان در ا

که  کندیصبح م یاز ما در حال کدام. هر ور شده است نوعی در آن غوطه
که  یکوچک زندگ اتیاست در برابر طوفان کارها و جزئ یسپر ییگو

 رهیو بر تو چ ندینمایشدن در صبحگاه غلبه م داریبر تو از زمان ب
 یدر باال جورخسته و رن ،شب انیخود را در پا نکهیتا ا شوندیم

 .یابی یتختخواب خود م
ل، ایمیل، درج مطالب فیس های کوتاه موبایتداوم خستگی در پیامک

ای، قرار های ماهوارهگذار در کانالویافت خبر در تویتر و گشت بوک، در
را به خود مشغول  آنچه که انسان و هردحام های پر ازگرفتن در راه

از  نماید و غیره. که بخشیوارد می ائل اجتماعینماید و او را در مسمی
 ... استدیگر  بخشآن سوار بر 

 هرگز! نه!؟ اندنمودهرا برطرف آیا وسایل ارتباط جمعی این مشکل 
باید  آنهای استفاده از نحوهاهلل تعالی هستند که  سویبلکه آنها نعمتی از 

است انسان ممکن . در نهایت رضایت خداوند را به دنبال داشته باشد



 

 

 های متنوعی از این امکانات داشته و در حال سود بردن از آناستفاده
هم زیانکار شویم! و  ت در موردیممکن اس باشد، اما غافل از یک نکته!

 باشد.می« صفا»این مورد همان 
که  زمانی ؛«و تفکری درخشنده صفای ذهن، خاطری آسوده و خلوت»

 .اطراف انسان در آرامش قرار دارد..
و بلکه صدها صدا ها که دهی کنونی زندگی انسان به شکلی است شیوه

د و از هر جهت ذهن او را به خود شوبه سوی وی روانه میدر طول روز 
 افزایدو سردرگمی انسانها می ذهن این امر بر پریشانی سازد. مشغول می

 باشیم. های بسیاری از آن در شهرهای معاصر میکه شاهد نمونه
آید و انسان را که رفاه اجتماعی به جنگ با زندگی می هنگامیاً خصوص

دهد تا زندگی بدین طریق ضایع تا به صبح در کنار دوستان خود قرار می
 گردد...

است که در  قسوت و سنگدلی ،معاصر بدترین نتایج فشارهای شهری از
 ،رودشود وآرامش درونی از بین میمی دارایمان خدشه کند.قلبها نفوذ می

 شود.گیر میشایع و فار امریتا آن که تبدیل به 
و  کشیدهمعاصر جانها دست  نابودیکه از  زمان آن فرا نرسیدهآیا 

 ؟طراوت بخشیم جانهایمان را با نسیم ایمان
 آیا وقت آن نرسیده است که قلبهایمان را با قرآن رقت دهیم؟

 لوب،، رقت دادن قی نفستزکیه سببقرآن همان چیزی است که 
 شود.میی جانها و نجات دادن آنها از سنگینی زمین تصفیه

باشد، بلکه حقیقتی است که فردی نمی یک نظراین استنباط شخصی یا 
 قرآن خود به بر آن داللت دارد.



 
 

 :فرمایداهلل تعالی می

   ِِّّٱلُۡقۡرَءانِّ َمن ََيَاُف وَعِّيد ِّۡر ب ن کسی که [ )پس با قرآ54]ق:   ٤٥فََذك 
 ترسد را پند بده(.از وعید می

 فرماید:همچنین می

  ِۚ ِّٱلۡوَۡحِّ نذِّرُُكم ب
ُ
َمآ أ بگو: فقط شما را با وحی بیم [ )54]األنبیاء:  قُۡل إِّنَّ

 (.دهممی
و نماید. توصیف می هاو پندی بر انسان اهلل تعالی قرآن را به موعظه

 فرماید:می

  َها ٱنلَّاُس قَۡد يُّ
َ
أ وۡعَِّظة  َيَٰٓ ُِّكمۡ  َجآَءتُۡكم مَّ ب  ِّن رَّ ای [ )45]یونس:  م 

 (.انسانها، به راستی پندی از جانب پروردگارتان به شما رسیده است
و مشاهدات اجتماعی روزمره بر مولف تصویری از زندگی معاصر 

با تأمل در نور قرآن و انتقال  ،این امور و مشاهدات است. کتاب گذشته
و تالش ه به معانی آیات مورد بررسی قرار گرفته نیز توجبین آیات و 

بیان شود. ها های قرآن با توجه به این اتفاقات و محیطشده تا هدایت
 بیانهای متفاوت جداگانه و زمان هایمالت در فصلی این تأخالصه

 شده است.
نرم  سبباسرار قرآن  که چگونه مرا به شگفتی وادشته! ایناین تأمالت 
چیزی جز  و برایم ،شودمیرقت دادن به آن و تزکیه نفس  کردن قلبها و

 به همراه نداشته است .زیبایی اخالق و تعبد 
این  .است اصل بعضی از این تأمالتکه در پیشگاه شماست، ح کتابی

که از کنار آنها  استخود بر اساس مشاهدات اجتماعی کتاب در ذات 
میان آمده است. در آن از  هی آنها سخن بعبور شده و با نور قرآن درباره



 

 

تزکیه  ی،نرم ،رقت سببآنها  توجه بهپرده برداشته شده که  بعضی معانی
 .باشدمیخود بازگشتی به مسیر طبیعی  و اینشود. می و پاک شدن قلب

هایی از این کتاب بیان خواهد در فصل این نتایج و تأمالتای از خالصه
 شد.

پیامبر ما و بر آلش و اصحابش  اهلل عالمترین است و صلوات اهلل بر
 باشد.

 قـ هـ 3511ذی القعدة  -بو عمرا
iosakran@yahoo.com 

mailto:iosakran@yahoo.com
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 دستپاچگی در برابر حقایق

 

، یکی از نزدیکانم  هـ قـ 3511سال  ،محرم ماهِ ، دومِدر روز چهارشنبه
او چهل و اندی سال  سنباشد. می الکریمعبدی او ابو به ریاض آمد. کنیه

کسی  به حال. تا بود دوستی بسیار نزدیکی برقرار ایشان،بود و بین من و 
داشته باشد و به  ی رئوفام که در برابر مردم قلبندیده مانند ویرا 

نیکی  مانند اینهاو  ،کودکان ،خانمانکارگران، افراد بی از جملهمستضعفان 
نخواهم ام آن را فراموش یلتی خاص بود که تا زندهنماید. او دارای فض

 ...کرد
اش نمایان بود. بر روی چهرهام رسید، آثار گرد و غبار وقتی به خانه

 ..جا خوابید. اندازی طلب نمود و ساعتی در همانزیر
نهار فرا رسید، او را بیدار کردم و با هم غذا خوردیم، صَرف وقتی زمان 
با یکدیگر بحث نمودیم.  «از جماعت مسافرنم»موضوع ی سپس درباره

 کتابی درخواست کرد.ی این موضوع او از من درباره
فتاوای ابن باز که در نماز از  بخشو ام مراجعه کرده به کتابخانه

که  و نیز فتاوای ابن عثیمین نور علی الدرب تهیه شده بود (یبرنامه)
 ش آوردم.برای ،بود سلیمان آن را جمع آوری کرده شیخ فهد



 

 

سپس اجازه خواست  مطالعه کرده، خواهان آن بود وی را که موضوعی
 .و رفت

 با من تماس گرفتمادرم  همان هفتهدر جمعه  ،بعد از گذشت آن روز
تقدیر خداوند ، ی فرزندم! ا. به من گفت: م بازگو کردرا برای یو خبر

 اتفاقی افتاده است. ابو عبدالکریمبرای و صورت گرفته 
 آن سکوت نمودم.در پس 

 از او پرسیدم: حاال در کدام بیمارستان است؟
 .. اهلل تعالی او را رحمت نمایدبه من گفت: او وفات یافته

آنچه و گوشی را گذاشتم.  با مادرم خداحافظی کرده ساکت ماندم،مدتی 
مادرم خبر و عبدالکریم قطعاً نمرده ابو فقط این بود: گذشتدر ذهنم می

 .استاده به من د یاشتباه
: آیا از و از مادرم پرسیدم تماس گرفته مدتی صبر کردم، سپس دوباره

 ؟که به من دادی مطمئن هستی این خبر
کنند. اهلل او را ی او هستند که گریه میگفت: ای فرزندم! این خانواده

 رحمت نماید.
خشکم زده از مادرم خداحفظی کردم و گوشی را گذاشتم.  یک بار دیگر

 .بکنمدانستم چه کار باید نمی و بود
را شنیدم و به یقین  شرادر او تماس گرفتم، صدای لرزانبسپس با 

 .(که ابو عبدالکریم وفات یافته است) .رسیدم
 از او پرسیم: ابو عبدالکریم...؟

صحبت مرا قطع کرد و باصدایی شکسته گفت: ابو عبدالکریم از تو 
 طلبد.حاللیت می



 
 

بود ریاض که در خارج از ی او سوی خانه و به روشن کردمماشینم را 
ای رفتیم به سوی غسالخانه ویی از خانواده افرادیدم. به همراه راهی ش

 که در آن قرار بود غسل داده شود.
ی ورود مدت اندکی منتظر ماندیم. وقتی غسل او تمام شد، به ما اجازه

و دعا نمودم. . به او سالم دادم و پیشانی او را بوسه زدم و برای اندداد
ات زنده و مردهای ابو عبدالکریم!  و گفتم: نتوانستم خود را کنترل کنم

 .دهدبوی خوب می
به خاطر مصیبتی  . در منزل او نشستیم و افرادی آمدند که عزادار بودند

 ، توانایی هیچ کاری را نداشتم.که به من وارد شده بود
ی او از ، اما چهرهسپری کردمدر آنجا به ریاض برگشتم. شبهایی را 

قبل از مرگش  یچهارشنبه از روزلحظاتی . سعی کردم شدذهنم پاک نمی
همان جایی که در آن زیرانداز به . ممهمان من بود را به یاد بیاورکه 

و  م تعالی بیان داشتگله و شکایتم را به نزد اهللرفتم و  انداخت و خوابید
 موش نمودم.که در درونم بود را خاجوششی  م،حد تواندر

باری بود که نزدیک  لیناوّ اینحوادث و اتفاقات بسیاری را مرور کردم. 
 .نزدیک دانستم تا به این حدرا  کرده و اجل خود بودن مرگ را حس
های آنان ، به چهرهو عزاداران او بودم نزدیکانوقتی در منزل 

ی عزا گفتم: ما همگی برادیدم و میرا در بین آنها می نگریستم. خودمی
. استدیگران  فقط برای واقع شدهکنیم آنچه یایم. بیشتر ما فکر مآمده

این زندگی را هر کدام از ما خواهد رسید که زمانی فرا  ایمکردهفراموش 
کنند و سنگ لحد ما را شویم و ما را کفن میو غسل داده می ترک کرده

آن  روی خاک . سپسگذارندهای باالی آن را میچینند و بعد خشتمی
 .شوندمردم دور میاز آن و بعد  خواهند ریخت



 

 

قبل از  ،دیگر و بعضی یابندوفات میماه  بعضی از انسانها در این
رسند و بعضی از ما یک یا دو سال میرند و به آن نمیرمضان این ماه می

این زندگی  پایانولی  ،رسدرگش فرا میمتر از آن بعد و یا چیزی اضافه
 باشد.امری حتمی می

برای هر کدام از ما زمانی نه چندان دور برای ترک این زندگی مقرر 
 .شده است

ها و زمین که پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمانتقدیری است این 
که در تقدیر عمر گرامی  ایمالئکهمشخص و نوشته شده است. 

کند میرد و یا چهار ماه عمر میشخص در زمان جنین بودن می :اندنوشته
رکت هستیم و زمان حیات ما دائماً و ما به سوی این مرگ در حال ح

 شود.کمتر می
فاصله داشتیم و مرگ سه سال ]یا بیشتر[ با  گذشته،در سال ممکن است 

تا آن  ،شویممی ترامروز یکسال از آن کم شده و ما هر دقیقه به آن نزدیک
 ..ریم.بدی خود قدم بگذااو به مسکن  رفتهآخرت  سرایکه به 

 ایم؟در این سالها از آن غفلت داشتهچگونه  !  است بزرگ این حقیقتی
 ؟باشندچگونه بسیاری از انسانها از آن غافل می

نظری و عقلی محض بسیاری از مردم این حقیقت را به شکلی 
تفکر  سزاوار و درخُور کنند تا نمیبه آن زندگی  ولی با یقینِ ،شناسندمی

 .د..نی آن شودرباره
. کندتنها به امور تجربی توجه مینفس انسان این است از عجایب 

و در ذهن خود این گونه  دانستهبعضی از انسانها یاد مرگ را ناپسند 
. وقتی نزدیک شدن آن را ی زیادی با آن دارندفاصلهکنند که تصور می

ا را از تا آنه شوندمتوسل میبینند، به امور مشروع و غیر مشروعی می



 
 

است که قرآن آن را سرزنش  درونی از مرگ حفظ نماید. این فرارِ مرگ
 :فرماید. آنجا که اهلل تعالی مینمایدمی
  َِّٰلِّم ِّنَُّهۥ ُمَلَٰقِّيُكۡمۖۡ ُثمَّ تَُردُّوَن إََِّلَٰ َع وَن مِّۡنُه فَإ ِّي تَفِّرُّ قُۡل إِّنَّ ٱلَۡمۡوَت ٱَّلَّ

َِّما ُكنتُ  ِّئُُكم ب ِّ َفُينَب  َهََٰدة بگو: [ )8]الجمعة:  ٨ۡم َتۡعَملُوَن ٱۡلَغۡيبِّ َوٱلشَّ
، سپس به سوی آمدکنید، به دیدار شما خواهد مرگی که از آن فرار می

دهید، و شما را از آنچه انجام می شویدی غیب و آشکار بازگردانده میدانا
 (.باخبر خواهد ساخت

 ولیکنیافتی؛  رهاییفرار کردی و از خطری از خطرها  ،به فرض محال
 نی که زمانی محدود در این وضعیت خواهی بود. باید بدا

 فرماید:اهلل تعالی می
   وِّ ٱلَۡقۡتلِّ ِإَوذ

َ
َِّن ٱلَۡموۡتِّ أ َّلَّ ُتَمتَُّعوَن ا قُل لَّن يَنَفَعُكُم ٱلۡفَِّراُر إِّن فََرۡرتُم م 

بگو: اگر از مرگ یا کشته شدن ]در جهاد[ [ )31]األحزاب:  ١٦ إَِّّلَّ قَلِّيل  
رساند و در این صورت جز اندکی ار شما سودی به شما نمیفرار کنید، فر

 (.مند نخواهید شد]از زندگی دنیوی[ بهره
اندک  متاعیی سالم بمانم، بعد از آن در سایه معینحتی اگر از خطری 

توانم از آن فرار رسد که هرگز نمیمیفرا خواهم بود و به زودی خطری 
 ..کنم.

« التحاید»و آن  گذارده نمایش میبدیگر از فرار را  یقرآن تصویر
 ...است

شبیه « التحاید»از جای خطر است، اما و کنار رفتن دور شدن « الفرار»
به سوی  تیرهادر حالی که جهت است،  از تیربارانبرای فرار  کوشش فرد

 ست. وا
 



 

 

 :فرمایداهلل تعالی می
 َِّك َما ُكن َٰل ِّۖ َذ ِّ ِّٱۡۡلَق  [ 31]ق:  ١٩َت مِّۡنُه ََتِّيُد وََجآَءۡت َسۡكَرةُ ٱلَۡموۡتِّ ب
سختی مرگ فرا رسیده است. این همان چیزی است که از آن )
 (.داشتی« تحاید»

فرا دارد، زمانی به همراه رساند و نه تحاید منفعتی نه فرار سودی می
 .خواهی رفتکه به سوی سرزمین ابدی  رسدمی

است که با  صیشخآن و   تأمل نمود! تر از آن نیزاما باید در امر عجیب
تقدیر را در آنجا  شرود که اهلل تعالی وفاتبه سوی مکانی می خود پاهای
 به تقدیر پنهان ندارد. حالی است که او هیچ آگاهی این در ونموده 

 : فرمایداهلل تعالی می 
 َِّّيَن ُكتَِّب َعلَۡيهُِّم ٱلَۡقۡتُل إََِّلَٰ قُل ل َز ٱَّلَّ ُِّكۡم لَََبَ ۡو ُكنُتۡم ِفِّ ُبُيوت

عِّهِّۡمۖۡ مَ  های خود هم اگر شما در خانه»گو: ب)[ 345]آل عمران:  َضاجِّ
های که کشته شدن بر آنان نوشته شده بود؛ قطعاً به قتلگاهبودید، کسانی

 (.آمدندخود، بیرون می
های متوالی از یک راه یا اتاق یا یابی که سالبسیاری از انسانها را می

که  کندخطور نمی شانبه ذهناصالً و  عبور کردهها جایا دیگر  بیمارستان
دقیقه یا  چندکه بعد از گذشت  استاین همان جایی  داشته باشداحتمال 
 ...نمایدتقدیر شان را در آنجا اهلل تعالی وفات ساعت،

در انتظار من و تو ای است که منظور همان لحظهای برادر گرامی! 
نی است که در آن درنگی نیست و همان زماای که باشد. لحظهمی

 آن را تقدیر نموده است.  جل جالله خداوند
 :فرمایدهمان گونه که اهلل تعالی می



 
 

   َجل
َ
رُُهۡم إََِّلَٰٓ أ ِّ ن يَُؤخ  ِّۖ  َوَلَٰكِّ َسم   َجلُُهۡم ََّل يَۡسَت فَإِّذَا جَ  مُّ

َ
ُروَن َساَعة  آَء أ  رِخِّ

ُموَن  مشخص  ولی ]عذاب آنها[ را تا اجلی)[ 13]النحل:  ٦١َوََّل يَۡسَتۡقدِّ
د و نه آیپیش میای به اندازد. وقتی اجلشان برسد، نه لحظهعقب می

 (.رودپس میای[ ]لحظه
سیاستمداران و  تعلق به مادیات و امور مادی سبب شده تا بسیاری از

ای خواهند قصرهای برافراشتهکه آنها در ثروتمندان، بر این باور باشند 
های بلند و آنها در ساختمان .باشنددر امان میخطرات مرگ بود و از 

پرده  آنها کنند و قرآن از این احساس ساختگیی میهای امن زندگمحله
 فرماید:اهلل تعالی می .داردبر می

  ْ ۡيَنَما تَُكونُوا
َ
ُم ٱلَۡمۡوُت َولَۡو ُكنُتۡم ِفِّ بُُروج  أ َشيََّدة    يُۡدرِّككُّ ]النساء:   مُّ

آید، حتی اگر در قصرهای غ شما میجا که باشید، مرگ به سراهر ک)[ 58
 .(برافراشته باشید

ی جهاد کراهت به همین دلیل است که گروهی از انسانها از فریضه
نماید و فراموش مرگ نزدیک می پندارند که آنها را بهدارند؛ زیرا می

کنند که مرگ برای آنها در زمانی معلوم قبل از آن که آفریده شود، می
 مقرر شده است. 

: فرمایدگوید و از زبان آنان میی این تصور سخن میآن دربارهقر
 َِّم َكَتۡبَت ْ َربََّنا ل َجل   َعلَۡيَنا ٱۡلقَِّتاَل َوقَالُوا

َ
ٓ إََِّلَٰٓ أ ۡرَتنَا خَّ

َ
]النساء:  قَرِّيب    لَۡوََّلٓ أ

ای پروردگارمان! برای چه جنگ را برای ما واجب »گویند: و می[ )55
 (.«انداختینزدیک آن را عقب می نمودی؟ ای کاش تا زمانی

که در تیررس  بینیبسیاری از جنگجویان را میاست که  خاطربه همین 
یرند، ولی با این وجود جانشان حفظ شده و به گباران هوایی قرار میو بم

 کنند.زندگی می متمادیهای گردند و سالهایشان باز میسرزمین



 

 

هستند  تی کاملسالمدر که یی نمادر نقطه مقابل، کسانی را مشاهده می
ت ی خود وفاآید و در بین خانوادهمی شانمرگ به سراغبه ناگاه و 
 ..نمایند.می

نه  حتمی شده است؛قبل از آفرینش انسانها  برای چه؟ زیرا این اجل،
و نه از روی جهل و فراموشی  نه تحاید از آن ،ای داردفایدهفرار از آن 

 ..ز بین خواهد رفت.ی جدایی از دنیا ااین لحظه
مردی در راه اهلل تعالی  شود:می گفتههستند که وقتی  نابخردانبعضی از 

 آنها که سالم ماندنِ کندفکرشان خطور می اینگونه بهوفات نموده است، 
فکر عبداهلل بن  ،این نظر! باشدنعمتی از جانب اهلل تعالی می ،از این مرگ

 :فرمایداو میی که اهلل تعالی درباره بودیّ بَاُ
 يبَة  ِإَو يِّ ََٰبۡتُكم مُّ َٰ َ

ِّۡن أ ََّنَّ فَإ ِّ  ِ َُب ََّ ۡنَعَم ٱ نَّ مِّنُكۡم لََمن 
َ
َّ قَاَل قَۡد أ ُ لََعَ َّللَّ

َعُهۡم َشهِّيد   ُكن مَّ
َ
در بین شما کسی وجود دارد [ )57]النساء:  ٧٢ا إِّۡذ لَۡم أ

گوید: ، میکند و اگر پیشامد ناگواری به شما برسدکه ]در جهاد[ درنگ می
 (.اماهلل به من لطف نموده است که در بین آنها نبوده

تا دوستان و نزدیکانم را به  تصمیم گرفتم، وفات دوست نزدیکمبعد 
در و مقدّر شده و نزدیک نیز آنها  مرگمتذکر شوم که زمان امر این 
 ...گرفتما را فراخواهد  آتیهای سال

دانشگاه به همراه در دوستانی که  ،مدوستانی که در دبیرستان با آنها بود
ای با آنها در رفت و ورهمن بودند و همچنین نزدیکانی که به صورت د

 ..را به این امر متذکر شدم. آمد بودم
خبرهای آنان فقط اکنون  بزرگان و علمایی را برای آنان یادآور شدم که

 برین وباز، ابن عثیمین، ابن جکنیم. ابن را بین خودمان دست به دست می
 .برشمردمبرایشان دیگران را  ابن غدیان و



 
 

و برای نهادند گام میمدینه های راهرا یاد نمودم که در  رسول اهلل
 نمود و بعد از نماز صبح با اصحابشمردم در مسجد نبوی امامت می

 ..نمود.مجالست می
. پس تو ای انسان! آیا خودت را در اندی آنها دنیا را وداع گفتههمه

هستی؟ قسم  غافل در اطرافتکم شدن افراد مرگ و بینی و از منیت میا
 ...استبه اهلل، این رازی از رازهای نفس بشری 

یعنی حقیقت مرگ را خوار و حقیر  زمانی که انسان این حقیقت بزرگ،
ی جدا شود که دربارههایی وارد نمیال و جوابسؤ به سلسلهداند؛ می

. منظورم مغایرتی است که در عقیده استره شدن ما از این زندگی روزم
 ..و سلوک وجود دارد.

و ک یداین دنیا نزی جدایی ما از اگر ما ایمان داشته باشیم که لحظه
به همراه ما  زیادی که با ما سکونت دارند، و افرادملموس است بلکه 

بر  در دهند رابه ما آموزش می و یا در تعامل هستندبا ما ، خورندمی
این چیزها را ببینیم و دائماً خبر مرگ پس چگونه ممکن است  رد،گیمی

 ؟!دیگران به ما برسد، ولی از آن در غفلت باشیم
قرآن اشاره به این جدایی و نزدیک بودن این اجل در مقابل استمرار 

 :فرماید. اهلل تعالی میداردغفلت در بین انسانها 
  َِّساُبُهۡم وَُهۡم ِف ِّلنَّاسِّ حِّ ۡفلَة  ٱۡقََتََب ل ََ ۡعرُِّضوَن     [3]األنبیاء:  ١مُّ
از آن غافالنه  انحساب و کتاب انسانها به آنها نزدیک شده است و آن)

 (.روی گردان هستند
به دنبال آن بودم . علت این مشکل را در کتاب اهلل تعالی جستجو نمودم

که از یافتم در آن سه منظره را  ی این رابطه چیست؟ن دربارهنظر قرآ که
]و دور انگاشتن  به تأخیر انداختنو آن  داشتراز این مشکل پرده بر می

 باشد.این مسأله[ می



 

 

کنیم این از روی است که غالباً فکر می ،زندکه از ما سر می هاییخطا
اع ما ست و اوضگوییم، زمان باقی ادنیا استمرار دارد. نزد خودمان می

رود، در از دست میدرست خواهد شد و در این هنگام است که وقت 
ی مرگ روبرو تا آن که ناگهان با فرشته؛ یمکنمینرا حس حالی که آن 

 ..ستاند.ن که تقدیر شده است، جان ما را میشویم و در آن زمامی
 دلیلِبزرگ،  این حقیقتدر برابر  نظر شما چیست؟ آیا دستپاچگی

 ؟دارددور انگاشتن این مسأله  دیگری جز
مرگشان، از انسان هنگام  دهد که گروهیما خبر می بهکتاب اهلل تعالی 

بندند بازگرداند و با او پیمان میاز مرگ  خواهند تا آنها را از خداوند می
دهند. ولی هرگز که اگر اجل آنها عقب بیافتد، عمل صالح انجام می

 :فرمایدوقت تمام شده است. اهلل تعالی میاجابت نخواهند شده و 
 إَِّذا َٰٓ ُعونِّ  َحَّتَّ ِّ ٱرۡجِّ َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت قَاَل رَب 

َ
َٰلِّح   ٩٩َجآَء أ َٰ ۡعَمُل 

َ
ٓ أ ِّ

ا لََعّل 
 ُۚ ٓ ِّهِّم بَۡرَزٌخ إََِّلَٰ يَۡومِّ ُيۡبَعُثوَن  فِّيَما تََرۡكُتُۚ ََكَّ ۖۡ َومِّن َوَرآئ ِّلَُها َِّمٌة ُهَو قَآئ َها ََك  ١٠٠إِّنَّ

ای »گوید: میرسد، [ )وقتی مرگ به یکی از آنها می011 -99المؤمنون: ]
پروردگارم! مرا بازگردانید * تا آن که ]در آن سرزمینی که[ ترک نمودم، 

گوید عمل صالح انجام دهم. نه، چه بسا که این فقط سخنی است که او می
 (.شوند، برزخی در پیش رویشان استو تا روزی که برانگیخته می

 قبل تاین فرصو اکنون فرصت انجام عمل صالح برای ما وجود دارد 
رسد. همان زمانی به ما می که یکباره )زمان مرگ( از زمان نزدیکی است

قبل از آن و مهیا شدن جهت انجام عمل که درخواست بازگشت به زمانِ 
 دیگر سودی به همراه ندارد... صالح،

دهد که هنگـام مرگشـان   مردمی به ما خبر میهمچنین کتاب اهلل تعالی از 

. ولـی  دهـیم تا صـدقه  کوتاه به ما فرصت دهید گویند: خداوندا زمانی می



 
 

 فرماید:بعد از تمام شدن وقت! اهلل تعالی می افسوس!

  ِّ َحَدُكُم ٱلَۡموۡوُت َفَيُقووَل َرب 
َ
َ أ ِتِّ

ۡ
ن يَأ

َ
ِّن َقۡبلِّ أ ا َرَزۡقَنَُٰكم م  نفُِّقواْ مِّن مَّ

َ
َوأ

ُكن
َ
َق َوأ دَّ صَّ

َ
َجل  قَرِّيب  فَأ

َ
ٓ إََِّلَٰٓ أ ۡرتَِنِّ خَّ

َ
نَي  لَۡوََّلٓ أ َٰلِّحِّ َِّن ٱلصَّ َر  ١٠م  ِّ َولَن يُوَؤخ 

َِّما َتۡعَملُوَن  ُۢ ب ُ َخبُِّي ُۚ َوٱَّللَّ َجلَُها
َ
ُ َنۡفًسا إَِّذا َجآَء أ  [33 -31]المنافقون: ١١ٱَّللَّ

ایم، انفاق کنید، قبل از آن که مرگ به یکیی از  از آنچه به شما روزی داده)
ا کمیی بیه تیرخیر    ای کاش اجیل میر   ای پروردگارم!»شما برسد و بگوید: 

اهلل وقتی اجل شخصی فرا « * انداختی تا صدقه دهم و از صالحان گردممی
دهید، کامالً اندازد و اهلل به آنچه انجام میرسد، هرگز آن را به ترخیر نمیمی

 (.آگاه است
. آیا درست است این انفاق وجود داردبرای ما امکان صدقه دادن  اکنون

که مهیای این امر شویم به تأخیر بیندازیم؟ در تا زمانی کردن را و صدقه 
 حالی که دیگر وقتی برای ما نمانده؟

دهد که بسیاری از مردم در هنگام مرگ، کتاب اهلل تعالی به ما خبر می
نمایند. ولی کنند و از اهلل تعالی طلب آمرزش میی خود را اعالم میتوبه
 :فرمایدلی می؟ اهلل تعاماندهتوبه و استغفار وقتی برای آیا 
  ِّيَن َِّّلَّ ِّ َولَيَۡستِّ ٱتلَّۡوَبُة ل ي  َحَدُهُم ٱلَۡموُۡت َيۡعَملُوَن ٱلسَّ

َ
َٰٓ إِّذَا َحََرَ أ اتِّ َحَّتَّ

ۡعَتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا َٰٔـقَاَل إِّّن ِّ ُتۡبُت ٱلۡ 
َ
ْوَلَٰٓئَِّك أ

ُ
ُۚ أ اٌر ِّيَن َيُموتُوَن َوُهۡم ُكفَّ َن َوََّل ٱَّلَّ

م   َِّ
َ
ها مرتکب سانی نیست که به بدیتوبه برای ک)[ 38]النساء:  ١٨ا أ

گوید: رسد، میشوند تا جایی که وقتی زمان مرگ یکی از آنها فرا میمی
میرند. ]همچنین برای کسانی نیست[ که در حالت کفر می« حاال توبه نمودم»

 (.ایمبرای آنها عذابی دردناک آماده نموده



 

 

به  ه باز است. توبه نمودنما هنوز در ساعاتی هستیم که درهای توب
است که به تأخیر انداختنش جایز فوری و سریع  امر  ،اهلل تعالیدرگاه 

 نیست و این کار باید قبل از اتمام فرصتش صورت گیرد.
در شُرُف و حال و احوال کسانی که  بیان داشتشواهدی که قرآن این 

سات که احسا استبارزترین شواهدی از ، ترسیم نمودرا  مرگ هستند
انگیزند. مرگ و نزدیکی آن را به شدت بر می معتقد بهشخص مؤمن و 

. در ذهن بینندمخصوصاً وقتی خودشان را در چنین وضعیتی حاضر می
خواهد به د که از او میبنددرخواست از اهلل تعالی نقش میچنین شخصی 

ردد خواهد تا به دنیا برگدنیا برگردد و عمل صالح انجام دهد! یا از او می
خواهد که و صدقه بدهد و از صالحان گردد! یا در حالت مرگ از او می

 ی وی را بپذیرد و او را بیامرزد!توبه
زمان پذیرش شود. زیرا در تمامی این آرزوها با جواب منفی مواجه می

از دارد که قبل ! بنابراین خود را بر آن میبه اتمام رسیده این درخواستها 
 ..مبادرت ورزد. عمل صالح و توبه و صدقه ، بهرسیدن این لحظه
بر  ی غفلتیکنیم، این است که پردهمیمشاهده  امروز آنچه در واقعیت

خودستائی به روابط اجتماعی دنیا قرار گرفته که شخص دائماً مشغول 
را به قبر وارد شدن، او مرگ و چیزی جز  ونهد و به آن گردن می است

 . کندبیدار نمی
 ماشن برای منصب، مسکن،است که دائماً ای سوارهمانند  انسان امروزی

در حال سبقت گرفتن است و نزدیک است که یکی از ما در  و پوشیدن
 ...فنا شودهای اجتماعی به مانند دنیا این رقابت

به این ممکن ترین شکل عبارات و به بلیغ کمترین قرآن با معنایی وسیع،
دهم تا در این سخن او تدبر قسم میدهد. شما را به خدا امر هشدار می

 :نمایید



 
 

  َُٰكُم ٱتلَََّكثُُر لَۡهى
َ
َِّر  ١أ َٰ ُزۡرُتُم ٱلَۡمَقاب طلبی زیاده) [7-3]التکاثر:  ٢َحَّتَّ

شما را به بیهودگی کشاند * تا آن که به دیدار قبرها رسیدید ]و مردید و 
 (.[کار از کار گذشت

؟ در شب اول قبر به استکجا بینید که انتهای این افزون طلبی آیا می
فهمد که زندگی آینده و در آن هنگام هر کدام از ما می. رسدانتها می

قی خود را از دست داده است. ولی چه هنگام متوجه این زیان حقی
آن را تعیین  عال اهلل جل وکه های محدودی زمان پایانبعد از  !؟شویممی

 .نموده است
ای دیگر در شود، در آیهتکاثر مطرح میی این افزون طلبی که در سوره

 : فرمایدشود. آنجا که اهلل تعالی میی حدید به آن رجوع میسوره
 ِّبَيۡنَُكۡم َوتََكاثُر  ِف ُۢ ۡنَيا لَعِّب  َولَۡهو  َوزِّينَة  َوَتَفاُخُر َما ٱۡۡلََيوَٰةُ ٱدلُّ نَّ

َ
ٱۡعلَُمٓواْ أ

ۡوَلَٰدِِّّۖ 
َ
َٰلِّ َوٱۡۡل ۡمَو

َ
انید که زندگی دنیوی فقط بازی، بد) [71]الحدید:  ٱۡۡل

فزون طلبی در اموال و فرزندان بیهودگی، زیور و تفاخر بین شما و ا
 (.باشدمی

دهد که از آنچه مردم کسب را توفیق این اهلل تعالی به انسان که وقتی 
د و اندازند خود را رهایی دهزحمت میکنند و برای آن خود را به می

های منصب، مسکن، اتومبیل، برجها و پاداشرقابت در این مسائل، شاملِ 
دنیوی و به مانند این موارد را به آتش بکشد و به چیزی روی نماید که 

بنا و ای ابدی همان ساخت آیندهباشد، )تر از اینها میمراتب عظیم به
زندگی دنیوی وی برای  ر آنچه اهلل تعالی خواهان آن است(نمودن نفس ب

کوچک و موقت  فناشدنی، این موارد در نظر اویابد و معنایی دیگر می
 باشد.می



 

 

بینم، بزرگ می این حقیقتاز و دستپاچگی را در غفلت  هرگاه که خود 
و آن پژوهش و توجه  نمایمتر معطوف میی مهمد را به مسألهتوجه خو

 !استبه دائمی بودن افزون طلبی 
ابدی در آخرت ایمان چگونه زندگی  بادارم که فرد با صراحت بیان می

 کند.را با موقت بودن زندگی دنیوی مقایسه می
که دنیا آنقدر کوچک به  گرددسبب می ،مقایسه موقت بودن و ابدیت

باشد. که اصالً قابل ذکر نباشد. ابدیت صد سال و هزار سال نمی آیدنظر 
 !ن سال و نه میلیارد سال، بلکه نهایتی برای آن وجود ندارد...یونه میل

 ؟!تواند آن را تصور کندمی چه کسی
 .. !باشد.دودی میهای محزندگی ابدی را با دنیایی مقایسه کنید که سال

تب همت نفس را به بزرگترین مرا ،وم ابدیتتأمل کردن در مفه صِرف
 .سازدو اراده وادار می

در این مثال تأمل نمایید! اگر به شخصی گفته شود: تو در این سرزمین 
به سرزمین مجاور نقل مکان از آن و بعد  اهی بودساکن خوپنج سال 

د و در آن صد سال زندگی خواهی کرد. چنین شخصی چه کرخواهی 
 ؟کاری انجام خواهد داد

به سرزمین دوم  یی،اموال و دارا و مایملک وی آنچه دارد ازبدون شک 
ن زندگی خواهد د، همان سرزمینی که زمانی طوالنی در آانتقال خواهد دا

ی کند، زیرا او زندگن صرفه جویی میدر حد توا ر سرزمین اولکرد. د
 جاکه به زودی به آن پیش روی خود داردمی طوالنی را در سرزمین دوّ

 شود.منتقل می
 صد سال وجود دارد،و پنج ساله جایگاه  بینای چنین مقایسهزمانی که 

دی که ی بین منزل موقت و منزلی ابدهم، مقایسهشما را به اهلل قسم می
 ؟!انتهایی برای آن وجود ندارد، چگونه خواهد بود



 
 

گردد؛ بلکه ابدی بودن به بودن آن بر نمیو پایدار این امر فقط به ابدی 
  ،های آنهمراه باالترین درجات خوشبختی در قصرهای بهشت و نعمت

در  جسمانی عذابترین درجات ابدی بودن در پایین ی مقابلو در نقطه
های آن. هر کدام از آن دو تا ابد وجود آتش و شعله ای ازرودخانه

 .. !خواهند داشت.
 ؟!برای پند گرفتن چه مفهومی در ابدیت وجود دارد

بیشتر آنها تُهی از معاصر را مالحظه نمودم.  یهای فکربسیاری از کتاب
آن را و  ی ابدی بودهندگی آیندهسرزمین آخرت و عمل برای ز یاد مرگ،

 اند.داشته و در حد الزم به آن توجه نکردهمهم نپن یک امر
خواند، به من ها را مییکی از جوانانی که این کتاب به عنوان مثال،

 .داردباز می سعادتگفت: این موارد انسان را از 
 ؟است سعادتیبه او گفتم: آن چه 

ان را از تمدن و پیشرفت باز سنمرگ و آخرت ایاد »به من گفت: 
را آن  سپس ،که به مرگ و آخرت ایمان بیاوریمدارد. واجب است می

. چرا که فکر برسیم کرده و به پیشرفتتا بتوانیم تمدنی برپا  گذاشتهکنار 
ی این خالصه  «!داردو توجه به مرگ و آخرت ما را از این مهم باز می

برخی دیگر عبارات خود او آورده شده و همان با  سخن او بود که بخشی
 وی بود. مضمون و معنای سخن

است. این سخن  نادرست حقیقت این است که چنین فمهی به طور کل
ی آن خواند و به صادق بودن معانکه کتاب اهلل تعالی را می را کسی نگفته

دارد وا می و آخرت انسان را به عمل صالح یقین دارد. به راستی یاد مرگ
 ..باشد.ی میخواست اهلل تعالاز آن حاصل  بوده و نتایجسودمند بسیار که 



 

 

به میان سخن که در رأس عبادات است نماز  ازاهلل تعالی هنگامی که 
آن را ندارد، مگر آن که به  و توان کسی توانایی داردآورد، بیان میمی

 :فرمایدمرگ و دیدار اهلل تعالی یقین داشته باشد. اهلل تعالی می
  َِّإَون ِِّۚ ة لَوَٰ َۡبِّ َوٱليَّ ِّٱليَّ ْ ب عِّنيَ َوٱۡسَتعِّيُنوا ِّيَن  ٤٥ َها لََكبَِّيةٌ إَِّّلَّ لََعَ ٱلَۡخَٰشِّ ٱَّلَّ

ُعوَن  ۡهِّ َرَٰجِّ ََ نَُّهۡم إِّ
َ
ِّهِّۡم َوأ ْ َرب  َُٰقوا َل نَُّهم مُّ

َ
به [ )51 -54البقرة: ] ٤٦َيُظنُّوَن أ

ی صبر و نماز ]از اهلل تعالی[ کمک بطلبید و آن ]نماز[ بس سنگین وسیله
ر این یقین هستند که به دیدار است، مگر برای فروتنان * کسانی که د

 (.نمایندرسند و آنها فقط به سوی وی بازگشت میپروردگارشان می
با وجود این بنگرید چگونه نماز برای کسی که قلبش به دیدار اهلل تعالی 

 ...باشدیقین دارد، گوارا و آسان می
دارد کند، بیان میوقتی اهلل تعالی ضعف سربازان طالوت را یاد می

باشد، ثابت قدم اصی که قلبهایشان پر از یقین به دیدار اهلل تعالی میاشخ
 :فرمایدگردیدند و در کنار او ایستادند. اهلل تعالی می

  ْ ِّيَن َءاَمُنوا ا َجاَوَزهُۥ ُهَو َوٱَّلَّ َالُوَت فَلَمَّ َۡوَم ِبِّ َۡ ْ ََّل َطاقََة نَلَا ٱ َمَعُهۥ قَالُوا
ِّيَن يَ  ِّۚۦُ قَاَل ٱَّلَّ ِّن فَِّئة  وَُجُنودِّه ِّ َكم م  َلَُٰقواْ ٱَّللَّ نَُّهم مُّ

َ
 قَلِّيلٍَة َغلََبۡت فَِّئة   ُظنُّوَن أ

ُۢ بِّإِّۡذنِّ ٱ ِّيَن َكثَِّيةَ ََٰبِّ ُ َمَع ٱلصَّ ِِّۗ َوٱَّللَّ هنگامی که ) [751]البقرة:   ٢٤٩َّللَّ
او)طالوت( و کسانی که به همراه او بودند، از آن ]رودخانه[ گذشتند، 

برای ما در برابر جالوت و سربازان او برای ما  گفتند: امروز هیچ توانی
ا سبرسند، گفتند: چه دیدار اهلل می وجود ندارد. کسی که یقین داشتند به

گروه اندکی به اجازه و خواست اهلل بر گروهی بسیار غلبه نمایند و اهلل با 
 (.صبرکنندگان است

ایشان را بنگرید چگونه در برابر جهاد صبر نکردند، مگر کسانی که جانه
 ...با حقیقت مرگ و آخرت آباد نموده بودند



 
 

یا کسانی که آثاری از غرب زدگی در آنها و زده امثال این متفکران غرب
ی انتظار عقیده»و آن را  گرفتهمرگ ایراد و ذکر ، از یاد نمایان است

و ایراد وارد کردن آنها که این ناشی از اهانت  کنندنام گذاری می «مرگ
ای از انتظار مرگ بر اساس کتاب اهلل تعالی، شعبه الی کهدر ح. است

 :فرمایدباشد. همان گونه که اهلل تعالی میشعب ایمان می
   َِّن ٱلُۡمۡؤمِّنِّنَي رَِّجال ََٰهُدواْ ٱ م  ن قَََضَٰ ََنَۡبُهۥ َصَدقُواْ َما َع َ َعلَۡيهِِّّۖ فَمِّۡنُهم مَّ َّللَّ

 ْ لُوا ۖۡ َوَما بَدَّ ُر ن يَنَتظِّ يل   َومِّۡنُهم مَّ در بین مؤمنان ) [71]األحزاب:  ٢٣ َتۡبدِّ
مردانی هستند که به آنچه با اهلل پیمان بسته بودند، صادقانه عمل کردند. 

کشند بعضی از آنها پیمانشان را به انجام رساندند و برخی از آنها انتظار می
 (.اندو ]در پیمانشان[ هیچ دگرگونی و تغییر نداده

، و بازخواستنزدیک بودن زمان مرگ و نیز  شدن قلب به یقین لبریز
 :دهدکه قرآن به آن آگاهی می امری است

   ء ُ مِّن ََشۡ ۡرضِّ َوَما َخلََق ٱَّللَّ
َ
َٰتِّ َوٱۡۡل َمََٰو َولَۡم يَنُظُرواْ ِفِّ َملَُكوتِّ ٱلسَّ

َ
  أ

َ
ۡن َوأ

َجلُُهۡمۖۡ 
َ
ن يَُكوَن قَدِّ ٱۡقََتََب أ

َ
اهلل آیا در توانایی ) [384]األعراف:  َعََسَٰٓ أ

در آسمانها و زمین و آنچه اهلل آفریده است و این که ممکن است اجل آنها 
 (.؟اندنزدیک باشد، نیاندیشیده

شده، آنجا که اهلل تعالی و  اشارهی انبیاء نیز سوره ابتدایدر این معنا به 
 :فرمایدمی
   ۡفلَة ََ َساُبُهۡم وَُهۡم ِفِّ  ِّلنَّاسِّ حِّ ۡعرُِّضوَن  ٱۡقََتََب ل [ 3]األنبیاء:  ١مُّ
حساب و کتاب انسانها به آنها نزدیک شده است و آنان غافالنه از آن )

 (.روی گردان هستند
نمودند. در اولیاء دائماً نزدیک بودن اجل و مرگ را یاد میو امامان 

 مرگوجود دارد که  رضوان اهلل علیهابوبکر صدیق  ،رأس اولیای این امت



 

 

خارایی( در صحیحش داستانی تأثیرگذار )ب نمود. بخاریرا بسیار یاد می
به مدینه آمد،  وقتی رسول اهلل: که نماید. آمده استیاد می از ابوبکر

 گفت: شد، میابوبکر و بالل تب کردند. وقتی ابوبکر گرفتار تب می
 والموت أدنى من شراک نعله    کل امرئ مصبح فی أهله 

و این در حالی  رساندشب را به پایان میاش در بین خانواده هر کس
  3.استاست که مرگ از بند کفشش به او نزدیکتر 

این است که اشکالی وجود ندارد قلب و عقل یقین داشته باشند که  مراد
اجل و حساب و کتاب نزدیک است. این یکی از شعب ایمان است که 

و کوتاهی و خلل در آن باعث از بین به بزرگی از آن یاد شده در قرآن 
 ..شود.مل و سستی در دعوت و اصالح میرفتن ع

د که یقین داشتن به دیدار هدمیبه وضوح نشان کتاب اهلل تعالی 
من قدرت و صبر را ارزانی و به مؤ شدهعمل افزایش باعث  پروردگار

یا متأثران از غرب توهم بسیاری از غرب زدگان  خالفاین بر دارد.می
 است .

از بین و دیدار اهلل تعالی، باعث یاد نمودن حقایقی بزرگ مانند مرگ 
مسیر  و برای شخص اصالح؛ شودمی و سردرگمی دستپاچگیی رفتن

را او  دیدگاه بنیادی. به شکلی به ارمغان دارد علمی، دعوی و اجتماعی را
ا هر چیزی که روبرو بدهد. او تغییر می مسائلی بسیاری از درباره

به اهلل تعالی  سبب تقربآیا : یدآیش میپ ال برایششود، این سؤمی
 کند یا خیر؟باشد و آیا در آخرت منفعتی ایجاد میمی

                                                 
 (.3881صحیح بخاری، ) -3 



 
 

دارد و او را بر آن می کردهایجاد  و واهمه ال در شخص ترساین سؤ
را از و دیدگاه دیگران، وی که عاقبت هر چیزی را بنگرد و نظریات 

 .کند.آنها دور  شمردنظاهر امور و کوچک 
یش رویش قرار را پشود و مسیری او می راهنمایی ت سبباالاین سؤ

، برای عاقبت نیک خود دیدار اهلل تعالی که در هنگامخواهد داد 
 :کندشکرگزاری می

  ۡهلَِّنا ُمۡشفِّقِّنَي
َ
ٓ أ ْ إِّنَّا ُكنَّا َقۡبُل ِفِّ ََٰنا َعَذاَب  ٢٦قَالُٓوا ُ َعلَۡيَنا َوَوقَى َفَمنَّ ٱَّللَّ

ُمومِّ  گویند: ما در قبل در بین اهلمان بیمناک می[ )75 -71]الطور:  ٢٧ٱلسَّ
 (.بودیم * و اهلل بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سوزان حفظ نمود

از بین  ت این است که ترس و اضطراباالاین سؤ از بزرگترین آثارِ
. انسانی که از یاد مرگ غافل است، دهدرا کاهش میوقت و عمر  رفتنِ

الی گذارند که هوشیاری و سؤمیای ونهاوقات و ساعات خود را به گ
 ..دهد ندارد.ی آنچه انجام مینسبت به نتیجه

و نزدیک بودن اجل و نزدیک بودن دیدار اهلل  ولی مؤمنی که دائماً مرگ
ی که بیهوده نسبت به مجالس و ارتباطات اجتماع ،کندتعالی را یاد می

رود و مردم می در آنها باال ههقهقشود و آنها وقت تلف میباشند و در می
، کندمیاهلل تعالی دور  شخص را ازشوند که به سخنانی مشغول می

، حتی اگر در این مجالس افرادی که ظاهراً اهل صالح و استرغبت بی
 . باشند حضور داشتهاند طلب آگاهی و عبرت گرفتن از حقایق

که  شونداموری مشغول میبه  هامجالسی که در آنبسیارند افسوس! 
 ...ی خداوند را به همراه ندارندنزدیک
 باوقت خود را  ،و نزدیک بودن اجل را دریافته ی که حقیقت مرگمؤمن

کند و مطالب که انسان را به خود مشغول می یارزش و فیلمهایبی سخنان



 

 

یا تاالرهای  تویتر فیسبوک وشی که در صحفحات اجتماعی مثل زاربی
 ...کندمیتلف نشوند، گفتگو مردم به آن مشغول می

را خوبی درک لب علم و آگاهی، همان کسی حقیقت مرگ اطنظرات 
او نسبت به آسودگی نظری کند. ، در مورد تألیفات و کتابها فرق میکرده

شناخت هدایت با  ،بی کتاو در هنگام استفادهو هدف  رغبت استبی
ها کتهدارد و در پی نباشد. او اشتیاق خود به علم را پنهان میدالیل آن می

از چیزهایی که هدف انسان در واقع او . استهای جانبی آن کاریو ریزه
کند و هدف او فقط شناخت معانی کالم اهلل تعالی و دوری می نیستند

رسول او و انفعال نسبت به آنها و تأثیر گرفتن از آنها  و نشر دادن آن در 
 ..باشد.بین مردم می

که در حال جهاد است، وقتی ین از دنحرف ابدعت و  علیهمجاهدی که 
، به گرددمملو میاز حقیقت مرگ و نزدیک بودن حساب و کتاب  شقلب

ای است اندازه، به شود که هدف او از یاد نمودن مردمشخصی تبدیل می
که حق روشن شود و آن را آشکار نماید. چقدر نیکوست عبارتی که از 

رک نقل شده است. او مباابن  و هحافظ عبداهلل بن عون شیخ شعبامام 
 .3«باشد و یاد اهلل تعالی درمانیاد مردم بیماری می» گفته است:

گذارد اوقاتش در ، نمییقین دارد ی مرگبه لحظه شمؤمنی که قلب
های انتظار و در مسیر رفت او آمد و نشستن در مسیر عبور تلف سالن

. چه چیزی دکناهلل تعالی مشغول میذکر و یاد خود را به تنها شود. او 
ایستاده، که در هر حالتی نام و یاد خداوند تداعی گردد. زیباتر از آن 

خود به زیبایی در کتاب  خداوند، همان چیزی که یا دراز کشیدهنشسته و 
 :کندتوصیف می
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   قَِّيَٰم َ ِّيَن يَۡذُكُروَن ٱَّللَّ ِّهِّمۡ ا ا َوُقُعود  ٱَّلَّ َٰ ُجُنوب  [313]آل عمران:  َولََعَ
دراز کشیده بر پهلوهایشان یاد اهلل را ایستاده و نشسته و کسانی که )

 (.کنندمی
. اهلل تعالی به نمازی امر !تر از آن استتأمل نمایید که چه چیزی عجیب

نماید که ، سپس امر میتمامی آن ذکر و یاد اهلل تعالی است نماید کهمی
: فرمایدمی ذکر گفتن در همان حالت ادامه یابد. اهلل تعالی ،بعد از نماز

  قَِّيَٰم َ ْ ٱَّللَّ ةَ فَٱۡذُكُروا لَوَٰ َِّذا قََضۡيُتُم ٱليَّ َٰ ا َوُقُعود  فَإ ُِّكۡمُۚ ا َولََعَ النساء: ] ُجنُوب
وقتی نماز را به پایان رساندید، اهلل را ایستاده و نشسته و بر پهلو )[ 311

 (.دراز کشیده یاد کنید
در ساعاتی که  بگیرید،د ناز این مثال پ دهمشما را به خداوند سوگند می

ار ماندید، تأمل نمایید. این ددر ظهر یا عصر امروز یا وقتی که تا صبح بی
اند. اند. برای من و شما تلف شدهاند که گذشتههایی بودهموارد ساعت

گردد؛ ولی اگر عمر اند و هرگز باز نمیاین ساعات از عمر ما کم شده
یا در سجده  گذراندیممیو اهلل اکبر  سبحان اهلل و الحمد هللذکر خود را با 

آموختن علم یا مصلحت اندیشی بودیم و عمر و وقت خود را صرف 
ثبت  ی اعمالماندر پرونده بسیار بهترای رهثم ،می نمودیمبرای مسلمانان 

شود و ما را در روزی سخت، میو نورانی های ما سفید . چهرهنمودیممی
را تلف ر این ساعات روز و شب نماید. ولی اگمیو راضی خوشحال 

ما به دنبال برای  ی الزم را نبریم، حسرت و پشیمانیو از آن استفاده کنیم
 خواهد داشت.

گردد و فرصت به انتها رسیده ساعاتی که از دست رفته دیگر باز نمی
 !است...



 

 

از ساعاتی که در حال گذشتن است و  ،نمایمهرگاه در این امر تأمل می
 شوم.می هراسید، دچار نماتوقف نمی

 :برم از شیطان رانده شدهبه اهلل تعالی پناه می
  تَِّيُكُم

ۡ
ن يَأ

َ
ِّن َقۡبلِّ أ ُِّكم م  ب  ِّن رَّ ُۡكم م  ََ نزَِّل إِّ

ُ
ٓ أ ۡحَسَن َما

َ
ْ أ َوٱتَّبُِّعٓوا

نُتۡم ََّل تَۡشُعُروَن 
َ
َٰ َما فَ  ٥٥ٱۡلَعَذاُب َبۡغَتة  َوأ ََتَٰ لََعَ ن َتُقوَل َنۡفس  َيََٰحۡۡسَ

َ
رَّطُت أ

رِّيَن  َٰرِخِّ ِّ ِإَون ُكنُت لَمَِّن ٱلسَّ از بهترین ) [41 -44]الزمر:  ٥٦ِفِّ َجۢنبِّ ٱَّللَّ
چیزهایی که از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده است تبعیت کنید. این 
باید قبل از آن باشد که عذاب ناگهانی به شما برسد، در حالی که توجهی 

ی بگوید: ای وای بر من به خاطر آنچه از آن که مبادا شخصبه آن ندارید * 
 (.در حق اهلل کوتاهی نمودم و ]ای کاش[ از مسخره کنندگان نبودم



 
 

 

 

 

 

 

 کردن فدا یلحظه

احساس کردم که  ی آندر نتیجه ی تأثیرگذار دیدم کهامنظره مدتی قبل
، هر آنچه از کوتاهیزمان توانم نفس بکشم. در مدت نمیدیگر 
ای که دیدم به منظره که شنیده بودم به یاد آوردم. های بسیاریداستان

هایی که با ی من وارد شد. تمامی آن داستانمانند آتشی بود که بر حافظه
 ...در مقابل چشمانم نمایان شدآن امر ارتباط داشت، 

هجوم ها که در آن لحظات کوتاه به ذهنم و داستان خاطرات نخستین
برایتان  مشاهده کردمی تأثیرگذار نظرهو دیگر چیزهایی که در آن م آورد

 ..شود.کنم. همان چیزی که باعث از بین رفتن غفلت مینقل می
با من ی خاصی بود که رابطهبرادری ، داستان یکی از این خاطرات

ی دوم بود و دختر طبقه برای من تعریف نمود که یکبار درداشت. 
 ..بود. کوچکش را در بغل داشت که چهار سال او تمام شده

به دوست من گفت: در وسط راه پله در حال پایین آمدن بودم که پایم 
ها در حالی که دخترم را در آغوش داشتم، بر روی پله لغزید وناگاه 

افتادم. در آن هنگام خودم را چرخاندنم تا از افتادن دخترم بر روی زمین 
تعادلم نستم نتوادیگر با دو دستم او را گرفته بودم،  چونجلوگیری کنم. 

دخترم را  های شدیدی شدم.وفتگیو به همین دلیل دارای ک را حفظ کنم



 

 

دانست چه پایان برساند و در آن حال او نمیبردم تا بازی خود را به 
 بالیی بر سر من آمده است؟!

 ،ی اوو از احساسات پدرانه می داستان دوستم تأمل کردبا خودم درباره
یزی که او را به سرعت بر آن داشت شدیداً تعجب نمودم. همان چ

خودش جان خودش دچار درد شود تا دخترش سالم بماند! او از حفظ 
ود، بلکه بدون فکر کردن و در ی آن نبنتیجه به فکرکوتاهی کرد و 

 .. !کسری از ثانیه از خودش عکس العمل نشان داد.
که  ی دوستی استخاطرهدم، روآیاد  ه بهداستان دیگری که در آن حادث

و بیماریش مار شد بی یک شبکی در د. او در کوخودش برایم بازگو کرد
و به او نگاه  ه. مادرش در کنار او نشستتا انتهای آن شب به درازا کشید

او  یکرد. نفس کشیدن برای او سخت شده بود و به همراه هر نالهمی
بود از کشید. مادرش دردمند شده بود تا آنجا که نزدیک آه می نیز مادرش

 ..شدت درد، روحش از بدنش بیرون بیاید.
م که دعا گفت: از مادرم شنیدتمامی مهربانی او نبود. دوستم می این
ای کاش آنچه در تو وجود دارد در من وجود »گفت: نمود و میمی

داشت ... ای کاش آنچه در تو وجود داشت، در من وجود داشت و من 
 «.هستممادر تو 

نمود که که آن مادر از روی دلسوزی آرزو می به شدت تعجب نمودم
 ؟!آن بیماری در وی وجود داشته باشد و در فرزندش نباشدکاش 

خواست خود چگونه می گنجد!ای که در فکر نمیس مادرانهچه احسا
 !!ی خود نمایدگوشهجگررا فدای 

داستان دیگری که در آن منظره یاد نمودم، شبیه مواردی است که در 
به  که بسیار گرسنه بودمداشتم. دوستم به من گفت: یکبار که  قبل بیان

ه من داد که من بیشتر . او غذایی را بغذا خواستمخانه آمدم و از همسرم 



 
 

داشتم. خودم را مشغول نمودم و انتظار  شدوست از هر غذای دیگر
 کشیدم تا آن غذا حاضر شود.

نشست و شروع م کنارم بعد از انتظار و حاضر شدن غذا، فرزند کوچک
کرد! آن ان من نمود و به من نگاه میبه اشاره نمودن به بشقاب و به ده

شروع به لقمه  گرسنه نبود؛ ولی با این وجود پدری پدر کودک به اندازه
 ..گرفتن برای کودک نمود و خودش را فراموش کرد.

و به کودک کوچکش کند چگونه انسان خودش را فراموش می؟! شگفتا
 ...استاین همان احساس پدارنه ؟! مایدنتوجه می

 تر و بزرگتر از آن، داستانشریفتو  ی که گذشتهایبهتر از این داستان
به ذهنم خطور کرد، همان  یرای تأثیر گذاست که در آن منظره یدیگر

در سال هشتم هجری  و اصحابش داستانی است که برای پیامبر
 در این بینآورده شدند.  «نهواز»اتفاق افتاد. در آن هنگام اسیران 

دلسوزی و مهربانی شدیدی در بین یکی از زنان اسیر نسبت به فرزندش 
: داستان را این گونه روایت نموده است دیده شد. عمر بن خطاب

وقتی  ،آورده شدند. در آن هنگام زنی از اسیران اسیرانی برای پیامبر»
را در آغوش  کودک خود را دید به سرعت به سوی او شتافت و او

َأَتَرْوَن َهِذِه »فرمود:  او نمود. رسول اهللبه به شیر دادن گرفت و شروع 

کنید که این زن فرزندش را در )آیا فکر می «اْْلَْرَأَة َطاِرَحًة َوَلَدَها ِِف النَّاِر 
 .ندارد چنین کاری راگفتیم: نه، قسم به اهلل، او توانایی  (؟بیاندازد آتش

 نسبت بهاهلل « ) َأْرَحُم بِِعَباِدِه ِمْن َهِذِه بَِوَلِدَهالَلَّهُ ا: »ودفرم رسول اهلل
 .3(است این ]زن[ به فرزندشاز  مهربانتر است بندگانش
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ت دلسوزی این مادر به کودکش تعجب نمود تا آن که او دشاز  پیامبر
 !ی خود چسباندرا در بین کودکان اسیر برداشت و به سینه

چقدر باشکوه و س مادرانه و پدرانه نسبت به فرزندان احساسبحان اهلل! 
، بلکه حتی انسانها نیستمخصوص عاطفه فقط ! این است بزرگ

زبان دارای احساساتی مادرنه و دلسوزانه نسبت به حیوانات بی
و احساسات درونی و مسائل هستند که نشأت گرفته از غرایز فرزندانشان 

روایت شده  وداود از ابن مسعود. در سنن ابستپنهان موجود در جانها
در سفری بودیم. او برای حاجتش به راه  به همراه رسول اهلل: است

. دیدم به همراه دو جوجه)نوعی پرنده( را  ایسره افتاد و در آن هنگام
شروع به پرواز باالی سر ما نمود.  ی او را برداشتیم و آن سرهاهجوجه
وا َوَلَدَها إَِلْيها َمْن َفَجعَ » آمد و فرمود: پیامبر چه کسی « )هِذِه بَِوَلِدَها؟، ُردُّ

را با برداشتن فرزندانش[ دردمند کرده است؟ فرزند او را به وی  این ]پرنده
 .3(بازگردانید

شروع به بال چگونه ، هایشجوجهبه علت نگرانی از بنگرید این پرنده 
بت به گشودن و نزدیک شدن به زمین نمود. پس احساس انسانها نس

 ؟!چگونه است فرزندانشان
از رحمت اهلل  پیامبر نیز آمده است: هنگامی کهبخاری در صحیح 

تعالی که آن را بر روی زمین نازل نموده است تا مخلوقات به یکدیگر 
َحتَّى َتْرَفَع : »ی حیوانات فرموددرباره آورد،میسخن به میان  نیکی کنند،

تا آنجا که حتی اسبی سم « ) َها َخْشَيَة َأْن ُتِصيَبهُ اْلَفَرُس َحافَِرَها َعْن َوَلدِ 
 .7(بردخود را از ترس آن که بر فرزندش بیافتد، باال می
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این  مشترک و موضوعی یکسانِ شایان ذکر است، رابطهآنچه 
، به صورت غمگینی در آن منظره با دیدنکه  است های عجیبداستان

نیست که این دلسوزی و  کسی پوشیده. بر مقابل چشمانم ایجاد شد
 ..باشد.هایشان میگوشهجگر نسبت به پدران و مادران شفقت 

ای بازگشتم منظره مجدد به ،آوردمبه یاد میکه های قبلی را نااین داست
را به داستانها  نای که ای. همان منظرهبود برانگیختهکه احساسات مرا 

 ...خاطرم آورده بود
تمامی سبب خطور و یادآوری ای که منظرهدانی آن ای برادرم! آیا می

 ؟شد، چه بوداین داستانها در ذهن من 
دیک بود، هوش و حواسم را . وقتی آن را خواندم، نز«ای از کالم اهللآیه»

در ذهن داشتم، با تصور دهم. آنچه از مهربانی پدرانه و مادارنه از دست 
ان و مادر دلسوز از یادم رفت. دیدم که پدر مهرب ای از آتش جهنملحظه

کند تا به جای آرزو می بینند، برای رهایی از آنوقتی این آتش را می
 تبارک وآن فرستاده شوند. خداوند حق  درهای جگرگوشه خودشان،

 فرماید:ای ترسناک میدر منظرهتعالى 
   ِِّّبَنِّيه ِّذِۢ ب ي مِّۡن َعَذابِّ يَۡومِّئ  [33عارج: الم] ١١يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِّم لَۡو َيۡفتَدِّ
مجرم دوست دارد، در آن روز، برای رهایی از عذاب پسرش را فدیه )

 (.دهد
در برابر  ،هابدعتبا انجام که و قابل تصور است نجد گآیا در ذهن ما می

، تا آنجا کندمیبیرون  رار گیریم که فریاد آن آتش عقل را از سرق یآتش
سوی ش را به به جای خودش، پسران و دختران کندکه شخص آرزو می

 :فرمایدمی اهلل سبحانه؟ بفرستدآتش 



 

 

  ِِّّبَنِّيه ي مِّۡن َعَذابِّ يَۡومِّئِّذِۢ ب در آن روز، [ )33]المعارج:  ١١لَۡو َيۡفتَدِّ
 !(برای رهایی از عذاب پسرش را فدیه دهد

! ها هستیه گشایش ما در هنگام بسته شدن دربای کسی ک !پروردگارا
که والدینمان با هنگام آن  .ت بدارسالم این آتشما را از  ..الهی.

ترین تا آنجا که با ارزشعقل خود را از دست داده  ،این آتشی مشاهده
 شاندارند تا فرزندانکنند. بلکه دوست افراد نزد خودشان را فراموش می

 جای آنان باشند و از آن عذاب رهایی یابند! به
و آنان را بر خود کردند خود را فدای آنها میروزی همان کودکانی که 

ی فدای بزرگتر به زودی خواهد آمد، همان چیزی . لحظهدادندترجیح می
که آتش در هنگام آن  ،شوندکه انسانها از شدت ترس از آن بیهوش می

شود و انسانها و های آن بلند میی زبانهکند و نعرهروز قیامت فَوَران می
 ...بلعدسنگها را می

پدر دوست دارد  ؛شودل چشمانت حاضر میای مقابروز صحنهدر آن 
 !، پسرش را فدیه دهدخودبه جای عذاب 

که در آن هنگام  استای از ترس و هراس پناه بر اهلل، این درجه
 ..!دوست دارد برای رهایی از عذاب، پسرش را فدیه دهد.گناهکار 

های مهربانانه در پیشگاه این ترس و هراس شدید است که آن احساس
والدین  ،ی آنکه در نتیجه ترسی بزرگتر از اینروند. چه میاز بین 

ای کنند؟! چه منظرهاحساسات پدارنه و مادرانه خود را فراموش می
؟! کنندخود را فراموش میهای گوشهتر از این که والدین جگر ترسناک

 ِِّّبَنِّيه ِّذِۢ ب ي مِّۡن َعَذابِّ يَۡومِّئ مجرم [ )33]المعارج:  ١١يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِّم لَۡو َيۡفتَدِّ
 ...(دوست دارد، در آن روز، برای رهایی از عذاب پسرش را فدیه دهد

 ..ای پروردگارمان سالمت بدار، سالمت بدار.



 
 

 
 
 
 
 

 آخر ساکت ماندن

 

رغم اینکه انسان در دوره و زمانی از تاریخ قرار دارد که علی
مؤمن در این ولی و اختراعات ارتباطی وجود دارد،  شهری هایآشفتگی
ال پشت سرهم وجود ، آنچه بین زمان او و زمان بعدی در این سریشرایط

و  کردهارزش دوری چیزهای بی. در نتیجه از دهدنظر قرار می مدّدارد را 
 ..نماید.حقایق بزرگ میخود را محیای شنیدن 

ی دیدار اهلل تعالی و او لحظه شود،وارد میمؤمن  هرگاه مصیبتی بر
آورد. قرآن به جدا شدنی دردناک دن آن لحظه را به یاد مینزدیک بو
و  زدیک شدن به دیدار خداوند استختی نس که هماننماید اشاره می

 باشد.انسان به شدت از این واقعه در غفلت می حال این که
. اهلل است و ما همچنان از از این دیدار غافلیم دیدار اهلل تعالی نزدیک

 فرماید:تعالی می
 ۡفلَة  ٱ ََ َساُبُهۡم وَُهۡم ِفِّ  ِّلنَّاسِّ حِّ ۡعرُِّضوَن  ۡقََتََب ل [ 3]األنبیاء:  ١مُّ
حساب و کتاب انسانها به آنها نزدیک شده است و آنان غافالنه از آن )

 .(روی گردان هستند
پژوهشگری  باور ندارمدهد. خبر می قیامتاز  به طرق مختلف قرآن

آوری اند جمعی قیامت را شرح دادههاکه صحنهبتواند تمامی آیات قرآنی 



 

 

دارد عقل را بر آن وا می واست  هولناکیسنگینی آیات دارای . این نماید
آنها اتفاقی و بدون سبب  ازدیاد و اینکه نیستکه آخرت عبث و بیهوده 

از  . این اهداف بر شخصی کههایی استباشد؛ بلکه دارای هدفنمی
های قابل قبول آن مطلع است، لتقرآن و رسا رازهای سخن اهلل تعالی،

 ..ماند.پنهان نمی
ارتباطی هشدار دهنده وجود دارد. است، آخرت ی که در بارهآیاتی  بین

به تصویر  ی بیرون آمدن انسان از قبر رالحظه ،بسیاری از این آیات
 ..کشند.می

چه شدن کشند که بیانگر دستپارا به تصویر می هایصحنهاین آیات 
دهم، بنگرید چگونه . شما را به اهلل قسم میاست رویدادن انسان در آ

 :کشدبه تصویر میرا در روز قیامت  احوال گناهکارانقرآن 
   َۡوم َِّ رُُهۡم  ِّ َٰلُِّموَنُۚ إِّنََّما يَُؤخ  ا َيۡعَمُل ٱلظَّ َٰفًِّل َعمَّ َ َغ تَۡشرَِخُص  َوََّل ََتَۡسََبَّ ٱَّللَّ

بَۡصَُٰر 
َ
عِّنَي ُمۡقنِّ  ٤٢فِّيهِّ ٱۡۡل ِِّ ۡهِّۡم َطۡرُفُهۡمۖۡ ُمۡه ََ هِّۡم ََّل يَۡرتَدُّ إِّ ۡف ِعِّ رُُءوسِّ

َ
َدُتُهۡم َوأ

ه اهلل از آنچه ستمگران انجام هرگز مپندار ک) [51 -57إبراهیم: ]  ٤٣ َهَوآء  
اندازد دهند، غافل است ]بلکه مجازات آنها را[ فقط تا روزی عقب میمی

و سرهایشان را رو به  شوند * شتاب زده بودهکه چشمها در آن خیره می
باشد و دلهای آنها اند و چشمانشان خیره و بدون پلک زدن میباال گرفته

  (.خالی است
در حالی که  شویم!برانگیخته میاز قبرهایمان ر در آن روز چگونه بنگ

و  به دلیل ترس و هراس و سرهایمانهایمان خیره شده چشم
پلک  هاشمشویم که چِو چنان خیره می ،رو به باال است گیزدشتاب

 «الیرتد إلیهم طرفهم» :نمایداینگونه توصیفش میزنند. قرآن نمی
ت ترس و . از شد(شوندچشمانشان چنان باز است که بر هم نهاده نمی)



 
 

و دلهای آن )« وأفئدتهم هواء» :این گونه توصیف شدهقلبهای آنان هراس، 
 .(..باشدهوا می

و خوار گناهکاری است که صویر ، تجمله تصاویر دردناک قیامتاز 
 :فرماید. اهلل تعالی میشدهو ذلیل  شکسته

  نَا وََسمِّۡعَنا بََۡصۡ
َ
ِّهِّۡم َربََّنآ أ هِّۡم عِّنَد َرب  َولَۡو تََرىَٰٓ إِّذِّ ٱلُۡمۡجرُِّموَن نَاكُِّسواْ رُُءوسِّ

َٰلًِّحا إِّنَّا ُموقُِّنونَ  َٰ ۡعَنا َنۡعَمۡل  مان ش مجرای کا) [37]السجدة:   ١٢ فَٱرۡجِّ
اند ]و یشان را پایین انداختهدیدی که نزد پروردگارشان سرهارا می

ای پروردگارمان! ]حقیقت را[ دیدیم و شنیدیم، پس ما را »گویند:[ می
 (.«ایمبازگردان تا عمل صالح انجام دهیم. ما یقین نموده

که سرهایتان  کنیدآن روز را در ذهنتان تصور ! سوگند  شما را به خدا
سرزمین عمل باز گردید. چقدر ست و آرزو دارید که ای کاش به پایین ا

 .بار است!!!هولناک و اسف
ل دیگر توصیف کبه شروز قیامت را  اهلل تعالی این ذلت و خواریِ

: فرمایدکند. اهلل تعالی میکه انسان زیرچشمی نگاه می آن روز ؛نمایدمی
 عِّنَي َُٰهۡم ُيۡعَرُضوَن َعلَۡيَها َخَٰشِّ ِۗ َوتََرى ِّ يَنُظُروَن مِّن َطۡرٍف َخفِّ   ل   مَِّن ٱَّلُّ

بینی که به آن ]آتش جهنم[ آنها را با خفت و خواری می[ )54]الشورى: 
 (.نگرندشوند و زیرچشمی ]به آن[ میعرضه می

شود. سیاهی او به اش سیاه میترسد و چهرهانسان خوار گشته و می
. همان گونه سازدتباه میکه زندگی او را  استمانند شبی تاریک و سیاه 

 :فرمایدکه اهلل تعالی می
   ع َِ ِّ َيۡت وُُجوُهُهۡم ق ۡغشِّ

ُ
َمآ أ نَّ

َ
ۡلِّ َكأ ََّ َِّن ٱ ُۚ ا م  آن چنان ) [75]یونس:  ُمۡظلًِّما

 (.ای از شب تاریک پوشانده استهایشان را قطعهاست که گویی چهره
ن روز چه در آباشد؟!  شبسیاهی اید که به مانند آیا صورتی را دیده

 !!وجود دارد ذلّت و خواری



 

 

پردازد و سبب تُهی شدن یکی دیگر از مناظری که قرآن به وصف آن می
. انسانها است، تصویر به زانو در آمدن انسانها در آن روز گرددقلبها می
ی و برای آنها نصیبی از زمین وجود ندارد، مگر به اندازه زانو زده

: فرمایدهمان گونه که اهلل تعالی میزانوهایشان و اطراف پاهایشان. 
 َۡوَم ُُتَۡزۡوَن َما ُكنُتۡم َۡ ة  تُۡدََعَٰٓ إََِّلَٰ كَِّتَٰبَِّها ٱ مَّ

ُ
ُۚ ُُكُّ أ ة  َجاثَِّية  مَّ

ُ
َوتََرىَٰ ُُكَّ أ

ُخ َما ُكنُتۡم  ٢٨َتۡعَملُوَن  ِۚ إِّنَّا ُكنَّا نَۡسَتنسِّ ِّ ِّٱۡۡلَق  ُق َعلَۡيُكم ب ِِّ َهََٰذا كَِّتَُٰبَنا يَن
بینی. هر هر امتی را به زانو درآمده می) [71 -78]الجاثیة:   ٢٩ َتۡعَملُونَ 

شود. امروز سزا و مجازات آنچه ی اعمالش خوانده میامتی به سوی پرونده
ی ماست که از روی حق با رسد * این نوشتهدادید، به شما میرا انجام می

 (.نمودیمیدادید، نسخه برداری مگوید. ما از آنچه انجام میشما سخن می
همان گونه که اهلل تعالی قلبها را از شدت ترس در آن روز به دلهای 

قلبها  ،و در وصفی دیگردر جایی اهلل تعالی خالی توصیف نموده است، 
از شدت  ویی قلبهاگ :نمایدای توصیف میرا از شدت ترس بدین گونه

 :اند و این به همراه خاموشی زبان استهای رسیدهتپش به حنجره
 ُۚمِّنَي َٰظِّ رِّ َك ى ٱۡۡلََناجِّ رُۡهۡم يَۡوَم ٱٓأۡلزِّفَةِّ إِّذِّ ٱلُۡقلُوُب دَلَ نذِّ

َ
و ) [38]غافر:  َوأ

در آن هنگام که قلبها به گلو  آنان را از روز نزدیک)قیامت( بترسان،
 (.باشدو تمام وجودشان مملؤ از خشم و اندوه می رسندمی

شدت ترس و  گرهمچنین آیات بسیاری وجود دارند که توصیف
 ...هستنددستپاچگی مردم در آن روز 

به مانند علم داشتن به احواالتی که خداوند به قلب را  هیچ چیز تپش
ی ما با آنها، به فاصله کند. آنگاه که بدانیمرداخته قطع نمیپوصف آن 

. یا امروز است و باشدی مرگ در روزی معلوم میی آمدن فرشتهاندازه
ن وجود نسبت به آن غفلتی وجود دارد که ما را به بند یا فردا؛ ولی با ای

 !کشیده است...



 
 

در که  ( توصیف نموده استناگهان) «بغتة»به  چنین روزی را اهلل متعال
 :فرماید. اهلل سبحانه میبه آن اشاره شده شش مورد از قرآن کریم

   اَعُة َبۡغَتة َٰٓ إِّذَا َجآَءۡتُهُم ٱلسَّ تا آن که قیامت ناگهان )[ 13]األنعام:   َحَّتَّ
 فرماید:. همچنین می(فرا برسد

  ِۗ تِّيُكۡم إَِّّلَّ َبۡغَتة 
ۡ
ن جز ناگهانی به شما آ) [385]األعراف:  ََُّۚل تَأ

 (، رسدنمی
 فرماید:اهلل تعالی می

    اَعُة َبۡغَتة تَِّيُهُم ٱلسَّ
ۡ
ۡو تَأ

َ
یا آن ) [315]یوسف:  ١٠٧وَُهۡم ََّل يَۡشُعُروَن  أ

 (، رسدرند، قیامت به یکباره به آنها می ی که توجهی نداکه در حال
 فرماید:همچنین می

   تِّيهِّم َبۡغَتة
ۡ
رسد و بلکه ناگهان به آنها می) [51]األنبیاء:  َفَتۡبَهُتُهۡم  بَۡل تَأ

 ..به مانند این موارد. ( ونمایدآنها را مات و مبهوت می
 ؟!کندز غافلگیر میدانستم، کدام حالت ما را در آن روای کاش می

 ،دارند توجه و یادآوری قرآن نسبت به آخرتتأکید  اسالمیای معل
ه بوالعباس ابن تیمی. همان گونه که ابیشتر از هر کتاب آسمانی دیگر است

توصیف  همچنین. به شرح معاد پرداخته شدهدر قرآن : »گفته است
 وات در تورای که آمده است. به شیوهو عذاب  نعمت ،جهنم ،بهشت

 .3«شودانجیل این گونه یافت نمی
تا بدین نماید ستایش میرا القای وحی بر رسوالن  دراهلل تعالی عظمتش 

و  یثمرهبزرگترین  خداوندانسانها در برابر آخرت بیدار شوند. وسیله 
دارد. همان ی دیدار اهلل متعال بیان میلحظه ی را یادآوریوحی وظیفه

 :فرمایدگونه که می
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  ََمن يََشآُء مِّۡن ر َٰ ِۦّ لََعَ ۡمرِّه
َ
وَح مِّۡن أ َرَجَٰتِّ ُذو ٱۡلَعۡرشِّ يُۡلِقِّ ٱلرُّ فِّيُع ٱدلَّ

َر يَۡوَم ٱتلََّلقِّ  ُنذِّ َِّ ِۦّ  دارای درجات بسیار باال ) [34]غافر:  ١٥عَِّبادِّه
بر کسی از  ،باشد و او صاحب عرش است و وحی را به امر خودمی

 (.د تا از روز مالقات بترسانندنمایبندگانش که بخواهد، نازل می
بیدار را وحی هدف سنگین است که اهلل تعالی  بسیار، به خداوند سوگند

 هدفما در برابر این  داند! حال آن کهمیکردن انسانها در برابر دیدار او 
 .قرآنی در غفلت هستیمبزرگ 
زنده که همان  ،شویماهدافش می ، متوجهما در حین تالوت قرآنآیا 
از تصاویر روز قیامت آن گونه که  آیا؟ ستیاد آخرت در جانها کردن
 ؟ایمی الزم را بردهبهرهکشد، به تصویر می قرآن
به امور دنیوی مشغول هستیم و نسبت به روزی که فرا خواهد  اگر
این غفالن متوجه یک روز عادی و غافل هستیم، باید بدانیم که  رسید

که کتاب اهلل تعالی آن را این  استاز روزی غفلت . بلکه معمولی نیست،
 :نمایدگونه توصیف می

   ا ثَقِّيل لََة َوَيَذُروَن َوَرآَءُهۡم يَۡوم  ُؤََّلٓءِّ ُُيِّبُّوَن ٱۡلَعاجِّ ]اإلنسان:   ٢٧إِّنَّ َهَٰٓ
دارند و پشت سرشان به راستی آنها ]زندگی[ نزدیک را دوست می) [75

 (.اندروزی سنگین را رها نموده
و ذلت در چشمان و پایین انداختن سرها و  کوتس اینجاست: اما سؤال

ناشی خالی شدن قلب از شدت ترس و به زانو افتادن در آن روز سخت، 
 ؟از چه دلیلی است

 شوند؟حرکت میگردند و چشمها بیبرای چه عصبها خشک می
 و خَجِل شدنعذاب  ناشی از این ترس، هیچ شکی وجود ندارد که

وجود دارد که از تمامی این دیگر نیز  امر. ولی استاعمال  نسبت به



 
 

در چنین بزرگتر است و آن جالل و هیبت اهلل تعالی است که  موارد
 گردد.ظاهر می روزی

، درک جامعی است که از عظمت اهلل تعالی دلیل دیگر این سکوت
در برابر ]خداوند[ رحمتگر  ،در آن روز ترسناک صداهاشود. حاصل می

 گردند:میجل و عال خاشع 
   ِّذ َ  يَۡوَمئ اَعِّ ف ِنَٰم فََل يَتَّبُِّعوَن ٱدلَّ ِّلرَّ ۡصَواُت ل

َ
ۖۥۡ وََخَشَعتِّ ٱۡۡل  ََّل عَِّوَج َُهُ

در آن روز همه در پی دعوتگری هستند ) [318]طه:   ١٠٨ا تَۡسَمُع إَِّّلَّ َهۡمس  
ر ]خداوند[ بسیار رحمتگر خاشع که هیچ انحرافی ندارد. صداها در براب

 (.شنویو جز صدایی آهسته و زیرلبی را نمیشوند می
 فرماید:ی آن روز میدرباره تعالی اهلل

   َوقَۡد َخاَب َمۡن ََحََل ُظۡلم ِّۖ ِّۡلَح ِّ ٱلَۡقيُّومِّ [ 333]طه:  ١١١ا وََعَنتِّ ٱلۡوُُجوهُ ل
[ زنده و برپا و برپا دارنده، خاشع و خاضعند و ها در برابر ]خداوندِچهره)

 (.ی بر دوش دارد، بدبخت و ناامید استکسی که بار ظلم
یل ذل ،یابندخشوع می اند یعنی:آنگونه که اهل تفسیر گفته« عنت»ى امعن
  گردند.شوند، تسلیم میمی

دنیا که  سرگرم شدن بهدرست است، هر گاه مسلمان بتواند خود را از 
ی لحظهبه دور از این امور، شود، رهایی دهد و باعث هالک شدن او می

وارد  یناگهان به زندگی جدید یکی دیدار اهلل تعالی را یاد کند،صفا و نزد
 شکند که قلبحساس میا ینشود. او چنکه در جان او جاری می شودمی

او  و دیدگاهشود ها پاک میها و پلیدیناپاکیاز  ،ی ایمانبه وسیله
 ..کند.ی بسیاری از امور تغییر پیدا میدرباره

اعتنائی و دیدار اهلل تعالی در جانها، بیحاضر بودن یاد د فوایاز مهمترین 
شنیدن، سخن گفتن، معاشرت بدون دلیل نگاه کردن، . نابجاستبه امور 

 نمودن، خوابیدن و در اینترنت جستجو نمودن و مانند این موارد.



 

 

شنیدن و وقت خود را صرف  ،شود که دیدنمی مبدّلاو به شخصی  
 ..حسب نیاز. نماید، مگر برچیزی نمی

سبب رو آوردن شخص  ،باشدیاد و دیدار الهه تعالی دائماً در ذهن اگر 
 شود و بر فرهنگ، شخصیت و فکر مسلمان تأثیر بسزایی دارد.به قرآن می

ی نور قرآن مورد اهلل تعالی ما را در بارهدیدار سخت،  اینزیرا در 
 :فرماید. اهلل تعالی میدهدبازخواست قرار می

  َنَّا ذِّۡكر  َوق ُ ِّنَُّهۥ َُيۡمُِّل يَۡوَم ٱۡلقَِّيَٰمَ  ٩٩ا ۡد َءاَتۡيَنََٰك مِّن دلَّ ۡعَرَض َعۡنُه فَإ
َ
ۡن أ ةِّ مَّ

از جانب ما پند و یادی به تو رسیده است * ) [311 -11]طه:   ١٠٠وِّۡزًرا 
مل قیامت باری ]از گناه[ را به دوش حکسی که از آن روی گرداند، روز 

 (.کندمی
 :رمایدفهمچنین می

  َجۡبُتُم ٱلُۡمۡرَسلِّنَي
َ
ٓ أ ۢنَبآُء  ٦٥َويَۡوَم ُيَنادِّيهِّۡم َفَيُقوُل َماَذا

َ
َفَعمَِّيۡت َعلَۡيهُِّم ٱۡۡل

روزی که ]اهلل تعالی[ ) [11 -14]القصص:   ٦٦َفُهۡم ََّل يَتََسآَءلُوَن  يَۡوَمئِّذ  
* در آن  «چه پاسخی به پیامبران دادید؟»فرماید: دهد و میآنها را ندا می

توانند جوابی بدهند[ و از یکدیگر ماند ]و نمیروز خبرها از آنان پوشیده می
 (.پرسندنیز نمی

بنا های فکری منحرف کتابمسلمانی که شخصیتش توسط قسم به اهلل، 
 کردهکه چشمه را رها  شخصی. آیا زیانکارتر از بسیار زیانکار است ،شود

 ؟!د، وجود دارنوشدمیو از آبگیرها آب 
مسلمان به  مشغول شدن، یاد دیدار خداوند در جانها دیگر موارد تأثیر از

 است که به دین و دنیای برادران مسلمان خود نفع برساند. وریما
معانی سخن اهلل تعالی و دادن : آموزش مانندنفع رساندن در دینشان، 

 رسولش به مردم. 



 
 

ی پزشکی، مهندسی، نیازها برطرف کردندنیایشان مانند:  نفع رساندن به
 سیاسی و اقتصادی و به مانند آنها.

. استاز نفع رساندن به مسلمانان تر بزرگتر و باعظمتچه چیزی 
َس َعْن ُمْؤِمٍن ُکْرَبًة ِمْن ُکَرِب : »فرموده است صحیح مسلمدر  پیامبر َمْن َنفَّ

ُه َعْنُه ُکْرَبًة ِمْن ُکَرِب َیْوِم اْلقِ  َس اللَّ ْنَیا َنفَّ ُه الدُّ َر اللَّ َر َعَلى ُمْعِسٍر َیسَّ َیاَمِة َوَمْن َیسَّ
ُه ِفى  ْنَیا َواآلِخَرِة َواللَّ ُه ِفى الدُّ ْنَیا َواآلِخَرِة َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَّ َعَلْیِه ِفى الدُّ

 الیایباز  اندوه و بالییکسی که « )َعْوِن اْلَعْبِد َما َکاَن اْلَعْبُد ِفى َعْوِن َأِخیهِ 
دارد. کسی آخرت او را بر می بالیایرا از مؤمنی بردارد. اهلل بالئی از  یدنیا

گیرد و کسی که بر فقیر آسان بگیرد، اهلل برای او در دنیا و آخرت آسان می
که ]عیب یا عورت[ مسلمانی را بپوشاند، اهلل ]عیب و عورت[ او را در دنیا 

باشد، مادامی که بنده در اش میپوشاند. اهلل در کمک به بندهو آخرت می
 .3(کمک برادرش باشد

برادرت  یاری رسانمادامی که ، خداوند یاری رسان تو خواهد بود
 ؟!شودبینی چگون کمک اهلل تعالی جلب می. آیا میباشی

تواند نسبت به ریختن دیدار اهلل تعالی است، آیا می فکر رکه د کسی
توانید آیا می؟ تفاوت باشدبیهای اسالمی خون برادرانش در سرزمین

توانید آیا می یشگاه اهلل تعالی را فراموش کنید؟در پ دمسئولیت خو
را در بسیاری از ی کودکان فرزند شدن و نالهبیو فریادخواهی 

 ؟!های اسالمی فراموش کنیدسرزمین
نظر ارزش شدن جاه و مقام در بی سبب ،دیدار اهلل تعالی توجه دائم به

شود. ستایش است، می مشروط کردن آن به آنچه نزد اهلل ومخلوقات 
در حالی که اگر خطاهای تو را  کند؟نیاز میتو را از چه چیزی بیمردم 
 ؟!دهندمی تنامدش ،بدانند
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نزد اهلل تعالی در و منزلت را است دیدار اهلل تعالی در انتظار کسی که 
که انسانها به او ، چگونه ممکن است آخرت خود را با منزلتی داندمی
ی آخرت که اهلل تعالی درباره دهند، تعویض نماید. همان گونهمی
 فرماید:می
  ٌافَِّعة (، باشدپایین آورنده و باال برنده می) [1]الواقعة:  ٣ َخافَِّضة  رَّ

داند که شهرت، ببیند؛ میکسی که این موارد را در قلب خود حاضر 
و قلبش معطوف این  ارزشی نداردچ و ریاست در این دنیا هی باالنشینی
هستند، به  ارزشکه این اهداف بی به یقین رسیده. او شودامور نمی

اینکه چه رسد به  نیست تا وقتتش را با آن تلف کند، ای که شایستهگونه
مردم او را مدح و ستایش باشد تا  یشخص سالها در طلب علم و عمله ک

 ..!.کنند
ط بر آسمانها و زمین را خداوند مسلّ چگونه انسان است! جای شگفی

و خواهان ستایش و  شدهمخلوقی ضعیف  فراموش کرده و قلبش متوجه
 ؟!استمدح چنین مخلوق ضعیفی 

 ؟!چگونه است اهلل تعالی نسبت به انسانها منزلت 
خواستنِ هرگاه  :استمطلب این ی این و خواننده سفارشم به خود

، مستقیماً این سخن اهلل تعالی شود توجه انسان به مخلوقاتسبب  ،امری
ا يُۡۡشُِّكونَ  :آوریدیاد به را  مَّ

َ
ُ َخۡيٌ أ آیا اهلل بهتر است ) [41]النمل:  َءاَّلٓلَّ

 (.؟!ورزندیا آنچه شرک می



 
 

 
 
 
 
 

 برتری سنگها بر ]بعضی[ قلبها

 

در  که ایماندریافت به خوبی توان میهای روزمره تجربهخالل از 
 .استآن شدید  اتتغییر و حتی  داردمتفاوتی  اتدرجقلبهایمان 

یافته و قلب  فزونیکنیم که ایمان در قلبهایمان احساس میاوقات گاهی 
و جانها  شودحاصل میگشایش در آن گردد و نرم  و خاشع می رقیق،

نهند تا آنجا که در جانهایمان حرکتی قوی در کنند و گردن میتوبه می
نیز احساس  و گاهکنیم. گناه نفرت پیدا می یابیم و ازعمل صالح می

جا که انجام گردد تا آنپوسد و ضعیف میکنی ایمان در جانهایمان میمی
آورد که گویی و کسالتی به ما روی می طاعات برایمان سنگیی کرده

های گذاریم و گامایم و به مانند آن است که در بندها قدم میغافگیر شده
 .دنباشما ضعیف می

حاالتی هستند که ممکن است بر هر کدام از ما وارد  ،چه ذکر شدآن
و  کردهپیدا  )سنگدلی( . ولی در چه حالتی است که قلب قسوتشوند

شود؟ و کوچترین مراحل خشک شدن قلب ایمان در آن خشک می
 ؟چیست

شود را در ذهن ی که سبب قسوت و سنگینی قلب میمراحل و صفات
که قرآن به شکلی غمگین و ترسناک از  سپس به تصویری متصور شوید،



 

 

 عال اهلل جل و، گوش دهید. کندبیان میاین حاالت قسوت قلب 
 :فرمایدمی
  ُۚ َشدُّ قَۡسَوة 

َ
ۡو أ

َ
َِّجاَرةِّ أ َ َكٱۡۡل َِّك فَِهِّ َٰل ِّنُۢ َبۡعدِّ َذ   ُثمَّ قََسۡت قُلُوبُُكم م 

پیدا کرد سپس ]شما ای یهودیان[ قلبهایتان بعد از آن قسوت ) [55]البقرة: 
 (.و آنها به مانند سنگ یا با قسوتی شدیدتر شدند

فقط به مانند سنگ نیست، بلکه همان گونه که آیه به تصویر  این قسوت
 !است شدیدترو سختر کشد، می

تر از سنگ گنجد که قلبی سخت، آیا در فکر میشما را به اهلل سوگند
 وجود داشته باشد؟

د که سنگ بر بعضی قلبها برتری دارد. نمایبلکه حتی اهلل تعالی یاد می
دهد! آیه قرار می فشارکشد که مؤمن را در آن را به شکلی به تصویر می

 :نمایدتکمیل می این گونهتصویر را 
  ُۚ َشدُّ قَۡسَوة 

َ
ۡو أ

َ
ِّ أ َ َكٱۡۡلَِّجاَرة َِّك فَِهِّ َٰل ِّنُۢ َبۡعدِّ َذ ِإَونَّ مَِّن  ُثمَّ قََسۡت قُلُوبُُكم م 

ِّ لَمَ  ُۚ ِإَونَّ ٱۡۡلَِّجاَرة ُق َفَيرِۡخُرُج مِّۡنُه ٱلَۡمآُء قَّ ُۚ ِإَونَّ مِّۡنَها لََما يَشَّ َُٰر نَۡه
َ
ُر مِّۡنُه ٱۡۡل ا َيَتَفجَّ

 ِِّۗ سپس ]شما ای یهودیان[ [ )55]البقرة:  مِّۡنَها لََما َيۡهبُِّط مِّۡن َخۡشَيةِّ ٱَّللَّ
قلبهایتان بعد از آن قسوت پیدا کرد و آنها به مانند سنگ یا با قسوتی 

شوند و از آنها یدتر شدند. سنگهایی هستند که نهرها از آن جاری میشد
آید و از آنها خورند و آب از آنها بیرون میمواردی هستند که شکاف می

 (.افتندی هستند که از روی ترس از ابهت و عظمت از اهلل میدموار
را بر قلب  فضیلت و برتری سنگ! اهلل تعالى استدردآوری  یمقایسه
فرماید که سنگها به علت دارد! بیان میاز خاندان آدم، بیان میبعضی 

شود یا آن خورند و از آنها آب جاری میبیعت آنها شکاف مینرمی و ط
 ...استآیند که گویی از خشوع و ترس افتند و پایین میکه می



 
 

این  هـ( 338سدوسی )ته بن دعام هقتاد خود، زمان درفسیر ت امامِ
ین سنگها و بعضی از قلبهای خاندان آدم را مالحظه و ی قرآنی بمقایسه

تعالی برای سنگ عذر آورده  اهلل: »ی آن نوشته استدرباره دیدگاهی بدیع
 «!نیاورده است یولی برای خاندان بدبخت آدم عذر

افتد؟ و آثاری که در پی اتفاقی می دچار قسوت شد چهوقتی قلب 
 ؟ستیشوند، چقسوت قلب ایجاد می

به  نزدیکی، در قدرت خود برای دچار قسوت شدقلب  که وقتی
دچار ضعف و  شمناجات با وی و تشرف یافتن به پیشگاه پروردگار و

 شود.زیان می
د، از باالترین و نشوقلب در پیشگاه اهلل تعالی منقلب میکه  لحظاتی

 ..د.نباشترین لحظات دنیا میزیباترین و لذت بخش
 های مربوط به عالَم وجود را ایجادبترای بندگانش مصیباهلل تعالی 

رجوع کنند و با او  دفع این موارد، به ایخواهد برنماید و از آنها میمی
. ولی کسی که دچار قسوت نماینداو مناجات نمایند و به نزد وی زاری 

ماند. همان گونه و شریف باز می واالاز رسیدن به این لحظات قلب شده، 
 :دفرمایکه اهلل تعالی می

   َمم
ُ
ٓ إََِّلَٰٓ أ رَۡسۡلَنا

َ
سَ  َولََقۡد أ

ۡ
ِّٱۡۡلَأ َخۡذَنَُٰهم ب

َ
ِّن َقۡبلَِّك فَأ آءِّ لََعلَُّهۡم م  َّ آءِّ َوٱلَرَّ

ن قََسۡت قُلُوُبُهۡم َوَزيََّن  ٤٢َيَتََرَُّعوَن  ُسَنا تَََرَُّعواْ َوَلَٰكِّ
ۡ
فَلَۡوََّلٓ إِّۡذ َجآَءُهم بَأ

ۡيَطَُٰن َما ََكنُواْ َيعۡ  به سوی امتهای قبل ) [51 -57]األنعام:  ٤٣َملُوَن لَُهُم ٱلشَّ
از تو ]رساالت را[ فرستادیم و آنها را به رنجهای بیرونی و درونی مبتال 

رسید، زاری نمودیم، تا زاری کنند * ای کاش وقتی رنج ما به آنها می
دادند، کردند؛ ولی قلبهایشان قسوت پیدا کرد و شیطان آنچه را انجام میمی

 (.ان زینت داردبرایش



 

 

با امر اهلل تعالی  مخالفت آنانسبب  ،قسوت قلب که شومِ به این معنا
 شود!می

نماید و از بنده بیماری، گرسنگی، جنگها و فقر را تقدیر می خداوند
تعالی قرار دهد و به  اهللخود را در پناه  ،خواهد در برابر این مواردمی

و صورتش را  دادهقرار دیت خاک عبوخود را در سوی او زاری نماید و 
وت قلب، بنده را در غفلت قرار در برابر او متواضع گرداند؛ ولی قس

 .کندحرکت نمی واالی این منزلت وی به سدهد و در نتیجهمی
 :ی گرامی تأمل نماییدباری دیگر در این آیه

  ُن قََسۡت قُل ْ َوَلَٰكِّ ُسَنا تَََرَُّعوا
ۡ
( 51)انعام/ وُبُهۡم فَلَۡوََّلٓ إِّۡذ َجآَءُهم بَأ

کردند؛ ولی قلبهایشان رسید، زاری میای کاش وقتی رنج ما به آنها می)
 .(قسوت پیدا کرد

تضرع و مات ایمانی مانند از دست رفتن مقا سبب وت قلب تنهاآیا قس
 ؟به همراه دارد، یا مشکالتی دیگر نیز در پیشگاه خداوند استزاری 

گراید. وقتی شخص قسوت ری نیز می، بلکه به پلدی بیشتعتاً خیریطب
و از نصوص  کردهدر اطاعت از اهلل تعالی کوتاهی  ،کندقلب پیدا می

ل . او را در مسائنماید که موافق با هوای نفس او باشدشرعی برداشتی می
و از  بودهگردد که موافق با کوتاهی او اختالفی به دنبال قولی می

یا گردنش را با افتخار باال  کندست، دوری مینصوصی که بر علیه او
فرماید: ی تأثیرِ قسوت قلب بر تحریف متون میگیرد. اهلل تعالی دربارهمی
 ۡۖ َية  َٰسِّ ِّفُوَن  وََجَعۡلَنا ُقلُوَبُهۡم َق عِّهِۦُُّيَر  َواضِّ و ) [31]المائدة:  ٱۡلََكَِّم َعن مَّ

. سخن را از جاهای خود تحریف قلبهایشان را قسوت یافته قرار دادیم
 (.کردندیم



 
 

مواردی در را از روی حکمت زیبایش، متون  خداوندبه همین دلیل 
و در نتیجه شیطان برای گمراه کردن در جهان و از روی  متشابه قرار داده

بهات را القاء شُ کند. شیطان در قلب انسان لذاتِاده میتقدیر، از آنها استف
از روی ایمان،  اگر کسی قلبشد. کنمی فریب و مکر استفاده ازو  کرده

نماید و تسلیم در برابر این متون صبر نمیرقت و نرمی نداشته باشد، 
اگر قسوت قلب وجود داشته  . همچنینرودراهه میشود و به بیمی

ای برای کوتاهی افتد و پشتوانهعقل در برابر این متون به اشتباه میباشد، 
 :فرمایدیابد. همان گونه که اهلل تعالی میمی
  َ ِّ ۡيَطَُٰن فِّۡتَنة  ۡجَعَل َ  َيةِّ  َما يُلِۡقِّ ٱلشَّ َرض  َوٱلَۡقاسِّ ِّهِّم مَّ ِّيَن ِفِّ قُلُوب َِّّلَّ ل 
ای برای کند، فتنهتا آنچه را که شیطان القاء می) [41]الحج:  وُبُهۡمِۗ قُلُ 

 (.کسانی قرار دهد که قلبهایشان بیمار است و دارای قسوت قلب هستند
 ، غافل از اینکه شودوت قلب سبب گناه میکنند که قستصور میبسیاری 

ای از اهلل تعالی . وقتی بندهاستگناه  نتیجه و مجازاتِ ، خودقسوت قلب
د. همان گونه که اهلل شویکند، قسوت قلب را بر او مسلط منافرمانی می

 :فرمایدتعالی می
 َُُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَبه ِّيَثََٰقُهۡم لََعنَّ هِّم م  ۖۡ فَبَِّما َنۡقضِّ َية  َٰسِّ از ) [31]المائدة:   ۡم َق

شان، آنان را لعنت نمودیم و قلبهایشان را دچار قسوت روی پیمان شکنی
 (.کردیم

و نماید را با گناهی دیگر مجازات می یگناه این گونه است که خداوند
به مانند این امر  داند.خطا و لغزشی را سبب برای گناه و خطای دیگر می

 بدین شکل آمده است: در کتاب اهلل تعالی
  ۡيَطَُٰن َُّهُم ٱلشَّ ل َما ٱۡسََتَ ْ مِّنُكۡم يَۡوَم ٱتۡلََِق ٱۡۡلَۡمَعانِّ إِّنَّ ِّيَن تََولَّۡوا إِّنَّ ٱَّلَّ

ُفوٌر َحلِّيم   ََ  َ ُ َعۡنُهۡمِۗ إِّنَّ ٱَّللَّ ْۖۡ َولََقۡد َعَفا ٱَّللَّ َِّبۡعضِّ َما َكَسُبوا ]آل  ١٥٥ ب



 

 

تالقی دو گروه ]از جنگ[ روی کسانی از شما که در روز ) [344عمران: 
برگرداندند، فقط شیطان آنان را به علت بعضی از چیزهایی که کسب کرده 
بودند، دچار لغزش نمود. اهلل آنان را بخشید. اهلل بسیار آمرزنده و بسیار 

 (.باشدبردبار می
 :فرمایدمی اهلل سبحانه همچنین

   ُقُلُوبَه ُ َزاَغ ٱَّللَّ
َ
ْ أ ا َزاُغٓوا وقتی منحرف شدند، اهلل ) [4]الصف:  ۡمُۚ فَلَمَّ

 (.قلبهایشان را منحرف نمود
 :فرمایدمی جل اهلل عز وهمچنین 

    َرض ِّهِّم مَّ ُ َمَرض   ِفِّ قُلُوب ۖۡ فََزاَدُهُم ٱَّللَّ در قلبهایشان ) [31]البقرة:  ا
 (.افزایدد دارد و اهلل بر بیماری آنها میبیماری وجو

انحراف را با انحرافی شدیدتر پاسخ  ،که چگونه اهلل تعالی بنگرید
ش یاد آن مریضی عذابدزابا  است، مریض دهد. کسی که قلبشمی
دهد، او را گرفتار آسان ضعف نشان می در عباداتِای که دهد. بندهمی

دچار به همین ترتیب کسی که به قسوت قلب ! نمایدمی ترسختگناهان 
کند. همان گونه که می ششدن قسوت قلب مجازات فزونبا  شده باشد،

 :فرمایداهلل تعالی می
 ۡۖ َية  َٰسِّ َُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَبُهۡم َق ِّيَثََٰقُهۡم لََعنَّ هِّم م  از [ )31]المائدة:   فَبَِّما َنۡقضِّ

شان، آنان را لعنت نمودیم و قلبهایشان را دچار قسوت روی پیمان شکنی
 .(کردیم

چه  اینجاست:  والی؛ ولی سیستگاهی مسلمان خواهان قسوت قلب ن
ایمان  ،؟ چگونه قلبشده استاو قسوت قلب  دلیل برپیش آمده که 

قرار گردد و در حالت مریضی و خشک می دادهخود را از دست 
 ؟گیردمی



 
 

. ستها و خطاهانافرمانی طبیعیِ یِقسوت قلب نتیجهبه صورت عام، 
بر ید با دور شدن از پیمانی که» یک عامل اصلی دارد: قسوت قلبولی 

 ..«.اساس آن اهلل تعالی یاد شود
خشک شدن قلب و قسوت آن  سببمهمترین  ،از یاد اهلل تعالی تفلغ

شدن قلب و  مهمترین عامل زنده ،اهلل تعالیو ذکر یاد همچنین . است
ی دور شدن از ذکر و . در کتاب اهلل تعالی  به رابطهاستنورانی شدن آن 

 .اشاره شده استقسوت قلب 
 

 :فرمایدمی الىاهلل تع
  َوََّل ِّ ِّ َوَما نََزَل مَِّن ٱۡۡلَق  ِّۡكرِّ ٱَّللَّ ن ََتَۡشَع قُلُوُبُهۡم َّلِّ

َ
ِّيَن َءاَمُنٓواْ أ َِّّلَّ نِّ ل

ۡ
لَۡم يَأ

َ
أ

َمُد َفَقَسۡت قُلُوُبُهۡمۖۡ 
َ
اَل َعلَۡيهُِّم ٱۡۡل َِ وتُواْ ٱلۡكَِّتََٰب مِّن َقۡبُل َف

ُ
ِّيَن أ يَُكونُواْ َكٱَّلَّ

 َٰ ِّۡنُهۡم َف ُقوَن َوَكثِّي  م  آیا زمان آن نرسیده است که ) [31]الحدید:  ١٦سِّ
اند با یاد اهلل و آنچه به حق نازل شده است، قلبهای کسانی که ایمان آورده

 نرم گردد و به مانند کسانی نباشند که به آنها در قبل کتاب داده شد و زمان
بهایشان بر آنان طوالنی گشت و در نتیجه قل ]دور بودن از یاد اهلل تعالی[

 (.باشندقسوت پیدا کرد و بسیاری از آنان فاسق می
زمان طوالنی نیز دوری از عهدی که در کتاب اهلل تعالی وجود داشت و 

که  . هشدار دادن قرآن به این واقعیت، باعث قسوت قلب آنها گردیدآن
ی تاریخی تفریح و داستان سرائ جهت ،افتاد اتفاقنیز های گذشته در امت
 است. ه هدف عبرت و درس گرفتن از آن، بلکنیست

بین دور شدن از یاد اهلل تعالی و قسوت قلب  دیگر یهمچنین به رابطه
 :فرمایدآنجا که اهلل تعالی می، توجه کنید



 

 

  ُِّۚ ِّن ذِّۡكرِّ ٱَّللَّ يَةِّ قُلُوُبُهم م  ِّۡلَقَٰسِّ وای به حال کسانی ) [77]الزمر:  فََوۡيل  ل 
 (.هلل، قسوت پیدا کرده استیاد ادر برابر که قلبهایشان 

 رحمه اهللطبری شیخ المفسرین ابن جریر که  راجحیبر اساس قول 
علت دوری آنها از یاد اهلل تعالی، قلبهای قسوت یافته است.  بیان کرده،
ی بر کسانی که قلبهایشان وا: فرمایداهلل تعالى می: »گفته است ابن جریر

 .3«دنباشاز آن رویگردان می و نداو از یاد اهلل دور گشته خشک شده
به آنها اشاره قرآن و  شودمیسبب قسوت قلب عناصری را که  اکنون
بعضی شدت و قسوت  دهد کهخبر میما به  خداوند. کنیمبیان میکرده 

 :از قلبها از سنگ بیشتر است
  َُّشد

َ
ۡو أ

َ
َِّجاَرةِّ أ َ َكٱۡۡل َِّك فَِهِّ َٰل ِّنُۢ َبۡعدِّ َذ ُۚ  ُثمَّ قََسۡت قُلُوبُُكم م    قَۡسَوة 

سپس ]شما ای یهودیان[ قلبهایتان بعد از آن قسوت پیدا کرد [ )55]البقرة: 
 .(و آنها به مانند سنگ یا با قسوتی شدیدتر شدند

آن را ی عبرتی است که اهلل تعالی مجازات و مایه ،همچنین قسوت قلب
 نماید:کنند، مستولی میبر کسانی که از نافرمانی می

  ۡفَبَِّما َنق ۡۖ َية  َٰسِّ َُٰهۡم وََجَعۡلَنا قُلُوَبُهۡم َق ِّيَثََٰقُهۡم لََعنَّ هِّم م  از [ )31]المائدة:  ضِّ
شان، آنان را لعنت نمودیم و قلبهایشان را دچار قسوت روی پیمان شکنی

 .(کردیم
و تضرع در پیشگاه اهلل تعالی قطع شدن زاری  سببقسوت قلب 

 :شودمی
  ُس

ۡ
ن قََسۡت قُلُوبُُهمۡ فَلَۡوََّلٓ إِّۡذ َجآَءُهم بَأ ْ َوَلَٰكِّ [ 51]األنعام:  َنا تَََرَُّعوا

کردند؛ ولی قلبهایشان رسید، زاری میای کاش وقتی رنج ما به آنها می)
 .(قسوت پیدا کرد
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 :ها در امان نخواهند بودقلبهای قسوت یافته در برابر فتنه
  َۡجَعَل ِّ ۡيَطَُٰن فِّۡتَنة  َ  ِّي َما يُلِۡقِّ ٱلشَّ َِّّلَّ َيةِّ ل  َرض  َوٱلَۡقاسِّ ِّهِّم مَّ َن ِفِّ قُلُوب
ای برای کند، فتنهتا آنچه را که شیطان القاء می[ )41]الحج:  وُبُهۡمِۗ قُلُ 

 .(کسانی قرار دهد که قلبهایشان بیمار است و دارای قسوت قلب هستند
: گردد، سبب قسوت قلب میذکر و یاد اهلل تعالی دوری از همچنین 

 ُاَل َعلَۡيهِّم َِ َمُد َفَقَسۡت قُلُوُبُهۡمۖۡ  َف
َ
و زمان ]دور بودن [ )31]الحدید:  ٱۡۡل

از یاد اهلل تعالی[ بر آنان طوالنی گشت و در نتیجه قلبهایشان قسوت پیدا 
 .(کرد

برای کسی که قلبش در برابر  ،این منظره را به تهدید الهی و ایجاد ترس
 :انمرسیاد اهلل تعالی قسوت پیدا کرده است، به پایان می

  ُِّۚ ِّن ذِّۡكرِّ ٱَّللَّ َيةِّ قُلُوُبُهم م  ِّۡلَقَٰسِّ وای به حال کسانی [ )77]الزمر:  فََوۡيل  ل 
 .(که قلبهایشان در برابر یاد اهلل، قسوت پیدا کرده است

توجه  ی قسوت قلب بیان داشتهرآن دربارهق به آنچه کهاگر پژوهشگر 
مان ی زندگیحاشیه قسوت قلب را نباید در کند کهفوراً درک می، نماید

قرار دهیم. زیرا قرآن به شکلی واضح توجه خاصی به آن نموده و آثار و 
به صراحت  باشد،دالیل آن را ذکر کرده و کسی را که به آن گرفتار شده 

 تهدید کرده است.
به ی آن سخن ی قسوت قلب و آثار ویران کنندهقدرت درباره باقرآن 

مهمی کم اهمیت  یست که چنین موضوعِمیان آورده، بنابراین شایسته ن
از وقوع  لذا باید به آن نگاه شود.ای جزئی مسألهپنداشته شود و به عنوان 

 ؟!جلوگیری نمود )قسوت قلب( آن و قدرت گرفتن
ایم حاالتی از قسوت قلب قرار گرفتهدرو به وفور آشکارا هر کدام از ما 

ما چگونه خواهد  وضعیت وفات یابیم،اهلل تعالی بدون بخشش و اگر 



 

 

برویم، در حالی که دچار ی آسمان و زمین آفریننده چگونه به دیداربود؟ 
فرماید: ی آن میمان قسوت قلبی که درباره؟ هایمقسوت قلب شده

 ُِّۚ ِّن ذِّۡكرِّ ٱَّللَّ َيةِّ قُلُوُبُهم م  ِّۡلَقَٰسِّ وای به حال کسانی [ )77]الزمر:  فََوۡيل  ل 
 (.اهلل، قسوت پیدا کرده است که قلبهایشان در برابر یاد

 آن فاجعه چقدر بزرگ خواهد بود!
است، قسوتی که آن را در مداوای قلبهایمان از قسوت ، تنها راه چاره

 دارومؤثرترین ترین و سریعکه شده  ثابت از روی تجربه بند گرفته.
اهلل سبحانه ی قسوت قلب، همان خواندن و تدبر در سخن معالجه جهت

: فرمایدی گرامی میهمان گونه که اهلل تعالی در این آیه.. باشد.میتعالى  و
 ِّيَن َ َتۡقَشعِّرُّ مِّۡنُه ُجلُوُد ٱَّلَّ َثاّنِّ ا مَّ تََشَٰبِّه  يثِّ كَِّتَٰب ا مُّ ۡحَسَن ٱۡۡلَدِّ

َ
َل أ ُ نَزَّ ٱَّللَّ

 َٰ ُِّۚ َذ ِّ ََيَۡشۡوَن َربَُّهۡم ُثمَّ تَلِّنُي ُجلُوُدُهۡم َوقُلُوُبُهۡم إََِّلَٰ ذِّۡكرِّ ٱَّللَّ َِّك ُهَدى ٱَّللَّ ل
 ُ ُۚ َوَمن يُۡضلِّلِّ ٱَّللَّ ِّهِۦّ َمن يََشآُء ي ب اهلل بهترین سخن را [ )71]الزمر:  َيۡهدِّ

نازل نموده است. کتابی است با ]آیات[ همگون و مکرر. از آن پوست 
لرزد، سپس کسانی که از پروردگارشان ترس از ابهت و عظمت دارند، می

 (.گرددیاد اهلل نرم میپوستهایشان و قلبهایشان با 
سخن اهلل تعالی تأثیر  ازدهد که چگونه پیامبران به ما خبر می خداوند از

 شوند:گیرند و از آن متذکر میمی
  ۡنَعَم

َ
ِّيَن أ ْوَلَٰٓئَِّك ٱَّلَّ

ُ
ِّ أ َِّن ٱنلَّبِّي  ُ َعلَۡيهِّم م  ۡن ََحَۡلَنا ٱَّللَّ ِّيَّةِّ َءاَدَم َومِّمَّ َن مِّن ذُر 

ُٓۚ إَِّذا ُتۡتَّلَٰ َعلَۡيهِّۡم ن َومِّ  َمَع نُوح   ۡن َهَدۡيَنا َوٱۡجَتبَۡيَنا َٰٓءِّيَل َومِّمَّ ِّيَّةِّ إِّبَۡرَٰهِّيَم ِإَوۡسَر ُذر 
ف ِنَٰم ْۤاوُّرَخ ي    ۤاٗدَّجُس َءاَيَُٰت ٱلرَّ آنان کسانی هستند [ )48]مریم:   ٥٨ا۩ َوبُكِّ

]فرزندان[ که اهلل به ایشان نعمت داد و شامل پیامبرانی از فرزندان آدم و از 
کسانی که به همراه نوح ]بر کشتی[ آنان را سوار نمودیم و از فرزندان 
ابراهیم و یعقوب بودند. از کسانی بودند که ]آنها را[ هدایت نمودیم و ]و 



 
 

بسیار رحمتگر بر آنها خوانده  آنها[ را برگزیدیم. وقتی آیات ]خداوندِ[
 (.افتندود به سجده و گریه میشمی

وقتی قرآن دهد که اهل کتاب به ما خبر می صالحانز بعضی اهلل تعالی ا
 :شودهای آنان جاری مید، اشکشبر آنها خوانده می

  ِّۡمع ۡعُيَنُهۡم تَفِّيُض مَِّن ٱدلَّ
َ
نزَِّل إََِّل ٱلرَُّسولِّ تََرىَٰٓ أ

ُ
ٓ أ ْ َما   ِإَوَذا َسمُِّعوا

نوند، شوقتی آنچه را که بر رسول نازل شده است را می[ )81]المائدة: 
 (.شودنی که اشک از آن جاری مییبچشمان آنها را می

وصیف ت چه شکلتعالی قرآن را به اهلل بیند که وقتی تدبر کننده می
 افتد و صالحانی از اهل کتاب را یادپوست مؤمنان به لرزه می ،نمایدمی
بهت های آنان از ترس اُد و صورتنگیرنماید که چگونه از آن پند میمی

فهمد ای میشود، چنین تدبر کنندهمیاز اشک ، خیس پروردگار و عظمت
رکت آوردن قلبها و پاک نمودن که این قرآن گواراترین وسیله برای به ح

 ..باشد.های قسوت و غارهای تاریک میاز پلیدی آن



 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

ت پنج و هفت صبحاساع  

 

را در  تأمل در آن و آن صحنه به شکلی است است که آرزوی آن منظره
. بازگو نمایمبرای دوستان و برادرانم، بینم و دوست ندارم آن را خود نمی

کنم غم وقتی از آن یاد می، بلکه قسم به اهلل، رُبا نیستزیبا و دلای منظره
 ...گیردو اندوه وجودم را فرا می

در  ت پنج و هفت صبحابین ساع ،ی این منظره به طور اختصارخالصه
. حالت اجتماع در این دو کنم، یعنی ریاض استیشهری که زندگی م

ی آنها درخشندگی است که فقط صد دقیقه کند و فاصلهزمان فرق می
 ..باشد.می

رسد. گروهی از مردم را صبح میدر ساعت پنج صبح وقت نماز 
اند تا با های اهلل تعالی روی نمودهبه سوی خانه و بینی که وضو گرفتهمی

( )سبحان اهلل ا بجا آورند. در مسیر گاهی تسبیحآرامش نماز صبح ر
 گویند:زنند و گاهی تکبیر)اهلل اکبر( میگویند و گاهی مسواک میمی
 ذَِّن ٱ

َ
ن تُۡرَفَع َويُۡذَكَر فِّيَها ٱۡسُمُهۥ ِفِّ ُبُيوٍت أ

َ
ُ أ در )[ 11]النور:  َّللَّ

 .(و یاد گرددهایی که اهلل اجازه داده است تا اسم او در آنها باال رود خانه
دهند و هنوز در از مسلمانان ضعف نشان می در آن هنگام گروهیاما 

بینی که نماز و مادری را می رختخوابشان هستند، تا آنجا که پدر



 

 

خوانند، ولی آنها در سفر دوری خوانند و جوانان خود را فرا میمی
 ..باشند.می

ی ساعت نظرهی ساعت پنج رسیدیم و به سراغ مبه پایان منظره حال
 ..رویم.هفت می

همان ساعتی که وقت نماز صبح  –رویم حال به سراغ ساعت هفت می
. در آن ساعت رسدوقت آموختن و استمرار فرا می –تمام شده است 
ها صدای زنگها بلند . گویی در خانهآیددر می یدیگر ریاض به شکل

تاجران از هر  اند وشده ها پری سریع ایجاد شده است، راهشده و حرکت
گیرند، مردم به سو چه در داخل و چه در خارج مورد توجه قرار می

روند تا نیازهایی که در شب گذشته برای آنها ایجاد شده سوی آنها می
ی صبح در انتظار قهوه ا مردمهخانهبود را برطرف سازند. در قهوه

 ..نوشند.آن را بباشند که قبل از کار می
شناسم که دوست دارند فرزندانشان مادران را می بسیاری از پدران و

دوست داشتن یک فقط  اینبخوانند؛ ولی  خودنماز صبح را در وقت 
 تر از آن وجود ندارد.و چیزی اضافه است

حاصل  ینبودند، تغییر همبدین معنا که اگر دوستار چنین چیزی 
آنچه من در  –د ننفقط چند دقیقه دیر ک انشان؛ ولی اگر فرزندشدنمی
بله اگر فقط چند دقیقه در زمان رفتن او به  –گویم راستگو هستم می

کنند و بر سر درگیری پیدا می انمدرسه تأخیر ایجاد شود، با پدر و مادرش
رسه فرا د. وقتی در رختخوابشان هستند و زمان مشوندآنها آوار می

درسه و برای دیر م زنندو فریاد می خارج شدهرسد، به سرعت از آن می
 کنند.رفتن از هر لفظی استفاده می



 
 

گیرد؟ دارد، مورد سرزنش و عتاب قرار میچنین فرزندی که کسی آیا 
را متهم ساخت که فرزندانشان در پی مدرک  توان چنین کسانیآیا می
 ؟کنندو بر اساس آن فعالیت می هستند

آن  . عیبنی نیز باشدستودممکن است بلکه  نیست،نه، طبیعتاً این گونه 
 ..اش بر دوش دیگری باشد.است که انسان بار سنگینی
 ،درس و گرفتن مدرکراه در ممارست و تالش ولی آیا ممکن است که 

 ؟!در قلب انسان باشدبزرگتر از نماز 
جماعت  در مورد نمازمایید: من کنم به این مسأله توجه نخواهش می

ف نظر وجود ی واجب بودن آن اختالکنم که البته دربارهبت نمیصح
اختالفی ای است. من در مورد مسأله مبنی بر وجوبجح رادارد و قول 

که بعد از  سخن از امری استبلکه  کنم،میصحبت ن در امت محمد
هیچ عالِم مسلمانی نماز بعد وجود ندارد.  ظردر آن اختالف ن ،پانزده قرن

خارج شدن که  ند. علمای مسلمان بر این اعتقاددانداز وقت را جایز نمی
آن را دیگر و بعضی  استاز بزرگترین گناهان کبیره  خود، نماز از وقت

 ..اند.اسالم دانستهی باطل کننده
دارم؛ بازهم توجه شما را به این حالت معطوف می، شما را به اهلل قسم

پدر و مادر فرزندش را مورد خطاب آنگاه که نزدیک به اتمام نماز صبح، 
نماز .. بلند شو.! فالنی»آورد: لفاظ را بر زبان میو این ا دهدقرار می
سبک  بسیاردر این حالت  و، !«تعالی تو را هدایت دهد .. اهللبخوان.

رسد، عبارات با خشم و کنند. اما هنگامی که وقت مدرسه میرد میوبرخ
 ..اش دیر نشود و به کارهایش برسد.شوند تا مدرسهغضب همراه می

تقریباً ده سال است که  گفت: از کارمندان به من میام! یکی میبردار گرا
به راحتی او این عبارات را جز در وقت انجام کار.  ،نخواندهنماز صبح را 

 !...از نماز صبح غافل بود. ده سالآورد، در حالی که بر زبان می



 

 

ما تعدادی دوست معلم هستیم که یک روز در حین گفت: جوانی به من 
چه کسی نماز صبح را در در میانمان مطرح شد؛  استراحت، این سؤال

خواند؟ در بین این افراد، فقط یک نفر نمازش را در وقت خودش می
 .خواندوقت خود می

. شودبه موقع بیدار می واو گفت: همسرم در انتظار نماز صبح است 
این همان همسری است که برای کند. بیدار مینیز برای نماز مرا  سپس
 ...استاش پر برکت خانه و برای شوهر

واالتر و  ،مدرسه و مدرک تحصیلیدر قلبهای ما جایگاه آیا  خداوندا!
 ؟!استستون اسالم مهمتر از 

و کارفرما،  رئیسو جلب رضایت سر کار حاضر شدن به موقع آیا 
عدم  رکنی که ؟اسالمارکان یا رکنی از  دارای ارزشی رفیعتر است

 شود!!!می از اسالم  سبب خروج شانجام
 از ی غفلتپردهت پنج و هفت صبح، ای دردناک بین ساعاین مقایسه

بزرگتر  دارد و عیان می سازد که چگونه دنیا در جانمانمی بر مانچشمان
 ..از دینمان شده است.

تر از آن بنگرید. بسیاری از کسانی که نماز صبح را به بلکه به عجیب
مشکلی مادی برای آنها  خوانند، وقتیعلت شغلشان در وقت خود نمی

شود، حسرت بیشتری را بر خود در برابر خواندن نماز در غیر ایجاد می
 !شوندزمان آن، متحمل می

، این آورمبه یاد میت پنج و هفت صبح را ای ساعهرگاه فاجعه
ا اشتیاق داریم و آن یشود که چقدر نسبت به دناحساس در من ایجاد می

و سرزمین آخرت قرار  اش تعالی و فرستادهر از اشتیاق به اهللترا باال
شود و گویی کسی از مکان دور، می دهیم. احساس من برانگیختهمی

 خواند:ی توبه را میسخن اهلل تعالی از سوره



 
 

  َيتُُكۡم ۡزَوَُٰجُكۡم وََعشِّ
َ
َٰنُُكۡم َوأ ۡبَنآؤُُكۡم ِإَوۡخَو

َ
قُۡل إِّن ََكَن َءابَآؤُُكۡم َوأ

ٌَٰل ٱۡقََتَ  ۡمَو
َ
ََٰرة  َوأ َٰ ِّ َحبَّ ََتَۡشۡوَن  ۡفُتُموَها َوت

َ
ٓ أ ُن تَۡرَضۡوَنَها َكَساَدَها َوَمَسَٰكِّ

َهاد   ِۦّ وَجِّ ِّ َورَُسوُهِّ َِّن ٱَّللَّ ُۡكم م  ََ َ ٱ إِّ ِتِّ
ۡ
َٰ يَأ ْ َحَّتَّ بَُّيوا ُ ِفِّ َسبِّيلِّهِۦّ َفََتَ َّللَّ

ِّۗۦِ  ۡمرِّه
َ
ِّأ رانتان و بگو: اگر پدرانتان، پسرانتان، برادرنتان، همس[ )75]التوبة:  ب

آورید و تجارتی که از کساد شدن آن تان و اموالی که بدست میخانواده
اش شوید، نزد شما از اهلل و فرستادهترسید و مساکنی که از آن راضی میمی

، پس کنار بِکِشید تا آن که اهلل هستندتر داشتنی و جهاد در راهش دوست
 (.امرش را بیاورد

 ؟!ه امری از منزلت دنیا ذکر نشده استدر شمولیت این آیه باعظمت، چ
 ؟!شودکند، شامل حال ما میحالتی که این آیه توصیف می آیا

در  ،ترسیمکنیم و تجارتی که از کسادی آن میآیا اموالی که کسب می
و سرزمین آخرت  اشجانهای ما بزرگتر از اهلل تعالی و فرستاده

 ؟!نیستند
آن  کند!، اشتیاق ایجاد نمیی نحلی پروردگارمان در سورهچگونه وعده

 فرماید:گاه که می
 بَاق   َما عِّنَدُكۡم ِّ است آنچه نزد شما [ )11]النحل:   يَنَفُد َوَما عِّنَد ٱَّللَّ

 (.ماندشود و آنچه نزد اهلل است، باقی میفنا می
بیدار صدای  ، وساعت پنج صبح در اذان صدایِ، وقتی تمام با صراحت

آیا جز این  کنید،آورید و مقایسه میرا به یاد میساعت هفت باش در 
نرفته است؟ خداوند در  اهلل تعالی یخواستهل است که ذهن به دنبا

 فرماید:ی اعلی میسوره



 

 

  ۡنَيا ُِّروَن ٱۡۡلََيوَٰةَ ٱدلُّ ۡبَِقَٰٓ  ١٦بَۡل تُۡؤث
َ
َرةُ َخۡي  َوأ  -31]األعلى:  ١٧َوٱٓأۡلخِّ

اید * و این در حالی است که اب کردهبلکه زندگی دنیوی را انتخ[ )35
 (.باشدتر میآخرت بهتر و باقی

نندگان در گان در هنگام نماز صبح و حرکت کابیدهی خومنظرهآنگاه که 
شوند، آیا این سخن اهلل تعالی به ها برای شروع زمان کار مقایسه میراه

 :شودنمایان نمیشما 
 ُؤََّلٓءِّ ُُيِّبُّوَن ٱۡلَعا ا ثَقِّيل  إِّنَّ َهَٰٓ لََة َويََذُروَن َوَرآَءُهۡم يَۡوم  ]اإلنسان:  ٢٧جِّ
آنان ]زندگی[ نزدیک را دوست دارند و در پسشان روزی سنگین را [ )75

 (.اندرها کرده
ارزش دنیا و کوتاهی در بزرگترین امور وقتی در اشتیاق به چیزهای بی

رم که قرآن نقل آورا به یاد می ینمایم، نصیحت اهل علمآخرت، تأمل می
ارزش آن شناخته شود و منزلت آن باال رود. آن بدین وسیله کند تا می

 گفتند:هنگام که به قومشان می
  ِّيَن ِّ َخۡي  َوقَاَل ٱَّلَّ ْ ٱۡلعِّۡلَم َوۡيلَُكۡم ثََواُب ٱَّللَّ وتُوا

ُ
َِّمۡن َءاَمَن وََعمَِّل  أ ل 

َٰلِّح   َٰ ُۚ گفتند: شده بود، میکسانی که علم به آنها داده [ )81]القصص:  ا
وای بر شما! ثواب اهلل برای کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام »

 .«(باشددهد، بهتر ]از این زندگی دنیوی[ می
کم پدر و مادری بنگرید که نسبت به نماز صبح فرزندانشان در کوتاهی 

را برای نماز  یکدیگری که زن و شوهر . همچنین کوتاهیاهمیت هستند
 .کند.دار نمیصبح بی

ی عظیم اجتماعی را که اهلل تعالی در ستایش پیامبرش سپس این منظره
 :فرماید. میقرار دهیدمورد توجه  کندبیان می اسماعیل



 
 

  ۡإِّنَُّهۥَوٱۡذُكۡر ِفِّ ٱل ُۚ ۡ ٱََكنََيادَِّق  كَِّتَٰبِّ إِّۡسَمَٰعِّيَل  ٥٤ا  نَّبِّي   دِّ َوََكَن رَُسوَّل  وَعۡ ل
 
ۡ
هۡ َوََكَن يَأ

َ
ِّ  ۥهُ لَ ُمُر أ ةِّ ٱب لَوَٰ ي   ليَّ ِّهِۦّ َمۡرضِّ ةِّ َوََكَن عِّنَد َرب  َكوَٰ  -45]مریم:  ٥٥ا َوٱلزَّ

اش صادق بود و دهاز اسماعیل یاد کن. او در وع در این کتاب)قرآن([ )44
نمود و بود * او اهلش را به نماز و زکات امر میآوری میفرستاده و پیام

 (.نزد پروردگارش مورد رضایت بود
را  ( اسماعیلپیامبرش )حضرت چگونه  ،د که اهلل تعالیتأمل نمای

این عمل حضرت «. نموداهلش را به نماز امر می»نماید: توصیف می
چگونه با هم در  کنید؛ای در این زمان مقایسه با اهل خانهاسماعیل را 

، به دیگران که بی خواندکنند و کسی که نماز مییک خانه زندگی می
 نماز بخواند!آنان نیز تا کند ند، امر  نمیاعتنا به نماز هست

امر حضرت لقمان به پسرش، مبنی بر چگونه اهلل تعالی  بنگرید که
 :کندخواندن نماز را نقل می

   َلَوَٰة ِّمِّ ٱليَّ ق
َ
 (.ای پسرم! نماز را برپای دار) [35]لقمان:  َيَُٰبَِنَّ أ

امر نماز  را به هلشا تا کندامر می تا بدانجا که اهلل تعالی به پیامبرش
 :فرماید. مینماید

  ۡهلََك
َ
ُمۡر أ

ۡ
ۖۡ َوأ ۡ َعلَۡيَها َبِّ َِ ةِّ َوٱۡص لَوَٰ ِّٱليَّ اهلت را به نماز امر [ )317]طه:  ب

 (.کن و بر آن به شدت شکیبائی نما
  پیوند کن؛این موارد را به یکدیگر 

اهلش را به نماز  به خاطر اینکه ستایش اهلل تعالی از اسماعیل -
 نمود. میامر 

 مبنی بر نماز خواندن. ،امر لقمان به پسرش -

اهلش را به نماز امر نماید.  تا محمد شامر اهلل تعالی به پیامبر -
 های ما به یاد آور!!!به نماز را در خانهی توجهبیسپس 



 

 

علماء »گفت: م که می، شنیدداشتکه به غربزدگی تمایل  شخصیاز 
نوعی وجود دارد،  یامروز یمعهجااز خللی دینی که در کنند سعی می

و بر آن  ی امور بزرگ باشندایجاد کنند. ولی اگر متوجهو ارعاب ترس 
فقط ، خواهند دانست که امور دینی ما نیکوست و مشکل تمرکز کنند

 ..«.ناشی از دنیای مسلمانان است
گذارم و وضعیت ی ترازو میاین عبارت را در یک کفه هنگامی کهولی 

، سخنان چنین اشخاصی به ای دیگرهفت صبح را بر کفه پنج وت اساع
گردد و عبارتی که بیان داشته است، ادعای خود را کلی محو و نابود می

 ..کند.نیست می
خواهد منزلت که میکلیدی است  ،ت پنج و هفت صبحای ساعمقایسه

 ..مقایسه کند و آن را بشناسد. رامنزلت دین اهلل تعالی  و ،ما دنیا در قلب
به رغم آن که آنان نیز امور  –نیست  بت از ریش و ساز و آواز صح

گویم بلکه فقط از باالترین امر در شعائر اسالم سخن می –مهمی هستند 
تش را به ، امّدر هنگام  قبض روح رسول اهللامری که  و آن نماز است!
 این. !«الصالة .. الصالة!»کرد: نمود و دائماً آن را تکرار میآن سفارش می

بود، همان گونه که راویی از صحابه آن را  رسول اهلل یفرمودهآخرین 
 ..نقل کرده است.

سخن گفتن که ...؟ کسانی چیستدانید تلختر از تمامی این موارد آیا می
جنبش فکری و دانند. ی نماز را کار واعظان، دراویش و مبلغان میدرباره

است که  اینحقیقت امر اما ارد. ی باالیی نزد آنها دمرتبه ،جنگ فکری
های ها یا سالنخانهدر قهوه ،گویندرتهایی که میپچرت و  بیشترِ

 ..گیرند.نویسندگی یاد می
احترامی به امامان اهل سنت را و بی ، تحریف متون دینیایجاد شبهات

 !.کنندجنبش فکری نامگذاری می



 
 

د و اندی از جاهای مرده و آن را در نوشنمازی را که اهلل تعالی عظیم 
در حاشیه و در  کم اهمیت جلو داده و آن را امری ،مختلف آورده است

 یهای هشداردهند و این امر را در بسیاری از خطبهی دوم قرار میدرجه
. آگاه باشید که اهلل کنندبیان میخود ی رشد و اصالح خواهانه و مایه

، هیچ قرار نگیرد توینماز در اول در آن  اصالحی را که تعالی حرکت و
 ..گرداند.پیروز نمی وقت
و دین خواهد منزلت دنیا گردیم. کسی که میوضوع خودمان بر میمبه 

، احتیاجی ندارد که نظریات، کتابها و را در قلبش مقایسه کنداهلل تعالی 
 ،بین دو ساعتِ پنج و هفت صبح کافی است تابلکه  ،ها را بخواندنوشته

اهلل محکمی خواهد فهمید، چگونه دنیا در جانهای ما از مقایسه نماید. به 
 ..بزرگتر شده است.جل جالله 

 :ای برادر گرامی در این سخن اهلل تعالی تأمل نما
  هِّۡم ِّۖ فََسوَۡف فَرَِخلََف مِّنُۢ َبۡعدِّ َٰتِّ َهَو ْ ٱلشَّ َبُعوا ةَ َوٱتَّ لَوَٰ ْ ٱليَّ َضاُعوا

َ
َخلٌۡف أ

يًّا  ََ از آنان جانشینانی جایگزین آنها شدند  بعد) [41]مریم:  ٥٩يَۡلَقۡوَن 
که نماز را هدر دادند و از شهوات تبعیت کردند. آنها در شرّ ]و عذاب[ 

 (.گرفتار خواهند آمد
سبب آن، خواندن نماز در وقت غیر خودش در مجازاتی تأمل نمایید که 

این نظر را  بر این مجازات تأکید دارند. جمهور فقهای مسلماناناست. 
شیخ از : »ونه که در فتاوای او آمده استگهمان  .کردهن تیمیه بیان امام اب

به تأخیر هایی هستند که نماز عشاء را گروه: ه سوال شدسالم ابن تیمیاال
به  علت این امر اشتغال آنانخوانند و اندازند و در روز آنان را میمی

چنین  باشد. آیانب شدن یا خدمت به استاد میزراعت یا کشاورزی یا جُ
برای هیچ کسی : »ایشان در جواب گفتند« ؟کاری برای آنها جایز است

بخواند و آن را و در شب  انداختهکه نماز روز را به تأخیر  یستجایز ن



 

 

هر خواه به ، بیاندازد و در روز بخواند تأخیربه همچنین نماز عشاء را 
مشغول باشد. نه در هنگام درو و نه در کشاورزی و نه در امری 

نب بودن و نه در هنگام خدمت نمودن به نعتگری و نه در حالت جُص
را برای صنعتگری یا صید یا  نمازاستاد و نه دیگر موارد؛ کسی که 

بیاندازد تا خورشید غروب کند،  به تأخیر ر موارد ستاد یا دیگخدمت به ا
شود و بلکه نزد جمهور علماء بعد از آن که از مجازات بر او واجب می

باشد. اگر توبه نمود و سته شد تا توبه نماید، قتل او واجب میاو خوا
شود و اگر گفت: نماز نماز را در وقت خود خواند، مشکل بر طرف می

ه صنعتگری یا ب اشتغال ناشی ازخوانم تا خورشید غروب کند و این نمی
 .3«قتلش واجب است باشد،دیگر موارد می
شکل ما این است که دین را م»گوید: سخن کسی که می ،با این وجود
تواند به هنوز می« ایمایم و دنیای مسلمانان را اهمال کردهبزرگ شمرده

 قوت خود باشد؟؟
است که  ؟! پس کدام دیناستی چنین سخنی فردی نیک آیا گوینده

 ؟!ماندبدون ستون اسالم باقی ب
کل مش»یانات فکری معاصر به شما گفت: هرگاه کسی از اهل این جر

فقط به او بگویید: بین « و نه در دینشان استنیایشان انان در دُمسلم
 ت پنج و هفت صبح را مقایسه کن و حقیقت را خواهی دانست.اساع
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 استسجده نمودن در حالتی که شخص در معرض تیراندازی 

 

اینک ت پنج و هفت صبح پرداختیم. ای ساعدر فصل گذشته به منظره
کنیم که میاجتماعی بررسی  یلتر در مسائرا به شکلی وسیع موضوع

که در اویری کنیم بعضی از تصباشد. کوشش میشبیه این منظره می
شود را با انواع گوناگون آن، مورد زندگی به صورت تکراری ایجاد می

تحلیل این قضایا با نور قرآن  مالحظه قرار دهیم و بعد به سراغ
 ..رویم.می

کنم. بعضی از آنها برای من شما نقل میهای مختلفی را برای داستان
ها را به نور ام. سپس این داستاندیده را خوددیگر اند و بعضی نقل شده

ای که در پیشگاه دهم، همان گونه که هدف از این نوشتهقرآن ارجاع می
 ...همین است، ستشما

از در ترم سوم  آمد کهدانشجویی در دانشگاه ملک سعود به دیدار من 
خواست آنها را بر طرف . او دارای چندین اشکال بود و میش بودتحصیل

 :الی بپرسمخواهم از تو سؤ: میمش به او گفتاننماید. در حین سخن
که کدامند شگاه وجود دارد در بین دانشجویان دانکه  اشکاالت فکری

 ؟دننمایکنند و آنها را به خود مشغول میال میی آن سؤدرباره



 

 

ی آن خواهی با صراحت دربارهبه من گفت: آیا می نمود و یتبسمجوان 
 ؟سخن بگویم
 گفتم: بله.

ام، توجه به گاه که من آنها را دیده: در بین دانشجویان دانشگفت
که  ییقضایاآنان به ! که مربوط به شما باشد، وجود ندارد اشکالت فکری

هده مشا. کسانی که من کنندتوجه نمی نخبگان در آنها اختالف نظر دارند
با تمام صراحت بگویم که سستی در نماز برای آنها ایجاد باید   ام،کرده

 !شده است
و  شدناتوان و شرمسار نمود و سپس این جوان شروع به سخن گفتن 

در هم فرو رفت. قسم به اهلل، او از سخن گفتن دست کشید؛  شصورت
 ...دهد زش را برواحساساتبا آن یافت تا زیرا عبارتی کافی نمی

یکی از نزدیکانم به من گفت: به دفتر بنگاه امالک رفتم تا به  کمی قبل
نماز فرا رسید، شخصی که دارای  زمانای در آن بپردازم. وقتی معامله
ای بزرگ را پهن کرد و نماز ای متدین بود جلو رفت و سجادهچهره

خواند. کسانی که در آن دفتر بودند، جمع شدند و پشت سر او نماز 
ی سالن که پنج یا شش نفر که در گوشه مد؛ ولی متوجه شدخواندن

 !بودند، به همراه ما نماز نخواندند
: در بازار مرکزی کردبازگو  اینگونه دوست دیگری داشتم که برای من

شد. گفت: وقت نماز فرا بودم که به آن هایپرمارکت گفته می یبزرگ
سجد بروم[. دربهای رسید و عجله نمودم تا از بازار خارج شوم ]و به م

ا ی زیادی از خریداران رآن فروشگاه بر روی خریداران بسته شد و عده
مشغول شدند. گویی هیچ  به کار خود دیدم که در سالن باقی ماندند و

فتاده بود و آنان اشتیاقی به خارج شدن از بازار، برای خواندن اتفاقی نی
همیشگی[ است. در هر  بیعی ]ونماز نداشتند. متوجه شدم که این امری ط



 
 

ندگان در آن اران و فروششود و بعضی از خریدآن سالن بسته می نماز،
 شوند!مشغول خرید و فروش می مانند و به راحتی هر چه تماممیباقی 

به عربستان  و در هواپیما بودمبرای خودم پیش آمد.  نیز این اتفاق
. هواپیما دارای مگشتباز می -اهلل تعالی آن را حفظ نماید  -سعودی 

. وم بود که اهل این سرزمین هستندی آنها معلبود که از چهره سرنشینانی
و  نماز به اتمام برسد وقت نماز صبح رسید. چیزی نمانده بود که وقت

با خورشید طلوع نماید. تعدادی از مسافران جمع شدند و نماز صبح را 
ها مسافر دهاشت؛ خواندیم. اما مشاهده یک صحنه مرا به شگفت وا دهم 

 ؟!هایشان بلند نشدندبرای نماز از صندلی
ل مشغو هادر کنار آنها نمازخانه وجود داشت و آنو این در حالی بود که 

ودند. نزدیک بود که وقت نماز تمام شود! ولی هیچ ارتباط یا امر مهمی نب
هایشان نشسته بودند به با این وجود تعداد زیادی از مسافران بر صندلی

 ..ای که هیچ اتفاقی نیافتاده است.ونهگ
 تی این اتفاقات دردآور با یکی از نزدیکانم شروع به صحبدرباره
ذهنم بود را برای او بیان داشتم. گفت: در . بعضی از اتفاقاتی که کردیم

. گفت: برای تماشای یک کنمبگذار تا برای تو اتفاقی مشابه را بیان 
گاه بیشتر از پنجاه هزار شدر ورز ی مهم به ورزشگاه رفتم.مسابقه

عصر آمده بودند تا برای خود صندلی  تماشاچی وجود داشت. بعضی از
ای محدود عده ،رزرو داشته باشند. وقت نماز مغرب و عشاء فرا رسید

 ..هایشان باقی ماندند.نماز خواندند و هزاران نفر در صندلی
که  استدناک اجتماعی از اتفاقات ظاهریِ در هاییآنچه بیان شد، نمونه

 !استدر مقابل ستون اسالم  انگر عکس العمل مابی
ها با استفاده از نور قرآن بازگردیم. به بگذارید به تحلیل این منظره

اهلل تعالی در . اختصاص دادهمنزلتی بپردازیم که اهلل تعالی آن را برای نماز 



 

 

که در  رعیدر اینجا از شواهد شچه منزلتی نماز را نازل کرده است؟ 
 گوییم:سخن میمورد این مسأله وجود دارد، 

نماید تا نماز خود را به بنگرید چگونه اهلل تعالی به مجاهدان امر می
. قرآن بودندو در خطر مرگ  در حالی که در خط آتشجماعت بخوانند. 

که به آنها  در حالی ،دهد که آنها چگونه نماز خود را بخوانندشرح می
تا بعضی از شروط نماز عادی را ترک نمایند و این در  اجازه داده شده

اما که شدت جنگ باال گرفته و باید به دشمن توجه داشت؛  حالتی است
 !که نماز جماعت را ترک کننداین وجود به آنها اجازه نداد  با

در  همان موقعخوانند و میرا م اسبها نماز جماعت آنها در زیر سُ
. پس چگونه امکان دارد که اهلل تعالی معرض تیراندازی دشمن هستند

تخت و فرش و زیر هوای تهویه بر روی که را برای فردی ترک نماز 
 ؟به کدامین منطق چنین چیزی جایز است؟  است مباح بداندیافته 

 :فرمایداهلل تعالی می
   َِّفة ةَ فَۡلَتُقۡم َطآئ لَوَٰ َقۡمَت لَُهُم ٱليَّ

َ
ِّنۡ ِإَوَذا ُكنَت فِّيهِّۡم فَأ ُخُذٓواْ م 

ۡ
َأ َۡ َعَك َو ُهم مَّ

ۡخَرىَٰ لَۡم 
ُ
َِّفٌة أ تِّ َطآئ

ۡ
ُِّكۡم َوتۡلَأ ْ مِّن َوَرآئ ْ فَلۡيَُكونُوا َِّذا َسَجُدوا ۡسلَِّحَتُهۡمۖۡ فَإ

َ
أ

ْ لَۡو  ِّيَن َكَفُروا ۡسلَِّحَتُهۡمِۗ َودَّ ٱَّلَّ
َ
ۡذرَُهۡم َوأ ْ حِّ ُخُذوا

ۡ
َأ َۡ ْ َمَعَك َو ْ فَۡلُيَيلُّوا يَُيلُّوا

ۡيلَة   َتۡغُفلُوَن َعنۡ  ۡمتَِّعتُِّكۡم َفَيمِّيلُوَن َعلَۡيُكم مَّ
َ
ۡسلَِّحتُِّكۡم َوأ

َ
ُۚ  أ َدة  َوََّل  َوَٰحِّ

ذ  
َ
ُِّكۡم أ ِّن مَّ ى ُجَناَح َعلَۡيُكۡم إِّن ََكَن ب ن تََضُعٓواْ م 

َ
ۡرََضَٰٓ أ ۡو ُكنُتم مَّ

َ
ٍر أ َِ

ۡسلَِّحَتُكۡمۖۡ 
َ
و هنگامی که در میانشان بودی و برایشان ) [317]النساء:  أ

هایشان را بردارند و با تو به نمودی، باید گروهی از آنان سالح نماز برپا
کردند باید ]گروهی دیگر[ پشت سرشان باشند  هنماز بایستند و چون سجد

 دانباید گروهی دیگر که نماز نخواندهی آنان تمام شد[ ]و وقتی سجده
هایشان بیایند و به همراه تو نماز بخوانند. آنان باید احتیاط نمایند و اسلحه



 
 

هایتان و ورزند دوست دارند که از اسلحهرا برگیرند. کسانی که کفر می
کاالیتان غافل شوید تا به یکباره بر شما یورش برند. برای شما مشکلی 
وجود ندارد که اگر از باران در اذیت بودید و یا آن که بیمار بودید، 

 (.هایتان را زمین بگذاریداسلحه
آمده است که برای ترک آن دیگر هم ای آیه همچنین امر به نماز در

در  - نمازترک که  داردبیان می شدیداً ترس ایجاد نموده است. این آیه
. تا استبر ضد اسالم عملی  - به آن امر شده استمسلمان حالی که 

 از: گویدمیی مورد نظر ی آیهدربارهفتح الباری آنجا که ابن حجر در 
، ترسی است که با این ی فضیلت نماز آمدهرهبزرگترین چیزهایی که دربا

 :فرمایدآیه همراه شده است. آنجا که اهلل تعالی می
  ِّنَي ْ مَِّن ٱلُۡمۡۡشِّك ةَ َوََّل تَُكونُوا لَوَٰ ْ ٱليَّ قِّيُموا

َ
و نماز )[ 13]الروم:  ٣١َوأ

  (.برپای دارید و از مشرکان نباشید
مسلمان  چگونه، داندمیاهلل تعالی ترک نماز را عمل مشرکان که وقتی 

 ؟!گیردمیدر چنین منزلتی قرار با ترک نماز 
حتی اگر بعد  بر این باورند که صِرف نماز خواندن،بسیاری از مسلمانان 

ه  دسبب خواهد شد تا وعد، نباشد و آن را با سنگینی انجام ده شاز وقت
د که دانند. آنها نمیشو، از آنها برداشته میو تهدیدی که در قرآن آمده

این گونه نماز نیز دارد که منافقان زیرا اهلل تعالی بیان می اند؛فریب خورده
دهم، ببینید اهلل تعالی نماز منافقان را به اهلل قسم میرا خوانند. شما می

 نماید:چگونه توصیف می
  َٰةِّ قَاُمواْ ُكَساََل لَوَٰ ی نماز تی براو وق) [357]النساء:  ِإَوَذا قَاُمٓواْ إََِّل ٱليَّ
  (.ایستندایستند با کسالت میمی

 :فرمایدیهمچنین م



 

 

  َٰةَ إَِّّلَّ وَُهۡم ُكَساََل لَوَٰ تُوَن ٱليَّ
ۡ
و جز در حالت [ )45]التوبة:  َوََّل يَأ

 (.آیندکسالت به نماز نمی
این گونه توصیف را منافقان در برابر نماز ور روش سلوک  پیامبر

ى ِإَذا َکاَنْت َبْیَن َقْرَنِى ِتْلَك َصاَلُة اْلُم : »نمایدمی ْمَس َحتَّ َناِفِق َیْجِلُس َیْرُقُب الشَّ
َه ِفیَها ِإالَّ َقِلیالً  ْیَطاِن َقاَم َفَنَقَرَها َأْرَبًعا اَل َیْذُکُر اللَّ این نماز منافق است. « )الشَّ

ی نشیند تا آن که وقتی بین دو شاخ شیطان)لحظهدر انتظار خورشید می
خواند و جز اندکی می به سرعت ایستد و چهار رکعت، میرسدغروب( می

 .3(کنداهلل را در آن یاد نمی
نماید: این گونه توصیف میی قبل بنگرید، اهلل تعالی منافق را به دو آیه

 !انگیزگید ولی در حالت کسالت و بینآیبه نماز می آنها
خواند ز میاو نما :نمایدمنافق را توصیف مینیز اینگونه  رسول اهلل

د و در آخرین وقت آن را به سرعت اندازلی نماز خود را به تأخیر میو
 خواند.می

فرموده که منافق نمازش را با تأخیر  پیامبر: »ه گفته استابن تیمیامام 
 .7«نمایدو این که نام اهلل سبحانه را کم یاد میاندازد می

و به  افتدخیر میاز منافقان به تأنم: »ه گفته استابن تیمی همچنین
 .1«شودخوانده میسرعت 

ی برایش سنگیناین امر ماز خواندن تنبل است و در نآیا مسلمانی که 
 ،در راه نماز خواندنترسد که خواند، نمیو آن را دائماً با عجله می  دارد

در هنگام دیدار  کند؟ چقدر زیانکار است؛همان روش منافق را دنبال می
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که برای او بسیار شود مینماز منافقان محسوب نند نمازش مااهلل تعالی 
 ؟!یابدنجات میپنداشت سنگین و ناخوشایند است، در حالی که می

 مجازاتی و آن  –پناه بر اهلل  –شوند کافران به سوی جهنم سوق داده می
 فرماید:. همان گونه که اهلل تعالی میاستبرای ترک نماز 

  َِّّٱلس اُق ب تِّ ٱلسَّ َِّك يَۡوَمئٍِّذ ٱلَۡمَساُق  ٢٩اقِّ َوٱتۡلَفَّ َق َوََّل  ٣٠إََِّلَٰ َرب  فََل َصدَّ
 َٰ َٰ  ٣١َصّلَّ َب َوتََوَّلَّ ن َكذَّ تی جان و ]از سخ) [17 -71]القیامة:  ٣٢َوَلَٰكِّ

پیچند * بازگشت در آن روز به سوی پروردگار کندن[ ساقها به یکدیگر می
د و نه نمازگزارد * [ را تصدیق نمو]شخص کافر[ نه ]پیامبرتوست * 

 (.بلکه تکذیب کرد و رویگرداند
آراستن اخالق ما قرار ای برای وسیلهبنگرید چگونه اهلل تعالی نماز را 

 !داده است
ی تربیت ما برنامهفقط حرکات و سکنات و الفاظ نیستند، بلکه  نماز

گردد. همان گونه که اهلل توسط آن راه و روش ما پاکیزه میهستند و 
 :فرمایدنماز را این چنین توصیف میتعالی 

   ِّةَ َتۡنَِهَٰ َعنِّ ٱۡلَفۡحَشآءِّ َوٱلُۡمنَكر لَوَٰ ۖۡ إِّنَّ ٱليَّ ةَ لَوَٰ قِّمِّ ٱليَّ
َ
]العنکبوت:  َوأ

 (.آوردو نماز برپای دار که نماز از فحشاء و بدی ممانعت به عمل می) [54
نماز  ، باید بداند حقیقتاًاخالقش نیک نیست یبه همین دلیل اگر شخص

 نخوانده است، حتی اگر به پندار خود نماز خوانده باشد. 
، بدان امر شدهاگر نماز به همان شکلی که : »ه گفته استمام ابن تیمیا

دارد. اگر این موارد از بین نرفت، خوانده شود، از فحشاء و بدی باز می
 .3«استبر ضایع نمودن حقوق نماز  این دلیل
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این است که سالمه علیهم  صلوات اهلل و از عجایب عبودیت پیامبران
بردند و پناه می خداوندکردند، بلکه به فقط به برپا داشتن نماز توجه نمی

و برای نماز یاری نماید نماز را در آنها  نمودند تادرگاه او زاری میبه 
 قوی بگرداند.

 آرزوهای معینی که خواهیممیاز اهلل تعالی  ،بسیاری از ما در هنگام دعا
ی کمی هستند که از ؛ ولی عدهبرایمان بر آورده سازددر دنیا و آخرت را 

 خداوند طلب یاری در این عبادت بزرگ را دارند. 
 :توجه نمایید خلیل اهلل ابراهیم به پناه بردن و زاری 

  ِّ ُۚ إِّنَّ َرب  ِّي وََهَب َلِّ لََعَ ٱۡلكََِّبِّ إِّۡسَمَٰعِّيَل ِإَوۡسَحََٰق ِّ ٱَّلَّ َّ  لََسمِّيُع ٱۡۡلَۡمُد َّللِّ
ََعٓءِّ  ِۚ َربََّنا َوَتَقبَّۡل ُدََعٓءِّ  ٣٩ٱدلُّ ِّيََّّتِّ ةِّ َومِّن ذُر  لَوَٰ ِّ ٱۡجَعۡلِنِّ ُمقِّيَم ٱليَّ  ٤٠َرب 

ستایش شکرگونه برای اهلل است همان ذاتی که در ) [51 -11إبراهیم: ]
ی پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. به راستی پروردگارم شنونده

همچنین  وی نماز قرار بده شد * ای پروردگارم! مرا برپای دارندهبادعا می
 (.را قبول بفرمام یاز فرزندانم. ای پروردگارمان! دعا

است که تمامی عبادات از طریق وحی فرض و  ایناز عجایب نماز 
که سه سال  در معارج پیامبر ی الهیاین فریضه. !، مگر نمازشدواجب 

واجب شد. اهلل جل جالله مستقیم از جانب به طور  ،قبل از هجرت بود
ى َظَهْرُت : »نمایدآن را این گونه روایت می پیامبر ُثمَّ ُعِرَج ِبي َحتَّ

ِتي َخْمِسیَن  ُه َعزَّ َوَجلَّ َعَلى ُأمَّ ْقالِم. َفَفَرَض اللَّ
َ
ِلُمْسَتَوى َأْسَمُع ِفیِه َصِریَف األ

ى َمَرْر  ُه َلَك َعَلى َصالًة، َفَرَجْعُت ِبَذِلَك، َحتَّ ُت َعَلى ُموَسى، َفَقاَل: َما َفَرَض اللَّ
َتَك ال ُتِطیُق  َك َفِإنَّ ُأمَّ ِتَك؟ ُقْلُت: َفَرَض َخْمِسیَن َصالًة، َقاَل: َفاْرِجْع ِإَلى َربِّ ُأمَّ

ِإَلى ُموَسى، ُقْلُت: َوَضَع َشْطَرَها، َذِلَك، َفَراَجْعُت، َفَوَضَع َشْطَرَها، َفَرَجْعُت 
َتَك ال ُتِطیُق َفَراَجْعُت َفَوَضَع َشْطَرَها َفَرَجْعُت ِإَلْیِه،  َك َفِإنَّ ُأمَّ َفَقاَل: َراِجْع َربَّ
َتَك ال ُتِطیُق َذِلَك، َفَراَجْعُتُه، َفَقاَل: ِهَي َخْمٌس،  َك َفِإنَّ ُأمَّ َفَقاَل: اْرِجْع ِإَلى َربِّ



 
 

َك،  َوِهَي  ، َفَرَجْعُت ِإَلى ُموَسى، َفَقاَل: َراِجْع َربَّ ُل اْلَقْوُل َلَديَّ َخْمُسوَن، ال ُیَبدَّ
ي جایی رسیدم که ه و بعروج داد سپس مرا « )َفُقْلُت: اْسَتْحَیْیُت ِمْن َربِّ

  شنیدم. مشغول نوشتن بودند،های فرشتگان را که صدای خش خش قلم
پنجاه  آنبا  .ه پنجاه نماز بر امتم فرض گردانیدروزان ،در سفر معراج اهلل

بر امتت چه  اهللپرسید: رسیدم. ایشان  موسیبه که  برگشتم تا این ،نماز
: دوباره نزد گفت موسیچیزی فرض کرد؟ گفتم: روزانه پنجاه نماز. 

 .برگشتمتوانایی انجام این کار را ندارد. نزد او زیرا امتت  .پروردگارت برو
 ،آمدم نزد موسیوقتی کرد. کم بخشی از آن پنجاه نماز را  حق تعالی

گفت: بازهم به سوی  . موسینمودمعاف را گفتم: بخشی از نمازها 
من بار  پروردگارت برگرد زیرا امتت توانایی این را هم نخواهد داشت.

باز  .کردکم بخشی از نمازها را این بار نیز  او .نزد پروردگار رفتمدیگر 
وسی رفتم و گفتم که خداوند بخشی دیگر از نمازها را بخشیده چون نزد م

برای آخرین بار،  سخن قبلی خود را تکرار کرد.باز همان  موسیاست، 
نزد حق تعالی رفتم، او فرمود: روزانه پنج بار نماز بخوانید و ثواب پنجاه 

کنم. من به سوی نماز را دریافت کنید و من هیچگاه خالف وعده عمل نمی
سی بازگشتم. گفت: بار دیگر به پروردگارت مراجعه کن. ]این بار مو

 .3(کنماز اهلل شرم میگفتم: نپذیرفتم و[ 
ي َقْد َأْمَضْیُت : »فرمایددر روایت بخاری آمده است که اهلل تعالی می ِإنِّ

ْفُت َعْن ِعَباِدي َوَأْجِزي اْلَحَسَنَة َعْشًرا ی ام را قطعفریضه) «َفِریَضِتي َوَخفَّ
 .7(باشدنمودم و به بندگانم تخفیف دادم و پاداش نیکی ده برابر آن می
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فرض بودن نماز را امر نموده  ،کنید که اهلل تعالی خود به ذاتهمالحظه می
نمازهای پنجگانه را با اهلل تعالی : »است. امام ابن تیمیه گفته است

 .3«مخاطب قرار دادن رسولش در شب معراج واجب نمود
نمود، مگر فرض و واجب  بر پیامبرش را با واسطه امری هرلی اهلل تعا
 اما چرا؟ نماز؟!

وضعیتی که اهلل تعالی برای واجب و فرض نمودن نماز انتخاب نموده 
ی عبادات را بر روی زمین و از طریق وحی است؛ بدین شکل که همه

رسولش را به جایی عروج داد  نمازواجب و فرض نمود، مگر نماز. برای 
منزلت نماز و شرف  این داللتی عمیق برشنید؛ آیا که صدای قلمها را می
 ..آن نزد اهلل تعالی ندارد.

هایی که مالئک . قلماستصدای قلم بر روی لوح به معنای « صریفال»
قضاء و قدر نموده است را  تعالى اهلل سبحانه وآنچه را که  ،توسط آنها

 باشد:یشامل تقدیرهای روزانه م کهنوشتند. می
  ن  يَۡس

ۡ
ِۚ ُُكَّ يَۡوٍم ُهَو ِفِّ َشأ ۡرضِّ

َ
َٰتِّ َوٱۡۡل َمََٰو ]الرحمن:  ٢٩لُُهۥ َمن ِفِّ ٱلسَّ

پرسد: چه کسی در آسمانها و زمین در هر روزی مشغولیت از او می) [71
 :شودهمچنین تقدیری که به صورت ساالنه نوشته می(، دارد

  ۡمٍر َحكِّيٍم
َ
در آن ]شب قدر برای ) [5]الدخان:  ٤فِّيَها ُيۡفَرُق ُُكُّ أ

همچنین تقدیری که برای یک (، افتداستواری فیصله می یکسال[ هر امر
ُثمَّ ُیْبَعُث ِإَلْیِه اْلَمَلُك َفُیْؤَذُن ِبَأْرَبِع َکِلَماٍت َفَیْکُتُب ِرْزَقُه : »شودعمر نوشته می

شود ای به سوی او فرستاده میشتهسپس فر« )َوَأَجَلُه َوَعَمَلُه َوَشِقيٌّ َأْم َسِعیٌد 
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شد. رزق و روزی آن ]جنین[، اجلش و و به چهار چیز اجازه داده می
 .3(نویسدو بدبخت یا خوشبخت بودن او را میعملش 

ا مهمترین امور را یگیرد، برای این دنوقتی انسان در حالت مرگ قرار می
اق شدید او بر بوده است که با وجود اشتی دارد. این پیامبربیان می

 –هدایت این امت و در حالی که در رختخواب خود در حال وفات بود 
آورده است: آخرین  - همان گونه که ابوداود با سند جید از علی

َه ِفیَما َمَلَکْت َأْیَماُنُکْم : »این بود شسخن ُقوا اللَّ اَلَة اتَّ اَلَة الصَّ نماز، نماز، « )الصَّ
 .7( تقوا پیشه کنیددر مورد ملک یمینتان از اهلل

نماید که به سوی زمین نازل شوند و سپس اهلل تعالی به مالئک امر می
این امر جهت انجام وظایفی است  به سوی آسمان باال روند و بالعکس.

و شامل حساب اعمال بندگان و دیگر که خداوند به آنان محول کرده 
مرتبط به  ،مالئک نزول و باال رفتن امور است. باید توجه داشت که زمان

آمده  ! همان گونه که در بخاری)بخارایی( از ابوهریرهاستاوقات نماز 
َهاِر، »: فرمود است که رسول اهلل ْیِل َوَمالِئَکٌة ِبالنَّ َیَتَعاَقُبوَن ِفیُکْم َمالِئَکٌة ِباللَّ

َیْجَتِمُعوَن ِفي َصالِة اْلَفْجِر َوَصالِة اْلَعْصِر، ثمَّ َیْعُرُج الَّ  ِذیَن َباُتوا ِفیُکْم، َو
وَن،  َفَیْسَأُلُهْم َوُهَو َأْعَلُم ِبِهْم: َکْیَف َتَرْکُتْم ِعَباِدي؟ َفَیُقوُلوَن: َتَرْکَناُهْم َوُهْم ُیَصلُّ

وَن  به سر با شما ، به نوبت، روزمالئک شب و  مالئک) «َوَأَتْیَناُهْم َوُهْم ُیَصلُّ
که سپس، آنهائی شوند. ع میجمبا هم  ،و عصرنماز صبح هنگام برند. می

روند. می [ باالسوی عرش الهیه ب]، اندسپری کردهنزد شما را شب 
 داند، از آنان میکه حال بندگانش را بهتر می با وجودی]خداوند متعال[ 

گویند: می [در جواب]دیدید؟  یه حالچبندگان مرا در مدید؛ وقتی آرسد: پ
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، آنها جدا شدیمکه از زمانی تیم و که نزد آنان رف هنگامی ![روردگارا]پ
 .3(خواندن بودند مشغول نماز

گیرد، روزه می. استکه مشغول اعمال صالح در نظر بگیرید شخصی را 
دهد و به مانند این اعمال را رود و صدقه میعمره می ،کندقربانی می
تمامی  این کوتاهی در نماز، !کنددر نمازش کوتاهی می امادهد. انجام می

گویا که اصالً چنین عباداتی را انجام نداده و کند باطل میرا  شمالاع
همان  شدند.این معنا را به خوبی متوجه می . اصحاب رسول اهللاست.

 ،در یک روز ابری ریدهاز ابی ملیح آورده است: ب گونه که بخاری
َمْن َتَرَك َصالَة »فرمود:  پیامبر نماز عصر را زود بخوانید زیراگفت: 

تمام اعمال  ،دماینماز عصر را ترک ن ،هرکس) «اْلَعْصِر َفَقْد َحِبَط َعَمُلهُ 
 .7(رودبین می ش از نیک

چگونه عزیزانش را برای نماز نافله در دل شب  تأمل نمائید که پیامبر
 ؟!نمود. پس برای نماز فرض و واجب چگونه بوده استبیدار می

به ی شب رسول اهللآورده است:  طالب بیاعلی بن  ازبخاری 
نماز  آیا) «أَال تُصَلِّیَانِ» فرمود: خطاب به من و فاطمه، وآمد  ما یهخان

 .1(؟خوانیدنمیشب 
 : اگر پیامبروی گفته این واقعه تعلیقی زیبا آورده است.طبری برای 

و پسر عمویش  دانست؛ پس چرا دختراز شب را نمیبزرگی فضیلت نم
ی آرامش قرار داده است، به سختی ی آن را مایهتی که اهلل تعالارا در ساع

اطاعتی از و همچنین  در آن زمان نمازروی فضیلت  تنها از. این انداخت
 :است این سخن اهلل تعالی
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  ۡهلََك
َ
ُمۡر أ

ۡ
ةِّ َوأ لَوَٰ ِّٱليَّ  .3(اهلت را به نماز امر نما) [317]طه:  ب

از در ترازوی اهمیت مطلق نممبنی بر شواهد شرعی  آنچه بیان کردیم،
مهمترین قضیه در  ،نمازرساند که و این را میبود. اهلل سبحانه و تعالى 

در این شواهد شرعی تدبر  است. وقتی پژوهشگریطول زندگی ما 
گردد و قصور و کوتاهی مردم میان اجتماعش بر میسپس به  نماید،می

و در  کردهراهی جز این ندارد که حرکتی ایجاد  بیند،در ادای نماز را می
به جایگاه نماید تا نماز  تالشصحیح مردم به صورتی  راه رشد ایمانیِ

 .دست یابددر اجتماع واالیش 
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 به آن جهل وجود دارد تکه نسب تا صبح یبیدار ماندن

 

و های پزشکی و نصیحتتلویزیونی های برنامه های روانشناسی،کتاب
و ی ضررهای آن . دربارهگویندمیسخن مشکل بیدار ماندن تا صبح از  ...

 .کنندعالجش صحبت میهای راهنیز 
از ذکرش خوداری داری وجود دارد که شب زندهاز  یدیگر اما نوع

داری که . شب زندهاستاز نوع خاص  داریشب زنده ایننمایند. می
سخن زیادی به میان آورده است. آن ی و درباره کردهقرآن آن را یاد 

داری نوع شب زنده موضوعشان ایندر برابر آیاتی که  خود راهرگاه 
 .کشمخجالت می از خود دهم،میقرار است 

های روز قیامت را ذکر رسوقتی اهلل تعالی تذاریات ی در اوایل سوره
گروهی را و شوند ایستد و سپس آیاتی شروع میسیاق قرآن می نماید،می

ها و ند و به باغسریخوشبختی و سعادت ابدی مبه کنند که یاد می
آنها را به این سعادت  دلیلییابند. ولی چه میهای بهشت دست چشمه

 ؟رساندمی
 .که نسبت به آن جهل وجود دارد است «داریشب زنده»این دلیل، 

ها و یدن این گروه را به باغسبب رس ،که چگونه آیات گریدنب
 :داردهای بهشت بیان میچشمه



 

 

  ََٰت  وَُعُيوٍن  إِّنَّ ٱلُۡمتَّقِّني ُهۡم ََكنُواْ  ١٥ِفِّ َجنَّ َُٰهۡم َربُُّهۡمُۚ إِّنَّ ٓ َءاتَى يَن َما ذِّ َءاخِّ
ِّنَي  ن َِّك ُُمۡسِّ َٰل ۡلِّ َما َيۡهَجُعوَن  ١٦َقۡبَل َذ ََّ َِّن ٱ ْ قَلِّيل  م  ]الذاریات:  ١٧ََكنُوا

د * آنها آنچه را که وها خواهند بپرهیزگاران در باغها و چشمه) [35 -34
گیرند. آنها قبل از آن نیکوکار بودند دهد را میان به ایشان میپروردگارش

 (.خوابیدندآنان اندکی از شب را می* 
؟ مشکلی شودغالب و چیره میبینید چگونه آن منظره بر شما آیا می

ست. ولی بنگرید آنچه سبب احساسی طبیعی ا ، این یکوجود ندارد
 ست!شود، خوابیدن اندک در شب امی آنها خوشبختی

 شود؟شب چگونه سپری میدر  وقتشان مابقی بنابراین
نسبت  شود. متعال میاهلل  یادهمراه با  ریدازندهاین وقت صرف شب 

 .داری جهل وجود داردشب زندهبه این نوع 
شود و در پیشگاه او زاری و التماس انجام می ذکراهلل تعالی نام و یاد 

د و نسبت عظمت داده شوسته است آنگونه که شایگیرد تا اهلل سبحانه می
انجام گیرد. شخص به رکوع و سجده اظهار فقر  ،نیازی مطلق اوبه بی

و گذرانند آنها بیشتر شب را اینگونه مینماید. رود و در قنوت دعا میمی
به طور که آیه  مقدار کمی از شبد. نخوابمقداری کمی از شب را می

 کند:صریح بیان می
  ۡلِّ َما َيۡهَجُعوَن ََكنُواْ قَلِّي

ََّ َِّن ٱ آنان اندکی از ) [35]الذاریات:  ١٧ل  م 
 (.خوابیدندشب را می
تعدادی از آیات آفرینش را ذکر  خداوندی زمر نیز وقتی در سوره

. در آن کندداری ایمانی را به شکلی دیگر بیان مینماید، این شب زندهمی
شود. اهلل تعالی در جانها میفروتنی سبب که ه شده است قرار داد تیفاشر

 دهد!این بیدار ماندن ایمانی را یکی از معیارهای علم قرار می



 
 

بله، نماز شب یکی از معیارهای وجود علم بر اساس متن صریح قرآن 
توانند این امر را درک کنند. گرا و غرب زده نمیهای مادیعقلاما . است
ین امر برای آنها عملی سالم او از تأثیر جاهلیت غرب رهایی نیافته زیرا 
 .باشدنمی

داری را این شب زندهبزرگی  ،پایان این آیهچگونه مالحظه نمایید که 
 :فرمایددارد. اهلل تعالی میعلم و آگاهی شخص بیان می جهت

  َۡن ُهو مَّ
َ
َرةَ َوَيرُۡجواْ رََۡحَ  أ ا َُيَۡذُر ٱٓأۡلخِّ ِّم  ا َوقَآئ د  ۡلِّ َساجِّ ََّ َٰنٌِّت َءانَآَء ٱ ِّهِّۗۦِ َق َة َرب 

ۡلَبَٰبِّ 
َ
ْولُواْ ٱۡۡل

ُ
ُر أ َما َيَتَذكَّ ِّيَن ََّل َيۡعلَُموَنِۗ إِّنَّ ِّيَن َيۡعلَُموَن َوٱَّلَّ قُۡل َهۡل يَۡسَتوِّي ٱَّلَّ

٩  :آیا ]چنین شخص مشرکی بهتر است یا[ کسی که در پاسی ) [1]الزمر
برادری است و از آخرت از شب، سجده کننده و ایستاده مشغول فرمان

دانند ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو: آیا کسانی که میمی
 (.گیرنددانند، یکسان هستند؟ فقط صاحبان خرد پند میو کسانی که نمی

به اهلل تعالی عدم فرمانبرداری در شب را دقت نمایید، پایان این آیه  به
با انجام این فرمانبرادری را مرتبط  دهد. همچنینجهل شخص نسبت می

 دهد؟!داند که چنین فرمانبرداری را انجام میعلم کسی می
کسانی که شب را در فرمانبرداری  هستند: کسی بگویدممکن است 

اما با توجه به معیارهای مادی،  کنند(داری نمی)شب زنده کنندسپری نمی
 باشند! دارای علم می

 .اشبا وسیله داند نااش معتبر میقرآن علم را با نتیجه: این است جواب
. کسی که نتیجه را استی علم و آگاهی، عبودیت اهلل تعالی و نتیجه

 .برایش نخواهد داشتی آن سودی ضایع گرداند، وسیله
نمایند: سپس مالحظه کنید که آیات چگونه تنوع عبادت را توصیف می

ا ِّم  ا َوقَآئ د   .(در سجده و ایستاده) َساجِّ



 

 

 ینماید. از جهتدار را توصیف میاحساسات آن شب زنده ،این آیه
طرفی دیگر، امید به رحمت و از  کندبیان میرا آخرت  نسبت به شترس

 دارد:الهی را بیان می
  ِِّهِّۗۦ ْ رََۡحََة َرب  َرةَ َوَيرُۡجوا ترسد و به از آخرت می)( 1)الزمر/ َُيَۡذُر ٱٓأۡلخِّ

 .(رحمت پروردگارش امید دارد
و این در حالی  هستند شب با او همراه این احساسات ایمانی در طول 

 اند!خوابیده در اطراف اواست که مردم 
 شخصی است که در پاسی از شب بیدار مانده و این توصیف احساسات

مراتب به  یو کند.که با آن زندگی می شدهالقاء به وی آرامشی داخلی 
 برد .به این مناجات فکر کرده و از آن لذت می و رسدمیباالیی 

با وجود بزرگی و عظمتش، بدون هدف این  اهلل تعالى ممکن است یاآ
ی ایمانی را به تصویر بکشد؟ و هدفی برای رسیدن ما به این  منظره

 منظره نداشته باشد؟
 ؟که اهلل تعالی برای ما این چنین خواسته است یستآیا واضح ن

ردازیم ایستاده به عبادت بپ واز ما خواسته تا پاسی از شب را در سجده 
 .و از آخرت بترسیم و به رحمت پروردگارمان امید داشته باشیم

همچنین به یاد آورید که اهلل تعالی آن را معیاری از معیارهای علم قرار 
در ما وجود  ،اهل علم برای خواهید معیار اهلل تعالیداده است. آیا نمی

 ؟داشته باشد
دارد که را بیان می ی سجده، اهلل تعالی مسائلی ظاهریدر اواسط سوره

نماید: می آغازداللت بر ایمان درونی دارند. سخن خود را این گونه 
َما يُۡؤمُِّن أَِب فقط به آیات ما ]کسانی[ ایمان [ )34]السجدة:  ...َيَٰتَِّناإِّنَّ

 .(... دارند که



 
 

ن مؤمن راستگو را به ی آدر خالل این مشخصات، آیات قرآن منظره 
ن صورت که او در رختخواب است و در آن هنگام د. بدیکشتصویر می

تواند پهلوی خود را برای . در نتیجه نمیشودوارد مییاد آخرت بر او 
 :خواب بر زمین بگذارد. در این سخن اهلل تعالی بنگرید

   عِّ يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوف ]السجدة:  ا ا َوَطَمع  َتَتَجاَِفَٰ ُجُنوُبُهۡم َعنِّ ٱلَۡمَضاجِّ
شود و پروردگارشان شبانگاهان[ پهلوهایشان از رختخوابها جدا می]) [31

 (.خوانندرا از روی ترس و طمع به دعائی می

شاهد  و من به اهمیت –گیرم برادر بزرگوار! اهلل تعالی را شاهد می
کنم، احساس این آیه برخورد میهر گاه به  –اه هستم گآآن گرفتن 

 .روددر بدنم فرو می ییکنم که چاقومی
ولی هنوز مقامی که این آیه به تصویر  ،سپری شده مسه دهه از عمر
 ام.کشیده را نچشیده

کنم، افردای را که مورد خطاب قرار میبه این آیه برخورد هرگاه که 
بینم که از رختخواب گویی آنها را میکنم. دهد در ذهنم ترسیم میمی

یدار اهلل تعالی را یاد ند و دااند و از آن فاصله گرفتهخود جدا شده
وضو گرفته و رو به سوی قبله  آورند وکنند. سپس طاقت نمیمی
 :گویندنمایند و در مناجات موالیشان او را تسبیح میمی
   عِّ يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوف ]السجدة:  ا ا َوَطَمع  َتَتَجاَِفَٰ ُجُنوُبُهۡم َعنِّ ٱلَۡمَضاجِّ
شود و پروردگارشان رختخوابها جدا می )]شبانگاهان[ پهلوهایشان از[ 31

 .(خوانندرا از روی ترس و طمع به دعائی می
شند. ولی این آیه کایمانی را به تصویر می داریِزنده آیات بسیاری شب

هی ود که آنها گرکنرا ایجاد می تصوردارد. این  یاصخ به تنهایی حالت
را در پیشگاه اهلل  کنند، سپس خودتابی میهستند که در رختخوابشان بی



 

 

که از روی  .نمایندمی کنند و شروع به تضرع و زاریتعالی حس می
وسعت  بهامیدی  ، و نیزترس از مجازات اهلل تعالی به دلیل خطاهایشان

هایی که احوال چنین افرادی را با شب سپسباشد. آمرزش اهلل تعالی می
 کنم.گذرانیم، مقایسه میما می

 :گیرد. آنها گروهی هستند کهقرار میامر در نهایت سختی 
   عِّ يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوف ]السجدة:  ا ا َوَطَمع  َتَتَجاَِفَٰ ُجُنوُبُهۡم َعنِّ ٱلَۡمَضاجِّ
شود و پروردگارشان شبانگاهان[ پهلوهایشان از رختخوابها جدا می[ )]31

 .(خوانندرا از روی ترس و طمع به دعائی می
 با حالت  داری راشود که چگونه شب زنده در بالغت قرآن نگریسته

... همان گونه که اهلل تعالی در توصیف نمایدتوصیف میایستادن 
 :فرمایدمی فرقان یهسور الرحمن درعباد

   د ِّهِّۡم ُسجَّ َِّرب  ِّيَن يَبِّيُتوَن ل و کسانی که ) [15الفرقان: ]  ٦٤ا ا َوقَِّيَٰم  َوٱَّلَّ
 (.رسانندی پروردگارشان به صبح میدر حالت سجده و ایستاده شب را برا

ارشان  گکه برای پرورد داریکنند، ولی شب زندهداری میهآنان شب زند
 و در حالت سجده و قیام است!

آن را از  ،است که اهلل تعالی اینداری ایمانی از نکات ریز شب زنده
شب تعالى  اهلل سبحانه ومهمترین مسائل شروع دعوت قرار داد. 

عد از مسائل دیگر نبوت و ب دعوتِ مسیرِ پایانایمانی را در داری زنده
نبوت قرار داد! اهلل تعالی در آیاتی  ابتدایبلکه آن را در  قرار نداده است،

 :فرمایدمی شکافند، به پیامبرشکه شب را می
  ُِّل َها ٱلُۡمزَّم  يُّ

َ
أ َۡل إَِّّلَّ قَلِّيل   ١َيَٰٓ ََّ امه به ای ج) [7 -3]المزمل:   ٢قُمِّ ٱ

 (.خود پیچیده * شب را جز اندکی ]به نماز[ بایست
 به پیامبر فرمود:آغاز دعوت نبوی،  خداوند متعال در



 
 

  وِّ ٱنُقۡص مِّۡنُه قَلِّيًل
َ
ۥٓ أ ِّۡيَفُه ِّلِّ ٱلُۡقۡرَءاَن تَۡرتِّيًل  ٣ ن  ۡو زِّۡد َعلَۡيهِّ َوَرت 

َ
 ٤أ

ب را ]نماز شب را جز اندکی ]به نماز[ بایست * نصف ش)[ 5 -7]المزمل: 
 (.بخوان[ یا اندکی از آن ]تا یک سوم[ بکاه * یا ]تا دو سوم[ بر آن بیافزا

، بلکه خیربوده است؟  مخصوص پیامبرتنها  عبادتیآیا انجام چنین 
ایشان این نمازها نیز در روزهای غربت دعوت، به همراه  اصحاب او

 خواندند:را در شب می
  نََّك

َ
َِّفة   إِّنَّ َربََّك َيۡعلَُم أ ِّۡيَفُهۥ َوثُلَُثُهۥ َوَطآئ ۡلِّ َون ََّ ۡدَّنَٰ مِّن ثُلََُثِّ ٱ

َ
َتُقوُم أ

ِّيَن َمَعَكُۚ  َِّن ٱَّلَّ داند که تو دو سوم شب پروردگارت می[ )71]المزمل:  م 
ایستی و گروهی که به همراه یا نصف آن یا یک سوم آن را ]برای نماز[ می

 (.]را در نظر دارد[ باشندتو می
که بیشتر شب را مشغول به شب همان کسانی  ،رسول اهللاصحاب 

داری بودند و خداوند در کتاب با عظمت خود، نامشان را جاودان زنده
یاد  که برای اصحاب رسول اهلل ،. چه شرفی بزرگتر از ایننموده است
 شده است؟!

خوابد و صَرف نی هستند که تمامی شب را میولی ما؛ در بین ما کسا
 یسنگین ، برایشاندود برای خواندن نماز تهجد در پیشگاه اهللدقایقی مح

 .کندمی
 مشغولمانند؛ ولی هستند که تمامی شب را بیدار می افرادیدر بین ما 

که دقایقی را در پیشگاه  استو برایشان سنگین شوند میبه لهو و لعب 
 اهلل تعالی بایستند.
های شبکهو ه اینترنت ب هستند که تمام شب را مشغول در بین ما کسانی
از آنها ما  ، در حالی که هیچ کدامشوندمیهای یوتیوب اجتماعی و فایل



 

 

ولی با این وجود برای خواندن چند  کنند،نمیاهلل تعالی نزدیکی را به 
 !ورزندخساست می ،رکعت نماز در آخر شب

تا  مانندشب را بیدار می اما اسفبارتر از این موارد، هنگامی است که آنها
خوانند در حالی که نماز واجب را میسپس  ،رسدوقت نماز صبح می

 :فرمایدتوجهی به نماز جماعت ندارند. همان گونه که اهلل تعالی می
  َٰةِّ قَاُمواْ ُكَساََل لَوَٰ تی برای نماز و وق[ )357]النساء:  ِإَوَذا قَاُمٓواْ إََِّل ٱليَّ
 .(ایستندایستند با کسالت میمی

اسالمی منتسب بود،  که به دعوت کسییک بار به سخن  ارمدیادم به 
پیروزی و وقت و مدیریت آن سخن ی او درباره دادم.گوش می

از دیدگاه یک انسان کامالً گفت... وقتی مسأله خواب مطرح شد، می
ی ارزش واالی خوابیدن سخن گفت و بلکه درباره به آن نگریست غربی

 ؟!داشت و آن را با معیارهای غربی بیان
 ؟آیا دین به این مرحله از غربت رسیده است !پناه بر خدا

 اند.حقایق قرآنی کجا رفته
  ۡلِّ َما َيۡهَجُعوَن

ََّ َِّن ٱ ْ قَلِّيل  م  جز اندکی از ) [35]الذاریات:  ١٧ََكنُوا
 (.خوابیدندشب نمی

  َۡن ُهو مَّ
َ
ا أ ِّم  ا َوقَآئ د  ۡلِّ َساجِّ ََّ َٰنٌِّت َءانَآَء ٱ آیا ]چنین شخص ) [1مر: ]الز َق

مشرکی بهتر است یا[ کسی که در پاسی از شب، سجده کننده و ایستاده 
 (.؟!مشغول فرمانبرادری است

  ِّع )]شبانگاهان[ [ 31]السجدة:  َتَتَجاَِفَٰ ُجنُوُبُهۡم َعنِّ ٱلَۡمَضاجِّ
 (.شودپهلوهایشان از رختخوابها جدا می

  ُِّهِّۡم س َِّرب  ِّيَن يَبِّيُتوَن ل د  َوٱَّلَّ و کسانی که [ )15]الفرقان:   ٦٤ا ا َوقَِّيَٰم  جَّ
 .(رساننددر حالت سجده و ایستاده شب را برای پروردگارشان به صبح می



 
 

 وعمل به نافله  چرا بایدولی ، استو مستحب عبادت نافله  اگرچه این
 سفارشات ما جایی نداشته باشد؟ در ،مستحب

 د؟ها معطوف شوشریعت فقط به حداقل چرا باید
 ؟کشیمبرای چه در برابر کتاب اهلل تعالی خجالت نمی

ترین چیز برای انسان اگر خواب بر اساس معیارهای غربی، با منفعت
کتابش آیات در بسیاری از  خالف آنها،است؛ پس برای چه اهلل تعالی بر 

 به آن توصیه نموده است؟
 ود بپرسیم کهرا از خال اگر در قرآن تدبر نماییم و این سؤقسم به اهلل، 
یک  متوجه؟ مطمئناً گذردشکلی میچه به شبانه روز طول زندگی ما در 

فرد درک و  ،زندگی دنیوی نسبت بهمؤمن یک  درکشویم: میفرق 
 !شوددر برابر آن بیچاره میقطعاً که  غربی

ی آن را تجربه قبالً نیزخوانم و نمیرا گفت: من نماز شب جوانی می
 ...استکه کار سختی  مکناس میولی احس ام،شتهندا

. از همین بخواه یاریاز اهلل تعالی .. ای برادرم!.: شودگفته می جوابدر 
. در شروع آن لذتی معوق نکنو این امر دینی را هرگز  کنامشب شروع 
ا ، آن لذت رنماز در نزد اهلل تعالی مقبول واقع شوداگر که خواهی یافت 

است که اهل عبودیت از آن سخن  بخشد. این لذت و شادیمی توبه 
 گویند.می

چه شوقی در ابتدا وجود » گفته است: جنیدکه  گویدمیگفته  ابن قیم
به معنای لذت لحظات شروع و جمع کردن اراده برای طلب و سیر «! دارد

 .3به سوی اهلل تعالی
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لذت زمان شروع، به اذن اهلل تعالی گوارای وجودت  !امدر گرامیاای بر
 باشد.

کشند، مامی این آیاتی که نماز خواندن در شب را به تصویر میت
ه مانند نماز عشاء و نماز کامل ی دو امر هستند: نماز واجب ببارهدر

 ..انند نماز شب.مکننده، به 
دسته این آیات را فقط در مورد یکی از این دو  ،اشتباهبه بعضی مفسران 

شود. آنها را شامل می ولی درست آن است که هر دوی ،اندقلمداد کرده
با تفسیر » اساساند و آن بر احتمال را یاد کرده وبعضی از آنها یکی از د

و  .که بیان شده است «حصر و حدّ به تفسیر»و نه  استآوردن  «مثال
دچار علمای حاضر باشد. بسیاری از مورد اول نزد پیشینیان مشهور می

حد و  ،برای تفسیر آیه رانمونه آوردن توسط پیشینیان که اند خطا شده
]مثال آوردن توسط پیشینیان[ بر و فقط  اندحصر دادن به آن آیه دانسته

باشد. این نه آن که آیه فقط بیانگر آن نوع مثال باشد مثال میاساس 
این عیون علوم القرآن تی از عبارا هـ( ب 457)ت  هم ابن عطیقاعده را اما

 ،اندعبارات را جهت مثال آوردهاین  علمای پیشین»گونه آورده است: 
 .3«باشنداند که آنها اقوال میولی متأخران برداشت کرده

مانند زاد المسیر، ارزش  ،های متأخران در تفسیردر تعامل با کتاب
شود. ابن تیمیه از آن تأثیر گرفته و از آن بهره عبارت ابن عطیه درک می
واعد تفسیر قرار داده و آن را در ق یکامل ، قاعدهبرده است و بر اساس آن

مانند این قول ابن تیمیه  را در جاهای متعددی شرح داده است. به
، به عامی که مواردی برای آن بیان شدههر اسم  »ی تفسیر پیشنیان: درباره
نه این که آن مثال  تا شنونده از نوع آن باخبر شود، بوده است «مثال»دلیل 
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م به صورت عمومی یا خصوصی باعث حد و محدودیتی در آن اسم عا
 .3«باشد

ی این سخن اهلل تعالی: بینیم بعضی از پیشینیان دربارهمی به عنوان مثال:
اند. سخنانی گفته( مانند)اعمال صالحی که باقی می« والباقیات الصالحات»

 سبحان اهلل و»گفته: آن  دیگری، است« ال إله إال اهلل»گفته: آن  انیکی از آن
باشد و تفاسیر گفته: نمازهای پنجگانه می دیگریکی ، است« الحمد هلل

پندارند که اینها قول دیگری بدین صورت. ولی بعضی از متأخران می
الباقیات »هستند و بر اساس تفسیر آن صحابی به طور مثال در اینجا 

این  لی باید بهو ،فقط آن موردی است که از آن یاد شده است« الصالحات
 !استصالحات  تمثالی از باقیافقط  این مواردکه  کردتوجه  مسأله

 ای که منظور از آن تفسیر تمثیلقاعده) کسی که این قاعده را بفهمد
ی آن اختالف در بسیاری از ؛ در نتیجهبه آن اشراف پیدا کند واست( 

ها، برای و اختالف مثالشود و اختالف اقوال تفاسیر برای او روشن می
 شود.او مشخص می

و در  شودبه آن پرداخته میداری مشغولیتی که در شب زنده این اما
  آیات قبل نیز آمد، چیست؟

های زیادی وجود دارد، ولی بزرگترین مشغولیت در حقیقت مشغولیت
. آن هنگامی که مؤمن از رختخواب است «طلب یاری»آن لحظات، همان 

تد، سپس ایسگیرد و در پیشگاه پروردگارش مییشود و وضو مجدا می
 شود.شروع می و طلب یاری کند و دقایق کمک خواستنسجده می

طلبد، برای رزق و روزی، برای کمک می الهی های رحمتاو از خزینه
ابواب است که  فتن و برای هدایت شدن. آن لحظاتیعلم، برای توفیق یا
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ت اهلل تعالی باز شود، ابواب رحموقتی  ،شودمی استعانت و یاری گشوده
 :تواند آن را ببنددکس و چیزی نمیهیچ 

  ۡۖ َك لََها ِّلنَّاسِّ مِّن رََّۡحَة  فََل ُمۡمسِّ ُ ل ا َيۡفَتحِّ ٱَّللَّ اهلل هر ) [7]فاطر:  ٢مَّ
]درب[ رحمتی را که برای انسانها باز نماید، مانعی برای آن وجود نخواهد 

 (.داشت
که  ده کسانی قرارجمله تاریک! ما را از  هایالهی! ای پروردگار شب

شود و تو را از روی ترس و طمع بخوانیم: پهلوهایمان از رختخواب جدا 
  عِّ يَۡدُعوَن َربَُّهۡم َخۡوف ]السجدة:  اا َوَطَمع  َتَتَجاَِفَٰ ُجُنوُبُهۡم َعنِّ ٱلَۡمَضاجِّ

شود و پروردگارشان شبانگاهان[ پهلوهایشان از رختخوابها جدا می[ )]31
 .(خوانندمی را از روی ترس و طمع به دعائی



 
 

 
 
 
 
 

 ؟است رسول اهللی جامعهما بهتر از  یجامعهآیا 

 

را در  دیدگاه و فکرش وقتشناسم که یکی از افراد تالشگر را می
به همراه التزام به »گوید: به همراه آن می ، حتماًکندبازگو میهایش مقاله

ننده شود تا آن که خوااز تکرار این جمله خسته نمی«. ضوابط شرعی
در یکی از مجالس فکری  امااطمینان یابد که او چنین هدفی دارد. 

و  بودن ز الئیکای مرد! راه حلی ج»دارد: ، با صراحت بیان میخصوصی
ین باید یک چیزی محترم شخصی و خصوصی سکوالر بودن نداریم و د

 اند، مگر با الئیکاجتماعات امروزی پیشرفت نکردههیچ یک از باشد. 
، ولی باید به استنیکو و با شرف  امری. دین نکوالر بودو س بودن

 .«ای شخصی در بیایدصورت مسأله
در ، اما کندمی تبصحبه شکلی بنگرید چگونه در مقاالت عمومی 

لس خصوصی به شکلی دیگر. به یکی از آنها گفتم: ما شک نداریم امج
 باشد!که این نفاق فکری می

کنی در حالی که ال به نفاق متهم می معترضانه به من گفت: چگونه او را
 ؟!دهدگیرد و صدقه میخواند و روزه میگوید و نماز میاله اال اهلل می

 کنم که کوتاه آمدم و ساکت شدم!میانکار ن



 

 

را آن قردیدگاه نمودم تا  تالشگذشت. بعد از آن  مدتیاز این واقعه 
نافق به چه مم و این که احساسات داخلی شخصیت منافق بیاب نسبت به

 پردازد؟اجتماع اسالمی به کوشش می در ؟ و چگونهشکل است
ی منافق صحبت یدم قرآن دربارهوقتی که د ،چقدر به حیرت افتادم

دهند و اهلل تعالی را خوانند و صدقه میآنان نماز می در حالی که ،کندمی
 کنند!یاد می

ها اهلل تعالی را یاد خوانند و آننماید که منافقان نماز میقرآن اشاره می
 :فرمایدکنند. همان گونه که اهلل متعال میمی
  ْةِّ قَاُموا لَوَٰ ُعُهۡم ِإَوَذا قَاُمٓواْ إََِّل ٱليَّ َ َوُهَو َخَٰدِّ ُعوَن ٱَّللَّ إِّنَّ ٱلُۡمَنَٰفِّقِّنَي يَُخَٰدِّ

َ إَِّّلَّ قَلِّيل    [357نساء: ]ال  ١٤٢ ُكَساََلَٰ يَُرآُءوَن ٱنلَّاَس َوََّل يَۡذُكُروَن ٱَّللَّ
آنها را ]به شکلی مستمر[ فریب دهند و او نیز منافقان اهلل را فریب می)

ایستند و در مقابل مردم ایستند با کسالت میدهد. وقتی به سوی نماز میمی
 (.نمایندنمایند و اهلل را جز اندکی یاد نمیریا می

را اندکی خواند و اهلل تعالی نماز می! منافق جای شگفتی است خداوندا!
 !شود به نفاق توصیف می وجود  ولی با این ،کندیاد می

 :فرمایدشود و اهلل تعالی میر به نماز منافق اشاره میگای دیدر آیه
   َٰةَ إَِّّلَّ وَُهۡم ُكَساََل لَوَٰ تُوَن ٱليَّ

ۡ
و جز در حالت [ )45]التوبة:  َوََّل يَأ

 .(آیندکسالت به نماز نمی
دهند. همان گونه که نماید که منافقان صدقه میهمچنین قرآن اشاره می

 :فرمایداهلل تعالی می
   ۡو َكۡره

َ
ْ َطوًَۡع أ نفُِّقوا

َ
قِّنَي مِّنُكۡم إِّنَُّكۡم ُكنُتۡم قَۡوم  ا لَّن ُيَتَقبََّل قُۡل أ َٰسِّ ا َف

٥٣   :بگو: خواسته یا از روی اجبار انفاق نمایید، از شما قبول [ )41]التوبة
 (.شما گروهی فاسق هستیدشود ]زیرا[ نمی



 
 

ای را به نفاق در قلبش بنده ،که وقتی اهلل تعالی داردبیان می پیامبر
 نمازشود. به همین دلیل نماید، نماز به شدت برای او سخت میمبتال می

از صحیح  ،. این حدیث را در فصل قبلخواندرا دائماً در آخر وقت می
: فرموده است که پیامبرآوردیم  مسلم و به روایت انس بن مالک

ْیَطاِن » ى ِإَذا َکاَنْت َبْیَن َقْرَنِى الشَّ ْمَس َحتَّ ِتْلَك َصاَلُة اْلُمَناِفِق َیْجِلُس َیْرُقُب الشَّ
َه ِفیَها ِإالَّ َقِلیالً  این نماز منافق است. در انتظار « )َقاَم َفَنَقَرَها َأْرَبًعا اَل َیْذُکُر اللَّ

 ی غروب()لحظه که وقتی بین دو شاخ شیطاننشیند تا آن خورشید می
خواند و جز اندکی اهلل را می به سرعت ایستد و چهار رکعترسد، میمی

 .3(کنددر آن یاد نمی
 ؟!شودی ترس شما نمی، آیا این حدیث مایهشما را به اهلل سوگند

 أخیر انداختنبه ت پیامبر. استترسناک بسیار  این سخنقسم به اهلل، 
و نماز عصر در . با وجود آن که تأخیر به نماز منافق تشبیه نموده ،نماز را

به غروب ه خورشید است ک هنگامیو آن  استوقت ضرورت جایز  در
 .نزدیک است

خواند، وقت آنها میاز پس وضعیت کسی که نمازهایش را در خارج 
 ؟به چه شکلی است

 ؟!نیستقلب  پنهانِ نفاقِ مبنی بر یبزرگآیا این عالمتی 
 ،اصحاباز . گروهی موارد قبل داردبر تأکید  به امری بنگرید که داللت

هفتگانه آنان را های را به ریشخند گرفتند و اهلل تعالی از آسمان پیامبر
 است:ی آنان فرموده اهلل متعال دربارهتکفیر نمود. 

  تۡلَُهۡم
َ
َُقولُنَّ إِّنََّما ُكنَّا ََنُوُض َونَۡلَعُبُۚ َولَئِّن َسأ ِّ َوَءاَيَٰتِّهِۦّ  ََ ِّٱَّللَّ ب

َ
قُۡل أ

ِۦّ ُكنُتۡم تَۡسَتۡهزُِّءوَن  ْ قَۡد َكَفۡرتُم َبۡعَد إِّيَمَٰنُِّكۡمُۚ  ٦٥َورَُسوُهِّ ُروا  ََّل َتۡعَتذِّ
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اند[ و اگر از آنها سوال کنی ]چرا چنین چیزی را گفته) [11 -14]التوبة: 
و رسولش بگو: آیا اهلل و آیاتش « فقط شوخی و بازی کردیم ام»گویند: می

 (.گیرید * عذر نیاورید که بعد از ایمانتان کافر شدیدرا به شوخی می
. شودآنها می کفر کرد که چنین موضوعی سبببه ذهنشان خطور نمی

چنین سخنانی را بر زبان آورده  ،فقط جهت شوخی و خنده زیرا آنان
م ما با اوها ی بسیار،واردمقرآن در  معیار. ولی باید توجه داشت که بودند

 ...تفاوت دارد
داند منافق است. است که حتماً می شخصیکردم منافق من تصور می

 !عجب تصوری داشتم
نچه و ممکن است آبعد فهمیدم که منافق گاهی به نفاق خود علم ندارد! 

 باشد!، جهت شوخی و خنده که بر زبان آورده
 انتخاب آن را نفاق چیزی است که شخص خودکردم پیشتر تصور می

نماید و در اسالم را آشکار می ،کردم که منافقکند. این گونه فکر میمی
 !نماید...درون برای آن توطئه می

که توقع نداشتم بزرگ و از روی نقشه است.  ایپنداشتم نفاق توطئهمی
که در کند شود و تغییراتی ایجاد میمیقلب  واردبه طور قطع نفاق 
 !دهیمه قرار مییشدر حاامور مهم را امری ی آن، نتیجه

دهم! قومی با خودشان پیمان ببنند که اگر اهلل شما را به اهلل قسم می
ه آنها روزی داد، آن را صدقه بدهند. ولی وقتی اهلل تعالی بتعالی مالی را 

شدند و از انفاق  نفس به آنان رزق و روزی داد، دچار حرص و آزِ
 !؟بوده است سبب چنین امری نفاق آنها خودداری کردند،

 ؟!نماییدآیا چنین چیزی را تصور می
 :فرمایدبنگرید، اهلل تعالی چه می



 
 

 ََٰهَد ٱ ۡن َع َقنَّ َونَلَُكوَننَّ مَِّن َومِّۡنُهم مَّ دَّ ََٰنا مِّن فَۡضلِّهِۦّ نَلَيَّ َ لَئِّۡن َءاتَى َّللَّ
نيَ  َٰلِّحِّ ِّهِۦّ َوتَوَ  ٧٥ ٱلصَّ ْ ب ِّن فَۡضلِّهِۦّ ََبِّلُوا َُٰهم م  ٓ َءاتَى ا ۡعرُِّضوَن فَلَمَّ ْ وَُّهم مُّ  ٧٦لَّوا

َِّفاق   ۡعَقَبُهۡم ن
َ
ِّهِّۡم إََِّلَٰ يَۡومِّ يَۡلَقۡونَُهۥ فَأ َِّما ا ِفِّ قُلُوب َ َما وََعُدوهُ َوب ْ ٱَّللَّ ۡخلَُفوا

َ
ٓ أ َِّما ب

بُوَن  ْ يَۡكذِّ از آنها کسانی هستند که با اهلل ) [55 -54]التوبة:  ٧٧ََكنُوا
دهیم و از ا ببخشد، صدقه میز فضل خودش به مپیمان بستند که اگر ا

شویم * وقتی از فضل خودش به آنها بخشید، در برابر آن صالحان می
خساست ورزیدند و رویگردان شدند. اینان ]از خیر و نیکی[ رویگردانند * 

برای آن که در پیمان با اهلل خلف وعده نمودند و برای آن که  در نتیجه
 را رسندن تا روزی که به دیدار او میگفتند،  نفاقی در قلبهای آنادروغ می

 (.سرانجام آنها قرار داد
و  رسیدندبا پروردگارشان  پیمان یقومی بودند که به درجهبنگرید! آنها 

تنها خساست در انفاق مالی که خداوند به آنان بخشیده بود، سبب شد 
 !دهجوم آورنفاق به قلبهایشان  تا 

وارد قلبهایشان  برنفاق  ،ت قرآنارعبابا مطابق و امر تأخیر نیافت این 
 !شد

اگر در یکی از مواردی که خداوند آن را بزرگ داشته و دارای عظمت 
از ورود نفاق به قلبهایمان ایمن چه چیزی ما را است کوتاهی کنیم، 

، در حالی که از حرام بودنش نزد مرتکب کاری شویم و هرگاهدارد؟ می
را از ورود نفاق به قلبهایمان ایمن  اهلل متعال آگاه هستیم، چه چیزی ما

 ؟!کند؟می
ی شوند در حالی که آیات اهلل تعالی دربارهچگونه اقوامی ایمن می

ولی با این وجود عبارات  ،شودخوانده می]در قرآن[ منحط بودن کفر آنها 



 

 

و آنها را با اسالم  برندبه کار میهای کفر ای را برای ملتمحترمانه
 ؟!دانندمساوی می

نفاق در قلبهایشان قرار  ،ی آنشوند که در نتیجهآنان چگونه ایمن می
 ؟!نگیرد

و  ی بین مردانی حفظ و صیانت رابطهاقوامی که آیات اهلل تعالی درباره
بین دو  در ارتباطاین، با وجود  لیو ،شودوانده میزنان برای آنها خ
به قلبهایشان ورزند. آنان چگونه در برابر رهجوم نفاق جنس جسارت می

 شوند؟ایمن می
 شانبرای پیشینیانی عظمت کامل اقوامی که آیات اهلل تعالی درباره

توجهی کامل به کار ولی با این وجود عباراتی را با بی ،شودخوانده می
آنان  باشد،پیشینیان برای ما الزم نمی یبدین صورت که تجربه ؛برندمی

 ؟!ایشان جای نگیردشوند که نفاق در قلبهچگونه ایمن می
نماید که بینند اهلل تعالی به صراحت در قرآن امر میاقوامی که می

های متفاوت را به متون دینی ]که همان قرآن و سنت[ اختالف و برداشت
نصوص شرعی را  ،وجود در مسائل اختالفیاین ولی با  ارجاع دهدید،

اهلل تعالی  شود:آنها گفته میکنند. همان گونه که وقتی به رها می
ای اختالفی گویند: این مسألهمی ،فرموده است فرماید و رسول اهللمی
 باشد!می

 ؟!نفاق در قلبهایشان جای نگیرد تاشوند چگونه ایمن میاینان 
نماید که با بینند اهلل تعالی در قرآن به صراحت امر میاقوامی که می

صبح  درآنها  لیو  .مصلحان دوستی شود و از گمراه کنندگان دوری شود
 به دانند ومی یوطن ای را فقط اختالف درونْهر قضیه هنگام،شبو 

. کنند، با آن مخالفت نمیقطبی شدنچند حزب گرایی و  ی ترکبهانه
 ؟!شوند که نفاق قلبهای آنان را فرا نگیردچگونه آنان ایمن می



 
 

پیمان بست گوید که بینند که اهلل تعالی در مورد مردی سخن میآنان می
دچار حرص تا در صورت دارا شدن انفاق نماید، اما بعد از این بخشش 

. چنین شکستبر صدقه دادن را مبنی و پیمان خود  گردیدو طمع نفس 
 :فرمایدی او میشخصی است که اهلل تعالی درباره

   َِّفاق ۡعَقَبُهۡم ن
َ
ِّهِّۡم إََِّلَٰ يَۡومِّ يَلَۡقۡونَُهۥفَأ نفاقی در ) [55ة: ]التوب  ا ِفِّ قُلُوب

 (.رسند را سرانجام آنها قرار دادروزی که به دیدار او می قلبهای آنان تا
از نفاق  م چگونه اصحاب رسول اهللدشی در اینجاست که متوجه 

 !اضطراب داشتند
حدیثی که  شوم. می ابی ملیکهابن حدیث معنا و مضمون  اکنون متوجه

این اضظراب، دلیل است. فاق ننسبت به  ی اضطراب صحابهدرباره
: فته استدر آن گابی ملیکه ابن بود. حدیثی که  فقط تقوای صحابه

از نفاق بر رسیدم و تمامی آنها  اصحاب پیامبرتَن از به دیدار سی »
 .3«هراس داشتندخود  نفس

اضطراب صحابه تنها ناشی از احتیاط مستحب این  گفتمبا خود می
نمودند. ولی این آیه عجیب: ین رفتار میچنفقط به این دلیل  است و

  َِّفاق ۡعَقَبُهۡم ن
َ
ِّهِّۡم فَأ  .(نفاقی در قلبهای آنان قرار داد) ا ِفِّ قُلُوب
را ودند و به چشم دیده بودند و نظیرش آنچه که صحابه شاهد آن ب 

است  «اثر»یک  ،داشت که بفهمند نفاق اینبودند، آنان را بر  درک کرده
انجام  و در بسیاری از موارد،شود عینی ایجاد میکه در تغییرهای م

نداشته و نفاق چیزی نیست را ای به چنین نتیجه ی آن توقع رسیدندهنده
 !که شخص برای خود مقرر نماید
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دهد که و افعالی انجام می آوردی بر زبان میبدین معنا که انسان سخنان
را به سوی نفاق افعال او  این سخنان و است. خداونددر تضاد با کتاب 

! متوجه چنین چیزی نیستاین در حالی است که او  دهد،سوق می
 ..همچنین ضروری نیست که نفاق خواست شخصی فرد باشد.

خوانند و صدقه نماید که نماز میچنین توصیف می قرآن منافقان را
اما هیچ کدام از این موارد سبب  ،کننددهند و اهلل تعالی را یاد میمی

که به سبب بعضی از  ، همان نفاقیشودپرتگاه نفاق نمیاز  اآنهنجات 
 ..ای از آن نداشتند.چنین نتیجه توقع اما است،کارهای آنها 

 ؟که نفاق را بشناسیم استولی آیا ممکن  -
 ؟استق شخصی پنهان کار آیا مناف -
 ؟ا نفاق حالتی قلبی نیست که اطالع از آن غیر ممکن باشدآی -

  ه از نور قرآن به این سؤاالت جواب دهیم.با استفاد کنیمکوشش می
 ه منافقان انواع گوناگونی دارند:دارد کبه صراحت بیان میهلل تعالى ا

 شوند. بعضی از منافقان پنهان هستند و شناخته نمی -
ولی  ،کننداز مردم آشکار می رخیکفر خود را برای ب بعضی از آنان -

 .کنندآن را در مأل عام عملی نمی
شود. به مشخص می های آنانفقط در افکار و خطبه شانضی نفاقبع  -

 :دارداین آیه بنگرید، چگونه از سخن گفتن منافقان پرده بر می
  ِۚ يَمَُٰهۡمُۚ َوتَلَۡعرَِّفنَُّهۡم ِفِّ َۡلۡنِّ ٱلَۡقۡولِّ ِّسِّ َرۡيَنََٰكُهۡم فَلََعَرۡفَتُهم ب

َ
 َولَۡو نََشآُء َۡل

دادیم و آنها را از را به تو نشان می خواستیم آنهااگر می) [11]محمد: 
 (.شناسیشناختی و آنها را از اسلوب سخن گفتن میشان میچهره

های فکری معاصر وجود دارند که بینید؟ چه بسیار خطابهآیا می
بیند سخن گفتن خطاب کننده را در شعبی از نفاق می ،اسلوب یشنونده

 ؟!که قابل شمارش نیستند



 
 

لحن خطاب  افکار و ازبعضی از منافقان را  ،هبه همین دلیل صحاب
 وتی زیبا عبارا کعب بن مالک بشناختند. همان گونه که دادنشان می

پس از : »گویددارد و میحدیثی طوالنی در صحیح بخاری آن را بیان می
]از مدینه به سوی تبوک[، هنگامی که به میان مردم  خروج رسول اهلل

ساخت، این بود که به جز منافقان و افراد میرفتم، آنچه مرا غمگین می
 .3«دیدمضعیفی که اهلل آنها را معذور شمرده است، کسی دیگر را نمی

شدند ب میه به اسالم منتسمالحظه شود که چگونه بعضی از کسانی ک
 !شدی نفاق زده میبودند، به آنها طعنه و در اجتماع رسول اهلل

ساختند، ردم را به نفاق متهم میبعضی از م اگر اصحاب رسول اهلل
توان نفاق را به شخص معینی اطالق کرد، شود: نمیگفته میپس چگونه 

 ؟!باشدمی یزیرا آن حالتی قلبی و پنهان
ی منزلت نماز درباره یکی از صحابهصحیح مسلم همچنین در 

م که کسی از آن تخلف یدیدما این گونه می»جماعت گفته است: 
 ی که از روییا شخصو منافقی که نفاق او معلوم بود  مگر ،نمودنمی
  .7«داد[ی ]آن را انجام نمیبیمار

که صحابه  نشان از این است« منافقی که نفاق او معلوم بود»سخن او: 
 صحابهشناختند. این دلیلی بر آن است که افراد و بزرگان منافقان را می

نهان است و شناخت آن و پ دارد حالتی قلبیکامالً نفاق »گفتند: نمی
 !«باشدممکن نمی
و و پنهان است و شناخت آن  داردی قلبی تحال کامالً نفاق : این سخن

شود تا تمامی احکام منافقان که باعث می «باشدبه طور مطلق ممکن نمی
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هایی از کنیم نمونهدر قرآن وجود دارند، باطل گردند. در اینجا سعی می
 :اریماین احکام قرآنی را بیان د

های توبه و تحریم به ما امر نموده در سوره ،در دو جای قرآن خداوند
 :فرمایدتا با منافقان جهاد نماییم. همان گونه که اهلل تعالی می

  ُۚاَر َوٱلُۡمَنَٰفِّقِّنَي َوٱۡغلُۡظ َعلَۡيهِّۡم ُّ َجَٰهِّدِّ ٱلُۡكفَّ َها ٱنلَِّبِّ يُّ
َ
أ ، 51]التوبة:  َيَٰٓ

با کافران و منافقان جهاد نما و بر آنان سخت  ای پیامبر!) [1التحریم: 
 (.بگیر

که بعضی از آنها به آشکارا شناخته دهد نشان می ،امر به جهاد با منافقان
. اگر منافق به طور مطلق قابل و امکان شناسایی آنها وجود دارد شوندمی

بود و قرآن از این امر پاک میشناسایی نبود، این امر قرآنی بیهوده 
 !!شدبامی

مختلفی داشته از این که در برابر منافقان مواضع همچنین اهلل تعالی ما را 
. اهلل تعالی به ما امر نموده که در مواجهه با آنها باشیم نهی کرده است

وحدت کلمه داشته باشیم. چند دسته شدن غالباً بدین دلیل است که 
نتیجه در جهاد بعضی از افراد دوست دارند تا منافقان هدایت یابند و در 

َفَما لَُكۡم ِفِّ : فرمایدکنند. همان گونه که اهلل تعالی میبا آنها کوتاهی می
َِّما َكَسُبوٓ ٱ ۡرَكَسُهم ب

َ
ُ أ َضلَّ لُۡمَنَٰفِّقِّنَي فِّئَتنَۡيِّ َوٱَّللَّ

َ
ْ َمۡن أ ن َتۡهُدوا

َ
تُرِّيُدوَن أ

َ
ُْۚ أ ا

 ُ ۖۡ َوَمن يُۡضلِّلِّ ٱَّللَّ ُ ی شده است که دربارهشما را چه ) [88]النساء:  ٱَّللَّ
اند، اهلل آنان را ی آنچه کسب کردهباشید؟ به واسطهمنافقان دو گروه می

خواهید کسی را که اهلل گمراه نموده است، نگونسار نموده است. آیا می
 (.؟!هدایت کنید

نبودند، نهی قرآن از چند دستگی در برابر آنها  شناساییاگر منافقان قابل 
 !باشداز این امر پاک میبود و قرآن می عبث



 
 

شدن های منافقان و تسلیم همچنین قرآن از تمایل پیدا کردن به نصیحت
 فرماید:نماید. اهلل تعالی مینهی می در برابر فشار آنان

   َُٰۚفِّرِّيَن َوٱلُۡمَنَٰفِّقِّنَي عِّ ٱۡلَك ِِّ َ َوََّل تُ ُّ ٱتَّقِّ ٱَّللَّ َها ٱنلَِّبِّ يُّ
َ
أ  [3]األحزاب:  َيَٰٓ

 (.ر! از اهلل تقوا پیشه کن و از کافران و منافقان اطاعت نکنای پیامب)
ا نهی نموده است. اهلل سبحانه آنه اهلل تعالی ما را از خبر رسانی به

 : فرمایدمی
 َُِٰۗعوَن لَُهۡم در بین شما کسانی هستند که ) [55]التوبة:  َوفِّيُكۡم َسمَّ

 (.برندبرای آنها خبر می
ای از احکام قرآنی وجود که مجموعه فهمید توانمی ،از آنچه بیان شد

به دارد. این سخن که دارد که راه و روش تعامل با منافقان را بیان می
باعث بیهوده  وجود ندارد،امکان مشخص کردن منافقان طور مطلق 

کند میشخصی بنگرید که توهم  شود. بهاین احکام قرآنی می دانستن
به کسی عبارت نفاق را خطاب پرهیزگار است و از روی پرهیزگاری 

ای از احکام قرآنی را که مجموعه ،با این عمل چنین شخصی ؛کندنمی
 !گرداندی تعامل با منافقان است باطل میدرباره

ما بهتر  یجامعهآیا »و نام این فصل فوق ای بین این موارد چه رابطه اما
 وجود دارد؟« رسول اهللزمان  یجامعهاست یا 

)بخارایی( به حدیثی از  ست که یکبار در صحیح بخاریحقیقت آن ا
ای از تابعین در برخورد نمودم. او به مجلسی رسید که مجموعه حذیفه

ما در : گفتاسود ». در صحیح بخاری آمده است: ندوجود داشت جاآن
ای نزد عبداهلل بودیم. حذیفه آمد و در کنار ما ایستاد و سالم داد. حلقه

 .3«نازل نمود بودندبهتر که از شما اق را در قومی سپس گفت: اهلل نف
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همان  ،اجتماع پیامبردر ه رضی اهلل عنه منظورش این بود که حذیف
 اجتماعی که وحی در بین آنها نازل شد و معجزات به دست رسول اهلل

انجام گرفت، بعضی از مردم دچار نفاق شدند، پس اجتماع شما چگونه 
 ؟خواهد بود

مطرح شده است، پس  ی در زمان بعد از پیامبروقتی چنین چیز
 ؟ی زمان ما چه باید گفتدرباره

گفته بود. نفاق بر قومی نازل شد که  درست رضی اهلل عنه هحذیفحقیقتاً 
اند، پس چگونه وجود منافق در بین خودمان را امری بعید از ما بهتر بوده

 ؟!دانیممی



 
 

 
 
 
 
 

 افراد رضایتمند

 

پیره مردی بود  ، شنیدن صدایگرداندکه مرا شاد می چیزهاییجمله از 
 ..نمود.اهلل تعالی را یاد میکه 

 در امیدواری اوگفت که توسط دانم آن پیرمرد چگونه تسبیح مینمی
 ...یافتفزونی میانسان، جان 

و ناراحتی هیاهو کردم که گویی آرامشی زیبا را در آن مکان احساس می
 ..شد.از اطراف ما دور می

گفت: ی یک پیرمرد بود که به شکلی لرزان میفقط صدای آهسته این
 ..)اهلل پاک و منزه است. اهلل پاک و منزه است(. «سبحان اهلل، سبحان اهلل»

این گونه احساس کردم که الزم است برای بزرگداشت آن تسبیحی که 
 شبرای ،گیرد، سکوت ایجاد شود. زیرا سن زیاد اوبه آرامی انجام می

 ..نمود.مینگین س
در  ،ال زیادسدارای سن و  شود که افرادِاین زیبایی وقتی خاص می

گویند و این در حالی است که آنها به سختی نماز اواخر شب تسبیح می
 گاهی در تاریکی شب د وننمایتالوت میقرآن خوانند و گاهی شب می
به این  موریا دیگر ا .رسدصدای اذان صبح از مسجد فرا تا  زنندقدم می
 ترتیب.



 

 

 ی است ، دیدن افراد پیر صالحتوجه مرا به خود جلب کرداز اموری که 
آنها با رضایتمندی درونی  و اینکهکه اشتیاق شدید به یاد اهلل تعالی دارند 

 ..کنند.به شکلی عجیب و حیرت آور زندگی می
افراد  یرا در همهآرامش خاطر و فراخی سینه و رضایتمندی ذاتی 

 . کنمحس می شناسم،من آنها را می و کنندکه اهلل تعالی را یاد می مسنی
در  هیچ وقت «رضایت نفس»و  «گفتن تسبیح» با صراحت بگویم که

اهلل تعالی ای از کتاب تا آن که به آیه ،اندربطی نداشتهذهن من به یکدیگر 
چگونه   .این راز را برای من آشکار نمود ،آیه رسیدم و گویی معنای

)سبحان اهلل( گفتن در طول روز سببی از اسباب رضایتمندی نفس  سبیحت
 شود.می

 :فرمایدمی تعالى تبارک و اهلل
   َومِّۡن َءانَآي ۡۖ َِّها ۡمسِّ َوَقۡبَل ُغُروب َِّك َقۡبَل ُطلُوعِّ ٱلشَّ َۡمدِّ َرب  ِّۡح ِبِّ ۡلِّ  وََسب  ََّ ٱ

ۡطَراَف ٱنلََّهارِّ لََعلََّك تَۡرََضَٰ 
َ
ِّۡح َوأ قبل از طلوع خورشید ) [311]طه:  ١٣٠فََسب 

و قبل از غروب آن و پاسی از شب و در دو طرف روز، پروردگارت را 
 (.تسبیح و حمد گوی تا آن که راضی گردی

است، قبل از  شدهروز بیان  این آیه چگونه تمام که در ابتدا توجه شود
 طلوع و قبل از غروب و ساعاتی از شب و اول و آخر روز.

)سبحان اهلل( گفتن،  که این آیه در آن به تسبیح ز روز ماندهچه مقدار ا
 ؟!تشویق ننموده است

به همین دلیل اهلل تعالی در این اوقات بزرگترین تسبیح را قرار داده 
. همچنین باید توجه داشت که رضایتمندی در استاست که همان نماز 

 شود.باشد و شامل دنیا و آخرت میاین آیه عام می
کردم. ی معنای این آیه با یکی از نزدیکانم صحبت میبارهیکبار در

. است)سبحان اهلل( گفتن و رضایتمندی درونی  ی بین تسبیحمنظور رابطه



 
 

باشد رابطه اشاره داشت. آن سخن اهلل تعالی می نیا درای دیگر او به آیه
 : فرمایدی حجر میکه در پایان سوره

 ُيق نََّك يَضِّ
َ
َِّما َيُقولُوَن  َولََقۡد َنۡعلَُم أ َِّك َوُكن  ٩٧َصۡدُرَك ب َۡمدِّ َرب  ِّۡح ِبِّ فََسب 
يَن  دِّ َٰجِّ َِّن ٱلسَّ ات دانیم که سینهبا راستی ما می) [18 -15]الحجر:  ٩٨م 

شود * پس پروردگارت را تسبیح و گویند، تنگ میی آنچه میدر نتیجه
 (.کنندگان باشحمد گوی و از سجده

که کند ونه به دارویی شفا بخش هدایت میچگی بزرگ آیه این بنگرید
در این دنیا که هایی ؟! چه بسیار سینهچیستی تنگی سینه شفا دهنده

چه بسیار  و! کرده استآنان را دچار مشکل  غم و اندوه وجود دارند و
اند! بنگرید هایی که به علت دردهای درونی پنهان تغییر شکل دادهچهره

انی برای جانها قرار داده است و توسط آن چگونه این آیه تسبیح را درم
 ؟!روندهای درونی از بین میشوند و غصهها درمان میغم

 :خوانمهرگاه این سخن اهلل تعالی را می
   ۡطَراَف ٱنلََّهارِّ لََعلََّك تَۡرََضَٰ  َومِّۡن َءانَآي

َ
ِّۡح َوأ ۡلِّ فََسب  ََّ [ 311]طه:  ١٣٠ٱ

وردگارت را تسبیح و حمد گوی تا پاسی از شب و در دو طرف روز، پر)
 :فرمایدمی همچنین آن که اهلل(، آن که راضی گردی

  َِّما َيُقولُوَن يُق َصۡدُرَك ب نََّك يَضِّ
َ
َِّك  ٩٧َولََقۡد َنۡعلَُم أ َۡمدِّ َرب  ِّۡح ِبِّ  فََسب 

ی آنچه ات در نتیجهم که سینهدانیبا راستی ما می[ )18 -15]الحجر: 
 (.د * پس پروردگارت را تسبیح و حمد گویشوگویند، تنگ میمی
گویم: پاک و منزه است ذاتی که جانها را چنین قرار داده با خودم می 

 !یابنداهلل گفتن( به رضایتمندی دست می )سبحان های تسبیحکه با چشمه
گذرند و ما عمر خود را بدون روزها و شبها می یم!چقدر ما زیانکار

در این  کنیم. چقدرروز تلف می یاو  تسبیح نمودن در پاسی از شب



 

 

گذرد لحظاتی که از عمر می چه ناخوشایند است! ایمشدهار ها زیانکسال
پاک و منزه است و اهلل کنیم. و ما آنها را با تسبیح و یاد اهلل تعالی پر نمی

و  ،به وزن عرشش ،ی رضایت نفسشبه اندازه ،او را به تعداد مخلوقاتش
کند او را تسبیح و شی که با سخن گفتن خود ایجاد میی آفرینبه اندازه
 گوییم.حمد می

تا در آن وجود مبارکش را را به ما عطا کرده عمر خداوند این دقایق 
و هرگز باز  این لحظات هم اکنون در حال گذرند. ذکر و یاد نماییم.

های این ساعت است که عقربه! شوندتکرار نمیگردند و هرگز تا ابد نمی
عمر ما را بیان از  و بدین شکل، گذشت هر دقیقهکند دائماً حرکت می آن
تسبیح اهلل تعالی یا انجام همراه با  دارد. آیا این دقایق گذران عمر،می

ی دیگر که ناکارمد و اضافی یا دقایقی است که در امور استعمل صالح 
ر د های غیر الزم و یا شود، مانند سخن اضافه، شنیدناست صرف می

 ؟!یا جستجو در اینترنتای و های ماهوارهی کانالمشاهده
 تسبیح گفتن ،گذاردترین معلوماتی که قرآن در اختیار ما میاز عجیب

، تمامی موجودات در این عالَم تسبیح باشدان میمدر اطرافموجود عالَم 
 .داردکه قرآن آن را بیان میری ترسناک است یگویند و این تصومی

گوید: دهد که رعد تسبیح میونه اهلل تعالی به ما خبر میبنگرید چگ
ِّۦ ه َۡمدِّ ُِّح ٱلرَّۡعُد ِبِّ  (،گویدو رعد تسبیح و حمد می) [31]الرعد:  َويَُسب 

 :گویندها و پرندگان تسبیح میهمچنین کوه
  ۡرنَا ُۚ وََسرِخَّ ۡيَ َِّ ِّۡحَن َوٱل َباَل يَُسب  همراه  به) [51]األنبیاء:  َمَع َداوُۥَد ٱۡۡلِّ

 .(ها و پرندگان را مسخر نمودیم تا تسبیح بگویندداود، کوه
در حال نماید که تمامی کائنات ما را آگاه می اهلل تعالی به صورت عام

نچه از مخلوقات که در آنها زمین و آ ها،آسمان. تسبیح خداوند هستند



 
 

نی گویند؛ ولی تسبیح آنها به زباهمگی اهلل تعالی را تسبیح میهستند، 
: فرمایدنیست که ما آن را متوجه شویم. همان گونه که اهلل تعالی می

 ُِّح ٍء إَِّّلَّ يَُسب  ِّن ََشۡ ُۚ ِإَون م  ۡرُض َوَمن فِّيهِّنَّ
َ
ۡبُع َوٱۡۡل َُٰت ٱلسَّ َمََٰو ُِّح َُهُ ٱلسَّ تَُسب 

ن  ِۦّ َوَلَٰكِّ ه َۡمدِّ آسمانهای هفت ) [55]اإلسراء:  َّلَّ َتۡفَقُهوَن تَۡسبِّيَحُهۡمُۚ ِبِّ
گویند. هیچ چیزی ه و زمین و آنچه در آنها وجود دارد، او را تسبیح میگان

ی تسبیح گوید؛ ولی شما متوجهنیست مگر آن که او را تسبیح و حمد می
 (.شویدآنها نمی

ه هر چیزی دهد کافزاید و به ما خبر میی بزرگ میقرآن بر این منظره
باشد. هلل تعالی میاه و روشی خاص در تسبیح ااز این کائنات دارای ر

 :فرمایدمیخداوند 
  َّن

َ
لَۡم تََر أ

َ
ِّۖ أ َٰت  فَّ ۡيُ َصَٰٓ َِّ ۡرضِّ َوٱل

َ
َٰتِّ َوٱۡۡل َمََٰو ُِّح َُهُۥ َمن ِفِّ ٱلسَّ َ يَُسب  ُُك    ٱَّللَّ

ۗۥِ  بینی که هر کسی در آیا نمی) [53]النور:  قَۡد َعلَِّم َصَلتَُهۥ َوتَۡسبِّيَحُه
گویند. هر  را تسبیح میگشوده است، اهلل لای که باآسمانها و زمین و پرنده

 (.داندکدام نمازش و تسبیحش را می
و آنها  استخبری مجازی  ،پندارند که تسبیح کائناتبعضی از مردم می

 اینو صحیح  بودهاما این یک رأی ضعیف گویند! در حقیقت تسبیح نمی
 تا آنجا که بعضی از اصحاب .باشدحقیقی می یتسبیح چنیناست که 
عبداهلل بن شنیدند. بخاری در صحیحیش از این تسبیح را می رسول اهلل
شد را ح غذا وقتی که خورده میما صدای تسبی: »آورده استمسعود 

 .3«شنیدیممی
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شنیدند، حالتی خاص در زمانی آن را می مثال این تسبیحی که صحابه
، به زبانی دهداز آن خبر میکه اهلل  یخاص بوده است. ولی تسبیح کائنات

 :فرمایدباشد، همان گونه که اهلل سبحانه میخاص می
  ن ی تسبیح ولی متوجه)[(55االسراء /]  َّلَّ َتۡفَقُهوَن تَۡسبِّيَحُهۡمُۚ َوَلَٰكِّ

 .(شویدآنان نمی
استثنائی در فهم زبان  خاصِ ی این حالتِامام ابن تیمیه رحمه اهلل درباره

کرد که جمادات را به زبانی وادار می متعال،اهلل »گفته است:  ،مخلوقات
فرماید: می ی داودفهمیدند. همان گونه که دربارهآدمیان آن را می

 ۡۖ ۡيَ َِّ ِّبِّ َمَعُهۥ َوٱل و 
َ
َباُل أ ها و این پرندگان ]در ای کوه[ )31]سبأ:  َيَٰجِّ

 :فرماید(. همچنین میتسبیح و آواز[ با او هم آواز شوید
  ۡرنَا اقِّ  إِّنَّا َسرِخَّ ۡۡشَ ِّٱۡلَعشِّ ِّ َوٱۡۡلِّ ِّۡحَن ب َباَل َمَعُهۥ يَُسب  [ 38]ص:   ١٨ٱۡۡلِّ
ها را به همراه او تسخیر نمودیم تا شبانگاه و در هنگام طلوع ما کوه)

 هایی در دست پیامبر(. همچنین سنگ ریزه]خورشید[ تسبیح بگویند
تسبیح  ما صدای: فته استگ ابن مسعود رضی اهلل عنهگفتند و میتسبیح 

فارسی سلمان  بودرداء وا. شنیدیمدر هنگام خورده شدن را میغذا 
: فرموده است و همچنین پیامبر ندشنیدرا می رانصدای تسبیح دیگ

ْعِرُفُه اآلَْن »
َ
ي أَل ُم َعَليَّ َقْبَل َأْن ُأْبَعَث ِإنِّ َة َکاَن ُیَسلِّ ْعِرُف َحَجًرا ِبَمکَّ

َ
ي أَل من ) «ِإنِّ

نمود و به من سالم می مبعوث شدنمشناسم که قبل از میسنگی را در مکه 
بوده  گستردهشناسم( و این امر بسیار وسیع و را میسنگ آن  اکنونمن 
 .3«است

نصیب مؤمنی یقین داشتن به قرآن را و بزرگیِ شرف  اهلل تعالی وقتی
کند که گویی تصاویر آن را با چشم ای تعامل میبا قرآن به گونهنماید، او 
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نافذ  شرافم او در جهان اطشود که چشبیند، در او حالتی ایجاد میمی رْسِ
هایی که بر و به دره ردیگمیقرار مان صورت او رو به آسگردد و می

ای که و در مورد پرنده نگردمینگرد و درختان را روی زمین است می
و درک  کندبندد، تأمل میگشاید و میکند و بال میاو پرواز می سر باالی

ها زندگی کند که این موجودات حیرت آوری که در اعماق اقیانوسمی
آورند. همگی تسبیح اهلل را به جای می ،بر اساس کالم اهلل تعالی ،کنندمی

شویم. تسبیح آنها نمی د ولی ما متوجهدانهر کدام نماز و تسبیحش را می
شود ارد میو مؤمنعظمت الهی بر قلب  ترس و احساس ،ی آندر نتیجه

 .آوردکه زبان او را بند می
ی قبلی در مورد تسبیح اهلل تعالی توسط منظره وقتی در قلب مؤمن

شود که اهلل تعالی شروع این نیز بر آن افزوده می ،شودمی دکائنات ایجا
سراء، حدید، ا: هفت سوره را با تسبیح انجام داده است و آن هفت سوره

 .هستند اعلى یهسور ، تغابن وهجمعصف، حشر، 
افزاید که در نماز، همان میاز تسبیح همچنین این نیز بر درک مؤمن 

: تسبیح قرار داده است شبزرگترین شعائر اسالم، اهلل تعالی در رکوع
همچنین ، )پاک و منزه است پروردگار باعظمت من(« سبحان ربی العظیم»

)پاک و منزه « سبحان ربی األعلى»تسبیح قرار داده است:  یشهادر سجده
 (.است پروردگار واالتر و باالتر من

،. به افزایدمیبر برداشت مؤمن از تسبیح  ،تسبیح گفتن پیامبران همچنین
 :ی نبوت گفته استدر بیان وظیفه مانند آن که موسی

   َوزِّير ِّ
ۡهّلِّ َوٱۡجَعل َل 

َ
ِّۡن أ ِخِّ َهَٰرُ  ٢٩ا م 

َ
ۡزرِّي  ٣٠وَن أ

َ
ٓ أ ِّهِۦّ  ٣١ٱۡشُدۡد ب

ۡۡشِّ 
َ
ۡمرِّي َوأ

َ
ٓ أ َِّحَك َكثِّي   ٣٢ۡكُه ِفِّ  -71]طه:  ٣٤َونَۡذُكَرَك َكثًِّيا  ٣٣ا ََكۡ نَُسب 

ام وزیری برای من قرار بده * برادرم هارون را * پشتم را از خانواده) [15



 

 

با او استوار ساز * و او را در کارم شریک نما * تا تو را بسیار به پاکی 
 (د کنیمتسبیح گوییم * و تو را بسیار یا

هدف و  یاری رساندطلب نمود تا در رسالت کسی به او  موسی 
را بسیار تسبیح گویند و بسیار یاد  تعالی اهلل هابود که آناین  ،این رسالت

 !نمایند
 :ی هالک خود به تسبیح روی آورددر لحظه یونس

   ب َر َعلَ َوَذا ٱنلُّونِّ إِّذ ذََّهَب ُمَغَٰضِّ ن لَّن نَّۡقدِّ
َ
لَُمَٰتِّ ۡيهِّ ا َفَظنَّ أ َفَناَدىَٰ ِفِّ ٱلظُّ

َٰلِّمِّنَي  نَت ُسۡبَحََٰنَك إِّّن ِّ ُكنُت مَِّن ٱلظَّ
َ
ٓ أ ٓ إَِّلََٰه إَِّّلَّ ن َّلَّ

َ
و ) [85]األنبیاء:   ٨٧أ

فت و او پنداشت که یونس ]را یادآور شو[ که خشمگین ]از میان قومش[ ر
هیچ های ]شکم ماهی[ ندا داد که گیریم. او در تاریکیبر او سخت نمی

ی برحق جز تو وجود ندارد، پاک و منزه هستی، من معبود و پرستش شونده
 (.از ستمگران بودم

همان چیزی بود که تسبیح یونس دارد که بیان می اهلل سبحانههمچنین  
 باعث نجات او از شکم ماهی شد:

  نَي ِّحِّ نَُّهۥ ََكَن مَِّن ٱلُۡمَسب 
َ
ٓ  ١٤٣فَلَۡوََّلٓ أ نِّهِۦّ ِۡ  ١٤٤إََِّلَٰ يَۡومِّ ُيۡبَعُثوَن  لَلَبَِّث ِفِّ َب
اگر او از تسبیح کنندگان نبود * در شکم آن ) [355 -351]الصافات: 

 (.ماندروز مبعوث شدن، باقی می تا]ماهی[ 
اهلل سبحانه کنند، همان گونه که کوتاهی نمی همچنین مالئک از تسبیح

 : فرمایدی آنها میدرباره

 ََۡل َوٱنلَّه ََّ ُِّحوَن ٱ وَن يَُسب  شب و روز تسبیح ) [71]األنبیاء:  ٢٠اَر ََّل َيۡفَُتُ
 (.کنندگویند و سستی نمیمی
 :فرمایدهمچنین می 



 
 

  ُِّۚهِّۡم َۡمدِّ َرب  ُِّحوَن ِبِّ ِّنَي مِّۡن َحۡولِّ ٱۡلَعۡرشِّ يَُسب  َِّكَة َحٓاف   َوتََرى ٱلَۡمَلَٰٓئ
اند و بینی که حول عرش حلقه زدهالئک را میمو ) [54]الزمر: 

 :فرمایدمی (، اهللگویندردگارشان را تسبیح و حمد میپرو
  ِّهِّۡم َۡمدِّ َرب  ُِّحوَن ِبِّ ِّيَن َُيۡمِّلُوَن ٱۡلَعۡرَش َوَمۡن َحۡوَُهُۥ يَُسب   [5]غافر:  ٱَّلَّ
کنند و کسانی که اطراف آن هستند، کسانی که عرش را حمل می)

 (.گویندپروردگارشان را تسبیح و حمد می
همان افراد ) اهل بهشت وِرد زباندهد که آگاهی میا راهلل تعالی ما 

. همان گونه که اهلل تعالی است)سبحان اهلل گفتن(  ، تسبیح(خوشبخت
 : فرمایدمی
 يهِّۡم َربُُّهم بِّإِّيَمَٰنِّهِّۡمۖۡ َُتۡرِّي مِّن َٰلَِّحَٰتِّ َيۡهدِّ ْ ٱلصَّ ْ وََعمِّلُوا ِّيَن َءاَمُنوا إِّنَّ ٱَّلَّ

نَۡهَُٰر ِفِّ جَ 
َ
َٰتِّ ٱنلَّعِّيمِّ ََتۡتِّهُِّم ٱۡۡل َُٰهۡم فِّيَها ُسۡبَحَٰنََك ٱللَُّهمَّ  ٩نَّ ]یونس:  َدۡعَوى

دهند، اند و عمل صالح انجام میکسانی که ایمان آورده) [31 -1
نماید باغهای پرنعمتی هدایت می هپروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را ب

پاک و »است: د * دعایشان در آنجا این نباشکه از زیر آنها نهرها جاری می
 (.«منزه هستی، یا اهلل
  :بیند که چگونهاید و مینمتدبر میموارد ذیل وقتی کسی در 

کائنات، اهلل تعالی را تسبیح  ، زمین و تمامی، آسمانرعد، کوه -
  .گویندمی

 .نمایداهلل متعال هفت سوره را با تسبیح شروع می -

نماز هستند، اهلل سبحانه در رکوع و سجود که از مهمترین ارکان   -
 .تسبیح قرار داده است

 .منزلت تسبیحی که در بین پیامبران وجود داشته است  -

 .همراهی مالئک با تسبیح  -



 

 

 سبیحی که نزد اهل بهشت خواهد بود.ت  -

 تبه شد نمودناو در مورد تسبیح  دیدگاه ،هادیدن تمامی این منظره با 
)سبحان  ت تسبیحو منزلرسد که جایگاه و به این درک میکند تغییر می

 .کردیم باالتر است، از آن چه که ما تصور میاهلل گفتن(
و دردمندی  اینکهنماید، مگر مؤمن در منزلت تسبیح تأمل نمی

 اندوهگینی لحظاتی از عمرش را تصور کند که بدون تسبیح گذشته است. 
چه  ،و در لحظات سکوت هاها و جادهراه درحرکت در هنگام انتظار و 

 ؟!باشدیباتر از تسبیح اهلل تعالی میچیزی ز



 
 

 
 
 
 
 

 ترین انسانهاقوی

 

و مسائلی در آن وجود دارد  با امور مهم و الزم استزندگی ما همراه 
آموختن و  در این زندگی،دند. گرو به جسم ما باز می دکه گذرا هستن
وجود  ...دواج و مسکن، سفر و اقامت، سالمتی و بیماریعمل کردن، از

، باید کوشش نماییم ی این اموری که از ما خواسته شدهتمامبرای  دارد و
، از قوانین دنیا که اهلل تعالی به ما امر نموده کنیم و آنچنان 3تا کسب سبب

 پیروی نماییم. این امر در فطرت ما نیز به صورت یک اصل وجود دارد.
 . آنچهاین اتفاقات طبیعی بوده و به صورت مکرر در حال وقوع هستند

د نباشهمان احساسات و مسائل درونی می ،استسزاوار تحقیق و تأمل 
 .دنباشی بین نتایج و اسباب میرابطه که بر اساسِ

کسب  ونتایج  ارتباطکند، قدرت خطور میبسیار ن ما آنچه در ذه
. به همین دلیل جانها به کسب سبب تعلق استمادی آن اسباب و مسائل 

 گیرند[.اصله مییابند ]و از اصل موضوع فمی
کسانی هستند  ،ترین انسانهاقوی گذرد این است کهمیما  اذهانآنچه در 

 باشند.مادی ترین اسباب که صاحب قوی
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 الی همراه شوند.)مترجم(پیروزی حتماً باید با توکل و سپردن امور به اهلل تع



 

 

ری وجود دارد که به شکلی ریزبینانه از یکی از پیشینیان روایت شده اث
رای تصورات مادی و منحصر دانستن کسب سبب ب این اثراست. 

نقل را  چنین اثری العباس ابن تیمیهبود. ادارمی موفقیت را به لرزه وا
 کرده و در جاهای مختلف کتابهایش به آن پرداخته است.

گروهی هستند : »گفته است «التحفة العراقیة»ای به نام ابن تیمیه در رساله
بر  و آن را شاهد و دلیل نگرندامر، نهی، عبادت و طاعت میبه که 

اند تا او را پرستش و مان کسی که امر شده، هدانندمیمعبودیت پروردگار 
آنها به قضاء و قدر، توکل و کمک طلبیدن از اهلل تعالی  اما ،بندگی نمایند

. در استاین حالت بسیاری از فقیهان و عبادت کنندگان  توجه ندارند و
های تن حرامسو بزرگ دان تِ نیکنیداشتن نتیجه چنین افرادی با وجود 

 شوند؛او، اغلب دچار ضعف، ناتوانی و شکست می اهلل تعالی و شعائر
آوردن به پناه زیرا کمک خواستن از اهلل تعالی، توکل نمودن به او، 

را قوی  کرده و ی است که بنده هایهمان چیز ،و دعا نمودن درگاهش،
ی از پیشینیان یک . به همین دلیلبرای وی خواهد شد موراسبب تسهیل 

، پس گرددشاد می ترین مردم باشده قویاز این ککسی اگر گفته است: 
 .3«بر اهلل تعالی توکل نماید

 نشدهولی ثبت  ت شده،یارونیز  از پیامبربه صورت مرفوع این اثر 
 .7آن را ضعیف دانسته استهـ(  177بو جعفر عقیلی )تامام است و ا

مربوط به قدرت تعلق  ،دارد که قدرت حقیقیاین اثر پیشینیان بیان می
به کسب سبب. قدرت توکل  نه تعلق داشتن است،به اهلل تعالی داشتن 

و انسانها بر اساس  استهای زندگی حقیقی در برابر سختی همان کمک
کنند. ولی قبل از این گر فرق مییشان با یکدهایقلبتوکل دینی در قدرت 
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ی توکل چه باید بدانیم انگیزهی این رابطه سخن بگوییم، که درباره
 ؟نماییممعنایی دیگر برای چه بر اهلل تعالی توکل می باشد؟ بهمی

ال که ی توکل یا جواب این سؤانگیزه این مطلب، ! درای برادر خواننده
 :دهیممیکنیم را با قرآن جواب برای چه به اهلل توکل می

توکل بر  است.کنیم، زیرا توکل معیار ایمان بر اهلل تعالی توکل می
به اهلل تعالی پرده بر ایمان  دقصِاز ست که ای اهمان لحظه خداوند،

 :دارد. این سنجش را در این سخن اهلل تعالی مالحظه کنیدمی
  ۡؤمِّنِّنَي ْ إِّن ُكنُتم مُّ ُٓوا ِّ َفَتَوَّكَّ پس اگر مؤمن ) [71]المائدة:  ٢٣َولََعَ ٱَّللَّ
 (.باشید، فقط بر اهلل توکل نماییدمی
ل و معیار ی توکّقومش دربارهو  گفتگویی بنگرید که بین موسی به

 :انجام گرفتبودن آن برای ایمان و اسالمی 
  ۡسلِّمِّنَي ُٓواْ إِّن ُكنُتم مُّ ِّ َفَعلَۡيهِّ تََوَّكَّ ِّٱَّللَّ ََٰقۡومِّ إِّن ُكنُتۡم َءاَمنُتم ب َوقَاَل ُموََسَٰ َي

َۡنا  ٨٤ ِّ تََوَّكَّ من! ای قوم »و موسی گفت: ) [84 -85]یونس:  َفَقالُواْ لََعَ ٱَّللَّ
ر او توکل نمایید، اگر مسلمان اید، پس فقط باگر به اهلل ایمان آورده

 (.نماییمگفتند: فقط بر اهلل توکل می« * باشیدمی
قلب به اهلل تعالی و پناه بردن و  اعتمادِ منزلتِ بهی قرآن وقتی خواننده

ل در ی توکّر نماید، نظر او به طور کلی دربارهتدبّ سپردن امور به او
 ..کند.اش تغییر میدگیزن

زیرا او بزرگترین نگهبان است. تا آنجا که  ،نماییمتوکل می خداوندبر 
 :در پنج جای قرآن این جمله را تکرار نموده استاهلل سبحانه 

   َوكِّيل ِّ ِّٱَّللَّ و [ )58و  1حزاب: [ ]األ353و  317و  83]النساء:  َوَكَفَٰ ب
 (هبان بودن کافی استاهلل برای نگ



 

 

ی احزاب دو بار ی نساء سه بار و در سورهآن را در سورهسبحانه  اهلل 
 :فرمایدآورده است. به مانند آن که اهلل سبحانه می

   ۡ ِّ َوكِّيل  َوتََوَّكَّ ِّٱَّللَّ ُِّۚ َوَكَفَٰ ب و بر اهلل توکل ) [1]األحزاب:  ٣ لََعَ ٱَّللَّ
 (.نما و اهلل برای نگهبان بودن کافی است

 فرماید:می تعالىهلل همچنین ا 
  َوكِّيًل ِّ ِّٱَّللَّ ِۚ َوَكَفَٰ ب ۡرضِّ

َ
َٰتِّ َوَما ِفِّ ٱۡۡل َمََٰو ِّ َما ِفِّ ٱلسَّ َّ ]النساء:  ١٣٢ َوَّللِّ

باشد و اهلل مانها و آنچه در زمین است فقط برای اهلل میآنچه در آس) [317
 (.برای نگهبان بودن کافی است
و اهلل برای )« باهلل وکیال وکفى»: کندتکرار میقرآن پنج بار این جمله را 

 شاررس این معنا حقیقت از( پ آیا قلبهای ما هبان بودن کافی استنگ
تالش ها بریم؟ آیا برای خواستهرا در زندگی به کار می آن؟ آیا شده است

 یهانوشیم و خودمان را در ترسسختی را جرعه جرعه می؟ آیا کنیممی
یابد تا این معنا آسمان تعلق می کنیم و قلبهایمان بهداخل می جنگ گونه

هبان بودن کافی و اهلل برای نگ) «وکفى باهلل وکیال»در آن به گردش در آید: 
 ؟(است

باشد؟ بلکه او  تکه اهلل تعالی نگهبان یستآیا برای تو کافی ن !ای نفسْ
: فرمایدنیک نگهبانی است، همان گونه که اهلل تعالی از زبان اهل ایمان می

 ْ ِّۡعَم ٱلَۡوكِّيُل َحۡسبَُنا ٱ َوقَالُوا ُ َون گویند: اهلل و می) [351]آل عمران:  َّللَّ
 (.باشدبرای ما کافی است و نیک نگهبانی می

 کفایتی. چه استنماییم زیرا او برای ما کافی بر اهلل تعالی توکل می
 ؟!باشداهلل تعالی می کفایتبزرگتر از 

  َُفه ِّ ۡ لََعَ ٱَّللَّ ۥُٓۚ َوَمن َيَتَوَّكَّ ه بر اهلل کو کسی ) [1]الطالق:  َو َحۡسُبُه
 (.باشدتوکل نماید، او برای وی کافی می



 
 

اش ن، کفیل او در معاملهاز بین مسئوال داند که فالنییوقتی شخص م 
شود که کند و قلب او از شک خالی میشود، در خود یقین حس میمی

اهلل تعالی  ین کهبه دست آمدنی است. پس چگونه کسی از ا اشخواسته
نگهبان امر او های وصول به آنها و خالق موانع آن، خالق راه نیازها،خالق 

این در صورتی است که بر وی توکل  ؟! البتهکندیقین حاصل نمی دباش
 نماید:

  ُۚٓۥ ِّ َفُهَو َحۡسُبُه ۡ لََعَ ٱَّللَّ ه بر اهلل کو کسی [ )1]الطالق:  َوَمن َيَتَوَّكَّ
 .(باشدبرای وی کافی می توکل نماید، او

کسی که اهلل تعالی برای او کافی باشد، پس قدرت او در بین انسانها 
 ؟!چگونه خواهد بود

اگر کسی از این که »شینیان گفته است: به همین دلیل یکی از پی
به « دد، پس بر اهلل تعالی توکل نمایدگرترین مردم باشد شاد میقوی

 ..ا در قبل اقتباس نمود.همین ترتیبی که ابن تیمیه آن ر
هد و خداوند در این حقایق قرآنی از ذات مبارکش به ما خبر می

و شگفتی  تعجبسبب نماید، آنچه تأمل میدر آن  یشخصکه هنگامی 
اش از این حقایق در زندگیآگاهی وجود  این است که با ،شودمی

 !بردنمیاز آن ای استفاده و بهره
او  که اگر بر او توکل نماید ده ایجاد کردهرصتی برای بنف متعالخالق 

 تعالی و به اهلل گرایشولی با این وجود قلب در برابر  ،استبرایش کافی 
قدرت باعظمتی  در برابردر نتیجه  کند،تاهی میکو تعلق پیدا کردن به او

 !دهدفرصت را از دست می
ی سلطه ازرا زیرا توکل بر اهلل سبحانه ما  ،نماییمبر اهلل تعالی توکل می

 :فرمایدکند. همان گونه که اهلل تعالی میشیطان حفظ می



 

 

   َُون ِّهِّۡم َيَتَوَّكَّ َٰ َرب  ِّيَن َءاَمُنواْ َولََعَ ]النحل:   إِّنَُّهۥ لَيَۡس َُهُۥ ُسۡلَطٌَٰن لََعَ ٱَّلَّ
اند و فقط بر برای او)شیطان( قدرتی بر کسانی که ایمان آورده) [11

 (.نند، وجود نداردکپروردگارشان توکل می
گمراه  هایشیوهشود. از مان حاضر میندگیحل مختلف زاشیطان در مر

کند تا آن که بشر را به مانند خودش در بازگشتی کننده استفاده می
 نگونسار قرار دهد.

نماید چار لغزش میو  اشخاص را دشود شیطان در زندگی ما حاضر می
 ،اندازدبه فتنه می کند،ایجاد می وسوسه ،کندفعالیت می این هدفو برای 

شخص  ،دهدفریب مینماید، طعنه وارد می ،کنددر دل شیطنت القاء می
از راه اهلل تعالی ممانعت به  کند،، گمراه میداردرا به آرزوها مشغول می

دائماً بر دهد تا موانعی در راه ما قرار می ،گرداندشق میاع ، آوردعمل می
ما  یم در راه اهلل تعالی انفاق کنیمخواههرگاه می شود،خطاهایمان افزوده 

د تا آن را امری طبیعی دهبرای ما باطل را زینت می ،ندترسارا از فقر می
ین احتیاجی به مبالغه ندارد و اامور و زیبا جلوه دهد. او برای این 

. شیطان اهل باطل را استهای شیطان در برابر ما خطرناکترین اسلوب
 ،دفاع نمودن در برابر آنها هنگامکند و دهد و به آنها کمک مییاری می

 نماید.سردرگمی ایجاد می
خواه ، دچار فراموشی شویمامر اهلل ما در برابر که کند شیطان سعی می

عفو  و در آنشخص علمی به آن ندارد این فراموشی در اموری باشد که 
آن علم وجود دارد و نسبت به  دارد، و خواه فراموشی در اموری کهقرار 

 :شود. همان گونه که شاعر گفته استسهواً انجام می
 والعلم فی السهو له اکتنانُ   زوال ما عُلِم قُلْ: نسیانُ

 بگو فراموشی است و اگر ،اگر در چیزی ندانسته سهو صورت گیرد
 .باشدمی فروپوشیوندانسته در آن سهو انجام گیرد، 



 
 

د ندارد رای آن ]بدون توبه کردن[ وجویا فراموشی در چیزی که عفوی ب
و عدم ترس از ابهت و عظمت از اهلل تعالی  و آن آگاهی داشتن به امری

. شیطان برای به وجود آمدن هر دو نوع فراموشی باشدو خواست او می
ی سردرگمی که امری عفو شده جهباشد: فراموش در نتیحریص می

 ..به آن وعید وجود دارد. باشد و فراموشی ناشی از غفلتی که نسبتمی
حافظ ان عرب وجود دارد. همان گونه که هر دو نوع فراموشی در زب

در زبان عرب:  )فراموشی(النسیان»گفته است:  بوعمر ابن عبدالبرامغرب 
هر دو . 3«باشدرود و متضاد یادآور شدن میبرای ترک عمدی به کار می

همان گونه که ابن قیم  جه این کلمه در زبان عربی در قرآن آمده است.و
بر وجه باشد: فراموشی فراموشی در قرآن بر دو وجه می: »گفته است

 .7«سهواًبر وجه ترک کردن و فراموشی 
: فرمایدی لغزیدن و لغزش ایجاد کردن شیطان میدربارهاهلل تعالى 

 ِِّّۖا ََكنَا فِّيه ۡخرََجُهَما مِّمَّ
َ
ۡيَطَُٰن َعۡنَها فَأ َُّهَما ٱلشَّ َزل

َ
شیطان ) [11]البقرة:  فَأ

(، آنها را به لغزش انداخت و آن دو را از آنچه در آن بودند، بیرون کرد
 :فرمایدمی اهلل سبحانههمچنین 

  ْۡۖ ِّبَۡعضِّ َما َكَسُبوا ۡيَطَُٰن ب َُّهُم ٱلشَّ ل َما ٱۡسََتَ شیطان ) [344]آل عمران:  إِّنَّ
 (.غزانیدبه دلیل بعضی از مواردی که کسب کرده بودند، آنها را ل

: گوید، سخن میکردناز تالش شیطان برای گمراه اهلل سبحانه همچنین 
  لَُّهۡم َضَلََٰلُۢ بَعِّيد ن يُضِّ

َ
ۡيَطَُٰن أ و شیطان ) [11]النساء:  ا َوُيرِّيُد ٱلشَّ

 (.خواهد آنها را به شکل دور و درازی گمراه نمایدمی
 :فرمایدشیطان میایجاد دشمنی ی اختالف و درباره
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  َۡحَسُنُۚ و
َ
َ أ ْ ٱلََّّتِّ ِهِّ ِّعَِّبادِّي َيُقولُوا ۡيَطََٰن يزََنُغ بَۡيَنُهۡمُۚ قُل ل   إِّنَّ ٱلشَّ

بگو به بندگانم که نیکوترین سخن را بگویند، ]زیرا[ شیطان ) [41]اإلسراء: 
 (.نمایدبینشان اختالف و دشمنی ایجاد می

 :فرماید[ میهمچنین ]از زبان یوسف
  َن نَّز

َ
ِۚ مِّنُۢ َبۡعدِّ أ ٓ ۡيَطَُٰن بَۡيِنِّ َوَبنۡيَ إِّۡخَوَتِّ بعد از ) [311]یوسف:  َغ ٱلشَّ

  .(آن که شیطان بین من و برادرانم دشمنی ایجاد نمود
 فرماید:همچنین می

   ۡيَطَٰنِّ نَۡزغ نََّك مَِّن ٱلشَّ ََ ا يزََن ِّٱ ِإَومَّ ُِّۚ فَٱۡسَتعِّۡذ ب و ) [711]األعراف:  َّللَّ
 (.رسید، به اهلل پناه ببرای از شیطان به تو اگر وسوسه

 :کنددهد که شیطان در جانها وسوسه ایجاد میآگاهی می خداوند
  ِّني ِِّ َيَٰ َِّك مِّۡن َهَمَزَٰتِّ ٱلشَّ ُعوُذ ب

َ
ِّ أ بگو: ) [15]المؤمنون:   ٩٧َوقُل رَّب 

 (.برمهای شیطانها به تو پناه میای پروردگارم از وسوسه
انجام گناهان و عمل فحشاء  دهد که شیطان نسبت بهآگاهی می خداوند

 :نمایدوسوسه ایجاد می
 ِّهَِّما َي لَُهَما َما وُۥرَِّي َعۡنُهَما مِّن َسۡوَٰءت ُۡبدِّ َِّ ۡيَطَُٰن    فَوَۡسوََس لَُهَما ٱلشَّ

شیطان آن دو را وسوسه نمود تا شرمگاهایشان که برای آن ) [71]األعراف: 
 (. دو پنهان بود را آشکار کند

دادن اعمال زشت توسط شیطان و به آرزو جلوه با اهلل تعالی از زی
 :دهدمشغول کردن توسط او خبر می

  ۡيَطَُٰن َ لَُهُم ٱلُۡهَدى ٱلشَّ ِّنُۢ َبۡعدِّ َما تَبنَيَّ ۡدَبَٰرِّهِّم م 
َ
َٰٓ أ ْ لََعَ وا ِّيَن ٱۡرتَدُّ إِّنَّ ٱَّلَّ

ۡمَّلَٰ لَُهۡم 
َ
َل لَُهۡم َوأ برای کسانی که بعد از آن هدایت ) [74]محمد:  ٢٥َسوَّ

گردند، شیطان ]اعمال زشت آنها[ شان باز میآنها روشن گردید، به گذشته
 (.را نزدشان زینت داده است و آنها را گرفتار آرزو کرده است



 
 

دهد که شیاطین شخص را دچار حیرت و سرگردانی و همچنین خبر می
 :گرداندانواع شک می

  
َ
ِِّنُي ِفِّ ٱۡۡل َيَٰ ِّي ٱۡسَتۡهَوتُۡه ٱلشَّ به مانند )[ 53]األنعام:  ۡرضِّ َحۡيَانَ َكٱَّلَّ

 (.کسی که شیطانها او را بر روی زمین دچار حیران و سرگردانی نمودند
اهل باطل را نسبت به باطل بودن آنها  دهد که شیطاناهلل متعال خبر می

کنند تا در انحرافات جسارت سازند و آنها را تحریک میتوجه میبی
 :لیت نشان دهندداشته باشند و از خود فعا

    ز
َ
َٰفِّرِّيَن تَُؤزُُّهۡم أ ِِّنَي لََعَ ٱۡلَك َيَٰ رَۡسۡلَنا ٱلشَّ

َ
آ أ نَّ

َ
لَۡم تََر أ

َ
 [81]مریم:   ٨٣ا أ

به شدت ]بر را فرستیم تا آنها ای که ما شیاطین را بر کافران میآیا ندیده)
 (.انجام گناه[ تحریک کنند

تا توسط شیطان دچار همچنین پروردگارمان ما را برحذر داشته است 
 :فتنه نشویم

  ۡيَطَُٰن ٓ َءاَدَم ََّل َيۡفتِّنَنَُّكُم ٱلشَّ ای خاندان آدم! ) [75]األعراف:  َيََٰبِنِّ
 (.شیطان شما را به فتنه نیاندازد

همچنین شیطان در زمان انفاق کردن در راه اهلل تعالی، در فکر ما ترس 
 :کنداز فقر ایجاد می

  ُۡيَطَُٰن يَعُِّدك ی فقر شیطان به شما وعده) [718البقرة: ] ُم ٱۡلَفۡقَر ٱلشَّ
 (.دهدمی

دهد که شیطان در امور شرعی که از انسان یهمچنین اهلل تعالی خبر م
 :نمایدکند و آن را پنهان میفراموشی ایجاد میخواسته شده 

  ُۡيَطَٰن يَنََّك ٱلشَّ ا يُنسِّ ر اگر شیطان تو را دچا) [18]األنعام:   ِإَومَّ
 .(فراموشی نمود

 :فرمایدمی اهلل سبحانههمچنین  



 

 

 ِّّهِۦ ۡيَطَُٰن ذِّۡكَر َرب  َُٰه ٱلشَّ نَسى
َ
شیطان در برابر یاد ) [57]یوسف:   فَأ

 (.پروردگارش)یا اربابش( او را دچار فراموشی نمود
 :فرمایدی میاهلل تعال 
  َنس

َ
ٓ أ َٰ َوَما ۡذُكَرهُۥى

َ
ۡن أ

َ
ۡيَطَُٰن أ و جز شیطان [ )11الکهف: ]  نِّيُه إَِّّلَّ ٱلشَّ

 (. چیزی باعث فراموشی من از یاد آن نشد
 :فرمایدمی جل اهلل عز وهمچنین 

   ُِّۚ َُٰهۡم ذِّۡكَر ٱَّللَّ نَسى
َ
ۡيَطَُٰن فَأ شیطان ) [31]المجادلة:  ٱۡستَۡحَوذَ َعلَۡيهُِّم ٱلشَّ

 (.بر آنان مسلط شد و در یاد اهلل آنان را دچار فراموشی نمود
 گاهشیهایی را به تدریج و مرحله به مرحله در پگامهمچنین شیطان 

 :فرمایدمی اهلل سبحانهدهد. همان گونه که افراد قرار می
  ََّل ْ ِّيَن َءاَمُنوا َها ٱَّلَّ يُّ

َ
أ َٰتِّ َيَٰٓ َو ُِ ِۚ َوَمن يَتَّبِّۡع ُخ ۡيَطَٰنِّ َٰتِّ ٱلشَّ َو ُِ ْ ُخ تَتَّبُِّعوا

ِّٱلَۡفۡحَشآءِّ وَ  ُمُر ب
ۡ
ِّنَُّهۥ يَأ ۡيَطَٰنِّ فَإ ی کسانی که ا) [73]النور:  ٱلُۡمنَكرِِّۚ ٱلشَّ

امهای شیطان تبعیت نکنید و کسی که از گامهای اید! از گایمان آورده
 (.کندشیطان تبعیت کند، وی ]او را[ به فحشاء و امور پلید امر می

 :فرمایدمی اهلل 
  َِّٰت َو ُِ ِۚ َوََّل تَتَّبُِّعواْ ُخ ۡيَطَٰنِّ شیطان تبعیت  هایاز گام) [718]البقرة:  ٱلشَّ

 (.نکنید
ر باطل و گناهان را امری زیبا، ودهد که شیطان امخبر میاهلل تعالى 

 :دهدواقعی، اصالح شده و طبیعی جلوه می
  ۡيَطَُٰن َما ََكنُواْ َيۡعَملُوَن و شیطان آنچه را ) [51: األنعام] َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّ

 .(دادند برایشان زینت دادانجام می
 :فرمایدمی هلل تعالىا همچنین 



 
 

  ۡعَمَٰلَُهۡم ِإَوۡذ َزيََّن
َ
ۡيَطَُٰن أ و هنگامی که شیطان ) [58]األنفال:  لَُهُم ٱلشَّ

 (.اعمالشان را برایشان زینت داد
را مدتی  ه و خوددش بینید که مرتکب گناهمردی را میبه همین دلیل 

ز این امر من ا»گوید: به کسانی که اطراف او هستند، می کند.سرزنش می
به شما پاداش خیر این نصیحت  ربه خاطتعالی . اهلل هستم اندوهگین

کند و آن را امری از گناه خود دفاع می اوکشد که سپس مدتی نمی .«دهد
اطرافیان به علت غلو و انکار حرام است که بیند. در این هنگام طبیعی می

وید: این فتواها گکنند و او میتوسط وی، به او اعتراض می آن چیزبودن 
ر شیطانی همچنین افکا .. قدیمی شده است و زمان تغییر کرده است.

 !ددهگناهان را برای انسان زینت میآید که در او به وجود می دیگری
: را یاد کنید ای را دیدید، به سرعت این سخن اهللهرگاه چنین منظره

 ۡعَمَٰلَُهۡم ِإَوۡذ َزيََّن
َ
ۡيَطَُٰن أ و هنگامی که شیطان ) [58]األنفال:  لَُهُم ٱلشَّ

 .(اعمالشان را برایشان زینت داد
 همچنین: 
  ََيۡعَملُون ْ ۡيَطَُٰن َما ََكنُوا و آنچه را انجام ) [51]األنعام:  َوَزيََّن لَُهُم ٱلشَّ
 (.دادند، شیطان برایشان زینت دادمی

ی عمومی شیطان که همان ممانعت به عمل همچنین قرآن از وظیفه
 دهد:، خبر میاستوردن در برابر راه اهلل تعالی آ

  ۡۖۡيَطَُٰن نَُّكُم ٱلشَّ شیطان از شما ممانعت به ) [17]الزخرف:  َوََّل يَُيدَّ
 (.عمل نیاورد

بعد از اینکه شیطان انسان را به دام خود گرفتار کرد، چیزهای عجیبی را 
 :کند. مانندبرای او پیاده می



 

 

  ِّۡيَطَٰنِّ إ ا َكَفَر قَاَل إِّّن ِّ بَرِّٓيء  َكَمَثلِّ ٱلشَّ نَسَٰنِّ ٱۡكُفۡر فَلَمَّ ِّۡۡلِّ ۡذ قَاَل ل
ِّنَك  کفر »گوید: به مانند شیطان. هنگامی که به انسان می) [31]الحشر:  م 
 (.گوید: من از تو بیزار هستمورزد، ]به او[ میوقتی او کفر می« بورز

های او بنگرد دامو  هاها، نقشهها، گامشیطان، اسلوب کسی که در اعمال
همان گونه که به تفصیل اهلل تعالی برای ما آنها را به تصویر کشیده  –

کند. وقتی امام ابن قیم بدین معنا شدت خطر شیطان را درک می –است 
إغاثة اللهفان من »کند که نام آن کند، کتابی زیبا را تألیف میتوجه می

 باشد.می های شیطان()فریاد خواهی ستمدیده از دام «مصاید الشیطان
 است.  ی سالم بودن قلبکه دربارهکتاب معانیِ شرعی را آورده  ایندر  

شرح . سپس به را بیان کرده استو داروهای شرعی آن  همچنین امراض
قبور  مربوط بههای توطئه همچنین، پردازدمیهای شیطان در عقیده توطئه

در  که های شرعیحیله و یا و آالت موسیقییا فروع فقه مثل طهارت و 
 . را بیان کرده است وجود دارد ازدواج و رباخواری و انواع دیگر معامالت

های ی او در حرکتهای شیطان و توطئهسپس کتاب خود را با بازیچه
غیر اسالمی به مانند فالسفه، آتش پرستان و اهل کتاب قبل از ما به پایان 

، دتییها و موارد مختلف عقشواید، پژوهپر از ف این کتاب. رساندمی
در این کتاب موضوع را شرح دارد که بیان می وی. استفقهی و ایمانی 

 .اختصار نبوده استو بسط داده و هدفش 
از بزرگترین وسایل برای  ،لدارد که توکّاهلل تعالی در کتابش بیان می

 . همان گونه که اهللها استی او بر انسانخطرهای شیطان و سلطه زدودن
 :فرمایدمی سبحانه



 
 

  َُون ِّهِّۡم َيَتَوَّكَّ َٰ َرب  ْ َولََعَ ِّيَن َءاَمُنوا ]النحل:   إِّنَُّهۥ لَيَۡس َُهُۥ ُسۡلَطٌَٰن لََعَ ٱَّلَّ
اند و فقط بر برای او)شیطان( قدرتی بر کسانی که ایمان آورده[ )11

 (.کنند، وجود نداردپروردگارشان توکل می
شکر ن است که ، ایتوکل بر اهلل تعالیهای از بزرگترین انگیزه همچنین

ده از این حیث که ما را هدایت فرمو ،شتمنّنیز شکر او را بجا آوریم و 
 است.

و از نماز محافظت به عمل  بینیمی« ال اله اال اهلل»را از اهل  وقتی خود
بینی که از فکر شکست خورده ای مییا آن که خود را به گونه ،آوریمی

متون  شخصیِ هایو از برداشت هستیدور به ی و منحط فرهنگ غرب
کنی تا آن را مشابه فرهنگ غربی قرار ندهی، شرعی خودت را حفظ می

نمایی که تو را از انحطاط در اینجاست که اهلل تعالی را شکر و ستایش می
یابی که با می را بر خودسلوکی و فکری حفظ نموده و منت اهلل تعالی 

نماید که بر و بر تو واجب می تو را ارج نهاده ی،اعهد و پیمانی که بسته
تعلق یابی. آیا اهل ایمان را آن بیافزایی و به اهلل توکل نمایی و به او 

 :سازندبینید که چگونه هدایت اهلل تعالی را با توکل مربوط مینمی
  ُۚ ََٰنا ُسُبلََنا ِّ َوقَۡد َهَدى َ لََعَ ٱَّللَّ َّلَّ َنَتَوَّكَّ

َ
ٓ أ و بر ما ) [37إبراهیم: ] َوَما نَلَا

هایمان نیست که بر اهلل توکل ننماییم و این با وجود آن است که ما را به راه
 (.هدایت نموده است

به آن اشاره داشت.  خداوندل بود که کتاب های توکّاین بعضی از انگیزه
 ؟ل ما درست استشود: چه موقع توکّولی این سوال ایجاد می

 باشد: دارای دو مرحله میل حقیقت آن است که توکّ



 

 

شود و قلب او دائماً که هیچ گاه مؤمن از آن جدا نمی :ل عامتوکّ -0
یت به اهلل تعالی تعلق دارد و بر اساس مقتضای توحید اهلل تعالی و معبود

 :فرماید. همان گونه که اهلل تعالی میبر حق اوست
  ِّ ُ ََّلٓ إَِّلََٰه إَِّّلَّ ُهَوُۚ َولََعَ ٱَّللَّ ِّ ٱلُۡمۡؤمُِّنوَن ٱَّللَّ

اهلل، ) [31]التغابن:  ١٣فَۡلَيَتَوَّكَّ
ی برحقی جز او وجود ندارد و مؤمنان باید هیچ معبود و پرستش شونده

 .این توکل معیار ایمان است (،فقط بر اهلل توکل نمایند
ت ایجاد بعد از آن که نیت و همّ لاین توک: معینل خاص و توکّ -2

 :فرمایدمی اهلل سبحانهونه که گیرد. همان گشد، انجام می
  ُِّۚ ۡ لََعَ ٱَّللَّ َِّذا َعَزۡمَت َفَتَوَّكَّ و وقتی تصمیم ) [341]آل عمران:  فَإ

 (.گرفتی بر اهلل توکل نما
گردد و آن را در ه آن باز میشروع نموده و ب آن را ه قرآنک لاین توکّ
در ، را بیان کردهآن  ختلفمبسیاری تکرار نموده است و سیاق جاهای 

 ؟چیست لى توکّامعنهمچنین ؟ چه حالتی درست است
کنند: ال میی سؤشود؛ بسیارنیز مطرح می یدیگر به صورتال این سؤ

گونه به این مقام ایمانی بزرگ دست شوم؟ چ متوکّلیچگونه شخص 
که اهلل تعالی آن را دوست دارد و در قرآن به آن بسیار پرداخته شده  یابم

 ؟آن تشویق نموده است است و ما را به سوی
ی درباره متعددیهای تعریف ،برای اهل علم در سلوک و مقامات ایمان

باشد ی میل حقیقتی کلّاند که توکّتوکل وجود دارد. بعضی تعریف نموده
متوکّل و آن را بر حسب حال  ل پرداختهبه جوانب مختلف توکّ و بعضی

با تمام اختصار  ،این تعاریف به توجهگویی و اند. ولی جدا از زیادهدانسته
گوییم: توکل همان مشغول شدن جوارح به اسباب و مشغول شدن می

 «.باشدقلب به اهلل تعالی می



 
 

ی به دنبال اسباب در وقایع شرعی به طور خالصه درباره ،امام ابن قیم
ف ی بعضی از تصوّو این بر خالف عقیده –رفتن این چنین گفته است 

همان گونه که ابن قیم  – انددانستهرک نمودن اسباب ترا ل که توکّ است
از حالت رسول تر حالتی کاملکه هستند کسانی آنها : »ویدگمی انتقادبه 
بدین صورت که هرگز کنند. را برای خود ادعا می و اصحابش اهلل

در  و اصحابش پیامبرحال آنکه یکی از آنان این چنین عمل ننمود و 
در  ننمودند. رسول اهلل کوچکترین کوتاهی ،بدست آوردن اسباه ب

ه بر دین را ک یمشرک بر تن کرد. همچنین راهنمایِ هدو زر احدجنگ 
راه هجرت برگزید. او برای اهلش رزق و  برای راهنمایی ،قومش بود

ل کرد و این در حالی است که او سرور توکّروزی یک سال را ذخیره می
نمود با خود اد یا حج یا عمره سفر میکنندگان بوده است. وقتی برای جه

داشت. تمامی اصحاب او نیز این گونه بودند. آنان حقیقتاً توشه بر می
ل کاملتری ل کنندگان بعد از خود توکّل بودند و از توکّصاحب توکّ

ل آنها از مسیری دور درک داشتند و این بعد از آن بود که بوی خوب توکّ
 .3«شدمی

به اهلل تعالی تعلق داشته نیز قلب  ،سب اسباببه همراه ک واجب است
. به به همراه توجه نمودن به کسب اسباب باشد وجوب بایدباشد و این 

بینید که زبان او ل کننده را در حالتی میهمین دلیل است که شخص توکّ
به ذکر مشغول است و به توفیق یافتن از جانب پروردگارش اشتیاق دارد 

 .دهدانجام میو دعا را به طور کامل 
شدگان در  غرقکنند که صحبت می یهای دروناز ذوق متوکّالن

خواهد بداند اطمینان خاطر کنند. کسی که میاشتباهات آن را درک نمی
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ل خاطر است، باید توکّ باشد و چه چیزی راحتیِچیست و آرامش چه می
 ..را تجربه نماید.

سبحانه در باالی  قلبش به پادشاه پادشاهان شخصیآیا امکان دارد 
ارزش دنیا های هفت گانه تعلق داشته باشد و چیزی از چیزهای بیآسمان

  ...؟در او اضطراب ایجاد کند
 . آنگاه کهبنگرید خلیل اهلل ابراهیم در اطمینان خاطر و آرامش 

خواستند وی را در آن آتش را دید که قومش می یهای بلند آتششعله
 :فرمایدیان می. اهلل سبحانه ببیافکنند.

  َٰعِّلِّنَي َِّهتَُكۡم إِّن ُكنُتۡم َف ْ َءال ٓوا ِّقُوهُ َوٱنَُصُ ْ َحر   [18]األنبیاء:  ٦٨قَالُوا
گفتند: اگر از انجام دهندگان هستید، او را آتش بزنید و معبودانتان را یاری )

تابی ننمود به این آتش بزرگ نزدیک شد. او بی خلیلابراهیم  (، کنید
تا با او مهربانی کنند و او را نکرد ل نشد و از آنها التماس حا و شوریده

که ببخشند و از او درگذرند. بلکه تمامی آنچه انجام داد این بود 
)اهلل برای ما کافی است و نیک « حسبنا اهلل ونعم الوکیل»: گفتمی

 فقط قبل از آن که در آتش انداخته شود این جمله را ،باشد(نگهبانی می
. همان گونه که بیان داشتدر آتش نیز  افتادنبلکه بعد از  یاورد،بر زبان ن

آخرین سخن : )بخارایی( در صحیحیش از ابن عباس آورده است بخاری
)اهلل  «حسبنا اهلل ونعم الوکیل»ابراهیم وقتی در آتش انداخته شد این بود: 

 .3باشد(برای ما کافی است و نیک نگهبانی می
 ریان بر ضدّشکلکه  ریسته شود، آن هنگامنگ سپس در آرامش پیامبر

حسبنا اهلل »همین عبارت را گفت:  درستند. او نیز او جمع شده بود
 (.باشد)اهلل برای ما کافی است و نیک نگهبانی می« ونعم الوکیل
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 را با خلیل اهلل محمد  و خلیل اهلل ابراهیم گیری ابن عباس موضع
)اهلل برای ما « حسبنا اهلل ونعم الوکیل»یکدیگر همراه نموده و گفته است: 

در گفت که  زمانی باشد( را ابراهیمکافی است و نیک نگهبانی می
 :که گفتندآن را گفت وقتی  آتش انداخته شد و محمد

   لَُكۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِّيَمَٰن ْ ْ َحۡسبَُنا ٱإِّنَّ ٱنلَّاَس قَۡد ََجَُعوا ُ ا َوقَالُوا َّللَّ
ِّعۡ  اند، در برابر شما جمع شده انسانها)[ 351]آل عمران:  ١٧٣َم ٱلَۡوكِّيُل َون

ی ]شنیدن چنین سخنی[ ایمانشان افزوده شد و پس از آنها بترسید. در نتیجه
 .3(باشدگفتند: اهلل برای ما کافی است و نیک نگهبانی می

و کسانی  گیری رسول اهللی موضعسپس بنگرید که اهلل تعالی درباره
: فرمایدمی اهلل سبحانه دارد؟که همراه او بودند، چه چیزی را بیان می

  ِّيَن قَاَل لَُهُم ٱنلَّاُس إِّنَّ ٱنلَّاَس قَۡد ََجَُعواْ لَُكۡم فَٱۡخَشوُۡهۡم فََزاَدُهۡم إِّيَمَٰن ا ٱَّلَّ
ْ َحۡسبَُنا ٱ ِّۡعَم ٱلَۡوكِّيُل َوقَالُوا ُ َون برابر انسانها در ) [351]آل عمران:   ١٧٣َّللَّ
ی ]شنیدن چنین سخنی[ اند، پس از آنها بترسید. در نتیجهشما جمع شده

ای ما کافی است و نیک نگهبانی ایمانشان افزوده شد و گفتند: اهلل بر
به عکس العملی که در برابر ترس انجام دادند، بنگرید که اهلل  (.باشدمی

 فرماید:ی آن میتعالی درباره
    افََزاَدُهۡم إِّيَمَٰن  (بر این آنها افزوده شد)!؟ 

 نان در راه شما هستند،ری بسیار بزرگ از دشمبه آنها خبر رسید که لشک
 ولی با این وجود بر ایمان آنها افزوده شد.

گیرد، از مردم در حالت ویرانی قرار می یهای بسیاردر زمانی که جان
دا، چقدر توکل کنندگان خوشبخت ایمان آنها افزوده شد. وای خ

 !باشندیم
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ل حالتی که توکّگردد معلوم میواضح و از این به تصویر کشیدن قرآن 
حمد بن حنبل رحمه ا.. امام باشد. به همین دلیل امام اهل سنت .قلبی می

 .3«باشدمی قلبتوکل عمل »گفته است: اهلل 
 ،نمایدر میتدبّ کردهل را یاد قرآن در آیاتی که اهلل تعالی توکّ قاریوقتی 
آن را توصیف اهل ایمان نیز کند و گاهی که گاهی به آن امر می و این

نماید که ی به اهلل تعالی را بدین شکل تشویق میل کنندهداند و توکّمی
باشد، در اهلل متعال نیک نگهبانی می اهلل متعال برای او کافی است و

 برپا شدن این حالت تعالیشود اهلل متوجه می اینجاست که این خواننده
اش دوست دارد و آن از باالترین مقامات ایمان نزد اهلل را در قلب بنده

 باشد.تعالی می
این در  خواهیم شد، دفنرسد و ما در قبرهایمان این دنیا به پایان می

است  یلکنیم. منظورم همان توکّرا درک نمی لمقام توکّحالی است که 
را در برابر مؤمن به مانند  ترین انسانهاافزاید و قویکه بر قدرت جانها می
 دهد.غباری پراکنده قرار می
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 بینیگویی او را می

 

دهد که آیات را در کتابش به صورت به ما خبر می خداوند متعال
دهد و این برای ایجاد نهایتی در جانهای ما شرح می و عینیخوانده شده 

 :فرمایدمی اهلل سبحانهباشد. همان گونه که می
  ُُل ٱٓأۡلَيَٰتِّ لََعلَُّكم ي ِّ ۡمَر ُيَفي 

َ
ُِّر ٱۡۡل ُِّكۡم تُوقِّنُوَن َدب  ِّلَِّقآءِّ َرب  ]الرعد:  ٢ب

دهد تا آن که به دیدار نماید و آیات را شرح میامر را تدبیر می) [7
 (.پروردگارتان یقین حاصل کنید

آیا عجیب نیست که شرح این آیات ترسناکِ شرعی و طبیعی برای ما 
 ؟!های ما یقین حاصل شودرای آن باشد که در قلبب یاباشد؟ 

آیاتی زیبا را در ملکوت آفرینش بیان  براهیما شخلیلاهلل تعالی برای 
 دارد تا یقین خلیل کامل شود.می

 :فرمایدمی اهلل تعالى همان گونه که
  َٰهِّيَم َِّك نُرِّٓي إِّبَۡر َُكوَوَكَذَٰل َِّ ۡرضِّ َو

َ
َٰتِّ َوٱۡۡل َمََٰو َن مَِّن ٱلُۡموقِّنِّنَي َملَُكوَت ٱلسَّ

٧٥  :و این چنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان ) [54]األنعام
 (.دادیم تا از یقین کنندگان باشد



 

 

نماید. ولی اش را به زیبایی و نیکویی ستایش میکام شرعیاح خداوند
فهم به نیکویی و زیبایی  کمالِاز گرداند که قرآن به ذاته هوشیار می

مگر برای کسانی که قلبشان با  ،شودای ایجاد نمیم اهلل تعالی بهرهاحکا
 :فرماید. همان گونه که اهلل تعالی میباشدیقین پاک شده 

  فَُحۡكَم
َ
ِّ ُحۡكم  أ ۡحَسُن مَِّن ٱَّللَّ

َ
َٰهِّلِّيَّةِّ َيۡبُغوَنُۚ َوَمۡن أ َٰ َِّقۡوم  ٱۡل يُوقُِّنوَن  ا ل 

٥٠  :دارند، چه کسی از اهلل در و برای گروهی که یقین ) [41]المائدة
آنچه باعث درک نشدن زیبایی و نیکویی  یعنی(، داوری نیکوتر است
 و دلیل .باشد، همان وجود نداشتن یقین در قلب استاحکام شریعت می

که مانع از یقین قلب شده و برای آن مزاحمت و تردیدهایی  شکآن 
 .کندایجاد می

زیاد شود، قدرت آن قلب  که هر چه درجات یقین در قلب بدین معنا
ی معالم زیبا و پادشاهی اهلل تعالی در حکم نمودنش بیشتر برای مشاهده

د، دیدن زیاد شو قلب حیرانی در جوّتیرگی و هر چه و شود. می
 ؟شودتر میهای احکام شرعی سختزیبایی

قرار داده است؛ ولی انسانها در بهره بردن از  قرآن را رحمت اهلل تعالی
باشند. متفاوت می ،مت قرآنی بر حسب وجود یقین در قلبهایشاناین رح

 :فرمایدمی اهلل سبحانههمان گونه که 
  َِّقۡوم  يُوقُِّنوَن ى َورََۡحَة  ل  ِّلنَّاسِّ َوُهد  ئُِّر ل این ) [71]الجاثیة:   ٢٠َهََٰذا بََصَٰٓ

هایی برای انسانهاست و هدایت و رحمتی برای گروهی است که بصیرت
 (.دیقین دارن

باعث نازل شدن شود، یقین در قلب بنده بیشتر هر چه .. پس بنگرید.
 ؟!شودهای رحمت قرآن میرحمات اهلل تعالی و گشایش یافتن درب

این و  ن استدهد که یقین از اوصاف متدیّبه ما خبر می اهلل تعالی
: فرمایدمی اهلل سبحانهباشد. همان گونه که صفت امامت در دین می



 
 

 ۡة  وََجَعل ِّمَّ ئ
َ
ۡمرِّنَا  َنا مِّۡنُهۡم أ

َ
ِّأ ْ أَِبَيۡهُدوَن ب ْۖۡ َوََكنُوا وا ا َصََبُ   ٢٤َيَٰتَِّنا يُوقُِّنوَن لَمَّ

نمودند و از آنها امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می) [75]السجدة: 
 (.ی آن بود که صبر نمودند و به آیات ما یقین داشتندو این با واسطه
عوامل نماید، بلکه رسم نمیتی خود یقین را برای خوانندهقرآن فقط راه 

 هایاز دروغ است. قرآن ما رانقصان یافتن یقین را نیز بیان کرده 
. همان گونه که نهی نمودهشوند، باعث حیرت و شک میکه ای بیمارگونه

 :فرمایدمی اهلل
  ۡۖ ِّ َحق   ۡ إِّنَّ وَۡعَد ٱَّللَّ نَّ  فَٱۡصَبِّ فَّ ِّيَن ََّل يُوقُِّنوَن َوََّل يَۡستَرِخِّ ]الروم:   ٦٠َك ٱَّلَّ
آورند ی اهلل حق است و کسانی که یقین نمیپس صبر کن که وعده) [11

 (.تو را به سبکسری وا ندارند
 و در بخاری ی بسیار مشهوری در تاریخ اسالم روی دادهواقعه

 عالمهاست. های حدیث آمده )بخارایی( و مسلم و بلکه در غالب کتاب
نیز های حدیث و در کتابرا این واقعه جر عسقالنی روایات ابن ح

ی در این واقعه 3.کتابش جمع آوری نموده است ابتدایفرعیات آن را در 
در آن  و اصحابش به مجلسی آمد که پیامبر مشهور جبرئیل

حضور داشتند. جبرئیل به صورت مردی از بشر ظاهر شد. لباس او 
شد و شدیداً سیاه. اثر سفر در او دیده نمی شدیداً سفید بود و موهای او

: آمده است روایاتشناخت. در بعضی از کسی از صحابه نیز او را نمی
وقتی آمد دارای نیکوترین چهره در بین انسانها و دارای بهترین بو در )

در  روایتی دیگر آمده (، داشتن هیچ ناپاکیبین مردم بود. گویی لباس او 
آثار سفر : )در روایتی  دیگر آمده است(، سیاه بود ریش او شدیداً: )است

 (.در او وجود نداشت و از اهل این سرزمین نیز نبود
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در بین صحابه ظاهر شد. تا آنجا که آنها را به  بتاو در نهایت غر
آن قوم بعضی به : ). در بعضی از روایات آمده استواداشتتعجب 

زیرا آن مرد (! شناسیما نمیبعضی دیگر نگاه کردند و گفتند: ما این مرد ر
مسافر بود تا  به شکلنه اهل مدینه بود که او را به خوبی بشناسند و نه 

 !آثار سفر وجود داشته باشداو در هیئت و لباس 
در واقع همان کسی که حقیقتاً  –این مرد آمد  ،چشم مردممقابل در 

سید و ر صحابه را کنار زد تا آن که به رسول اهللو  –بود  جبرئیل
واقع شد.  دو زانوی محمد مقابلدر  شدر پیشگاه او نشست. دو زانوی

بر نزدیک بودن خود افزود و دو دستش را بر روی دو ران  جبرئیل
خص این ش دانستندیلی بود که مردم نمقرار داد و این در حا پیامبر

 !کیست
به صورت هرمی  ال کردن از پیامبرشروع به سؤ سپس جبرئیل

صحابه با تعجب به این منظره  الها حول اصول اسالم بودند.آن سؤ نمود.
 کردند.نگاه می

جواب او را داد. او  ی مفهوم اسالم پرسید و پیامبرل دربارهاوّ وی
 3تعریف اسالم را این گونه بیان داشت که همان ارکان پنجگانه اسالم

 باشد و آنها حول توحید و چهار شعائر دیگر اسالم بودند.می
ای باالتر واقع شد و آن مفهوم در مرتبه ال بعدی جبرئیلسپس سؤ

نیز جواب داد و تعریف ایمان را بیان داشت و آن  ایمان بود. پیامبر
 ..ایمان بود. 7حول تصدیق غیبیات ]شش گانه[
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 باشند.)مترجم(
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 باشند.)مترجم(به آخرت و ایمان به قضاء و قدر و خیر و شرّ آن می



 
 

ی و دربارهسپس جبرئیل یک مرتبه باالتر از اسالم و ایمان رفت 
در  . پیامبربود« احسان»ن مفهوم ال کرد و آباالترین مراتب دین سؤ

را یقین مطلق که از بین « ناحسا»نهایت زیبایی جواب او را داد و 
 حالت نهان و آشکار است، معرفی نمود. وقتی جبرئیلدو ی برنده

 ؟ مصطفى)از احسان به من خبر بده( «فأخبرنی عن اإلحسان»گفت: 
َك َتَرا»فرمود:  َه َکَأنَّ ُه َیَراَك َأْن َتْعُبَد اللَّ آن است که اهلل را ) «ُه َفِإْن َلْم َتُکْن َتَراُه َفِإنَّ
بینی و اگر تو او را ای پرستش و بندگی کنی که گویی تو او را میبه گونه

 .(بیندبینی، او تو را مینمی
، بینیای که امر غایبی را نمیبه گونه؟! رسدبنگرید... یقین تا به کجا می

 بینی.که او را می اشته شوداما در ذهن چنان پند
چشم  ای واقع شود که ، به گونهبیندآن را می رْشم سِای که چِلحظهآن 

 بیند.قلب از روی ایمان آن را می
ش و چه در قلبش در کنار رّهای شخص یقین کننده چه در سِشمچِ

دیگری اختالف پیدا گیرند و هیچ کدام از آنها با یکدیگر قرار می
به این »بینند: را به یک شکل می ظاهری و غیر ظاهر ،دو کنند. آننمی

و بندگی نمایی که گویی او را  ای پرستشاهلل را به گونه شکل که 
 «.بینیمی

از احسانی پرده برداشت که باالترین  رسول اهللدر اینجاست که 
 ..!باشد.مراتب دین می

 !باشدمی سلوک قلبی محض ،باالترین مراتب دین
به طور مستقیم  گبزراز این حقیقت  اید دانست که پیامبرهمچنین ب

ای ترسناک درست شده بود که در آن سرور خبر نداده است، بلکه منظره
بودند  و محمد کردند. آنها جبرئیلمالئک و سرور بشر گفتگو می

 ..تا به این حقیقت بزرگ دست یابند. دادندو مردم آن را گوش می



 

 

ی احکام یقین باال است که وضع کننده نزلتِم چقدر شرفِ! خداوندا
که در ای باالتر از اسالم و ایمان قرار داده است! آن را در مرتبه ،دین

 .واقع شد و محمد ای آموزشی بین جبرئیلجلسه
موارد بسیاری از منزلت یقین صحبت نموده و آن  قرآن دربه هر حال! 

 (محمدی - جبرئیلی) یلسرا تکرار کرده و به آن بازگشته است. این مج
باالترین مراتب دین قرار داده تا هشداری  در بزرگ است که یقین را

 ..د.باشعملی برای وضعیت یقین در دین اهلل تعالی 
جاهای ؟! چیستحقیقت آن ؟! شوداین چه یقینی است که دیده می

قرار گیریم  تایم که در این منزلآیا ما به یقینی رسیده؟! ورود آن کجاست
های هفتگانه حس کنیم[ یا از کسانی هستیم ]و اهلل تعالی را باالی آسمان

 ؟!یقین قرار دارنداز که در ضعف 
یقین در حقیقت، محکم شدن قلب به آن چیزی است که اهلل تعالی و 

اند و همچنین خارج کردن تردید، شک و از آن خبر داده رسولش
 باشد.احتمال از قلب می

شوند که واقع ای ان اهلل تعالی و رسولش به گونهیقین آن است که سخن
شود، قرار شوند. وقتی خبر به مانند چیزی که دیده میگویی دیده می

 .شودرود و آرام آرام از چشمه نوشیده میی یقین کنار میگیرد، پرده
توجه  انداز آن خبر داده هایی که اهلل تعالی و رسولشبعضی از مثالبه 
 که ما در کجای شرح یقین قرار داریم.و ببینید  کنید

 :فرمایدمی ،همان ذاتی که راستگوتر از او وجود نداردهلل سبحانه ا
   ء ِّن ََشۡ نَفۡقُتم م 

َ
ٓ أ هر چیزی را که انفاق ) [11]سبأ:   َفُهَو َُيۡلُِّفُهۥ َوَما

 (.دهدقرار میکنید، او جایگزین برای آن 
آیا قلب ما  دهیم،به فقیری می را به عنوان صدقه هنگامی که ما درهمی
شود و کم نمی مانو اموال مال ،صدقه آنپرداخت یقین دارد که توسط 



 
 

آیا در قلبمان یقینی به این خبر قرآنی ؟! افزایدمیبلکه اهلل تعالی برای آن 
 ؟داریم

 :فرمایدمی اهلل سبحانههمچنین 
  

ُ
ِّ فَإِّّن ِّ قَرِّيٌبۖۡ أ لََك عَِّبادِّي َعِن 

َ
اعِّ إَِّذا َدََعنِِّّۖ ِإَوَذا َسأ يُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ  جِّ

پرسند، بگو من ی من میو وقتی بندگان من از تو درباره) [381]البقرة: 
 (.کنمباشم و دعای دعاکننده را اجابت مینزدیک می

 متعالاهلل  به درگاه وبلند کرده هایمان را به سوی آسمان آیا وقتی دست
اهلل  ، قلبهای ما به نزدیکیمنماییمیی یاردرخواست از او کنیم و دعا می

؟ آیا کنیم اساس عادت دعا میبر یا آن که  ؟دتعالی و اجابت او یقین دار
ین وسایل برای رسیدن به مطلوب از بزرگترمتوجه این امر هستیم که دعا 

 ؟است
که اگر دعا سود نرساند، ضرر  کنندفقط برای این دعا میافراد بعضی 

 ..اه بر اهلل.رساند. پننمینیز 
دهد که قرآن باعث شفا و سالمتی به ما خبر می ،راستگوترین متعال،اهلل 

 :فرمایدباشد. او میمی
  َُِّل مَِّن ٱۡلُقۡرَءانِّ م َفآء  َوُنزَن  ِّلۡمُ  َورََۡحَة   ا ُهَو شِّ و از )[ 87]اإلسراء:  ۡؤمِّنِّنيَ ل 

 (.نماییمقرآن شفا و رحمتی بر مؤمنان نازل می
بهای ما یقین به این خبر اهلل تعالی وجود دارد. آیا هرگاه دچار آیا در قل

کنیم؟ آیا به شویم، به رقیه شرعی و قرآن درمانی رجوع میبیماری می
ی شفا دادن قرآن بیان داشته است، یقین این خبری که اهلل تعالی درباره

 ؟داریم
ت و دوست بهترین امّت اسالمی، دهد که امّخداوند به ما خبر می

 :فرماید. همان گونه که میت نزد اهلل متعال استترین امّداشتنی



 

 

  ِِّّلنَّاس ۡخرَِّجۡت ل
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
شما بهترین امتی )[ 331]آل عمران:  ُكنُتۡم َخۡيَ أ

 .(ایدرون آورده شدههستید که برای انسانها بی
ۡؤمِّ : فرمایدمی اهللهمچنین   ۡعلَۡوَن إِّن ُكنُتم مُّ

َ
نُتُم ٱۡۡل

َ
]آل   ١٣٩ نِّنيَ َوأ

 (.باشیدو شما برترین می) [311عمران: 
ی دیگر مقایسه هاتامّ اسالمی را با آیا شخص مسلمان، وقتی امت

و و بزرگی  ، آیا قلب او به شرفاستکند که دارای امکانات مادی می
باشند، که دارای امکانات مادی می هاتتر بودن آن در برابر دیگر امّبر

های قلبش شک و تردیدی نسبت ؟ یا آن که در گوشهکندپیدا نمییقین 
 ؟ت وجود داردامّ به برتری اینبه خبر اهلل تعالی 

قوانینی وضع  ،همچنین اهلل تعالی برای ادب نمودن زن نافرمان و ناشزه
ضوابط و اخالقیات معروفی است که در  شروط، کرده که دارای

 :های فقه وجود دارندکتاب
  َََّٰتِّ ََت ۖۡ َوٱلَّ عِّ َوٱۡۡضُِّبوُهنَّ  افُوَن نُُشوزَُهنَّ فَعُِّظوُهنَّ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِفِّ ٱلَۡمَضاجِّ

ترسید، پس پندشان نشوز و نافرمانی آنها میاز و زنانی که ) [15]النساء: 
دهید ]و اگر اثر ننمود[ در رختخواب آنها از ایشان دوری کنید ]و اگر اثر 

 (.ننمود با چوب مسواک[ آنها را بزنید
داند و یقین دارد که قانون اهلل تعالی آیا قلب امر اهلل تعالی را واال می

ی یا آن که قلب درباره است؟باالتر از تمام نظریات غرب در این زمینه 
 ؟!آوردها پناه میبه غربیاین آیه 

را بیان  شیطان و اعمال او نسبت به انسانهای اهلل تعالی شرحی از دام
زینت دادن اعمال  وسوسه، ،شایعه پراکنید ایجاد اختالف، دارد: به ماننمی

تحریک نمودن ط یافتن و راهه بردن، تسلّی دروغین، به بیزشت، وعده
 به اعمال پلید و دیگر چیزها.



 
 

ی حضور کنیم که به خبر اهلل تعالی دربارهای زندگی میآیا به گونه
 ی به مای بزرگوعدهاهلل تعالی  ؟های او یقین داشته باشیمشیطان و دام

را صالح انجام دهیم، رسالتی باعظمت داده که اگر ایمان بیاوریم و عمل 
 :فرمایدسازد. اهلل تعالی میما مهیا می برای

  َِّٰلَِّحَٰتِّ لَيَۡسَترِۡخلَِّفنَُّهۡم ِف ْ ٱلصَّ ْ مِّنُكۡم وََعمِّلُوا ِّيَن َءاَمُنوا ُ ٱَّلَّ وََعَد ٱَّللَّ
ۡرضِّ َكَما ٱۡسَترِۡخلََف ٱ

َ
ِّي ٱۡرتَََضَٰ ٱۡۡل ََِّنَّ لَُهۡم دِّيَنُهُم ٱَّلَّ َُمك  ََ ِّيَن مِّن َقۡبلِّهِّۡم َو َّلَّ

اند و عمل صالح اهلل به کسانی از شما که ایمان آورده) [44]النور:  لَُهۡم 
ه آنان بر روی زمین خالفت عطا دهند، وعده داده است که بانجام می

ا ]خالفت عطا فرمود[ و فرماید، همان گونه که برای نفرات قبل از آنهمی
 (.گرداندشود را استوار میدین آنان را که برایشان از آن راضی می

ی این حقیقت سیاسی و قرآنی، آیا قلب نسبت به خبر اهلل تعالی درباره
در راه این نهضت، یقین دارد؟ همچنین یقین دارد که ایمان و عمل 

 ؟استروی زمین همان راه به خالفت رسیدن و قدرت یافتن بر  ،صالح
 .استدر کتاب پیروزمندش  خداوندهایی از خبرهای این نمونه

    يث ِّ َحدِّ ۡصَدُق مَِّن ٱَّللَّ
َ
چه کسی از اهلل راستگوتر ) [85]النساء:  ا َوَمۡن أ

 (.است
 ۡصَدُق مَِّن ٱ

َ
ِّ قِّيل  َوَمۡن أ چه کسی از اهلل در سخن ) [377]النساء:   َّللَّ

 (.باشدراستگوتر می
 :ددهدر قرآن به ما وعده میتعالی  اهلل

  وَۡعَدهُۥ ُ ِّۖۡ ََّل َُيۡلُِّف ٱَّللَّ اهلل وعده داده است و اهلل ) [1الروم: ] وَۡعَد ٱَّللَّ
 (.نمایداش خالف نمیدر وعده

     َحق ِّ ََّلٓ إِّنَّ وَۡعَد ٱَّللَّ
َ
ۡرضِّ  أ

َ
َٰتِّ َوٱۡۡل َمََٰو ِّ َما ِفِّ ٱلسَّ َّ ََّلٓ إِّنَّ َّللِّ

َ
نَّ  أ َوَلَٰكِّ

 
َ
آگاه باشید که آنچه در آسمانها و ) [44]یونس:   ٥٥ۡكََثَُهۡم ََّل َيۡعلَُموَن أ



 

 

است ولی  ی اهلل حقباشد. آگاه باشید که وعدهزمین است فقط برای اهلل می
 (.دانندبیشتر آنان نمی

در قلب ما قطعی، مورد اعتماد و یقینی  قرآنی خداوند،های آیا وعده
 شبه طوری که وجود سرد و سست هستند، یا به صورت ایمانی ؟هستند

 ؟تر استبه عدم آن شبیه
. نیستفقط استنباط  «عبودیت یقین»و  «ی اهلل تعالیوعده»ی بین رابطه

 نماید:بلکه قرآن به ذاته به آن اشاره می
  ۡۖ ِّ َحق   ۡ إِّنَّ وَۡعَد ٱَّللَّ ِّيَن ََّل يُوقُِّنوَن  فَٱۡصَبِّ نََّك ٱَّلَّ فَّ ]الروم:  ٦٠َوََّل يَۡسَترِخِّ
آورند ی اهلل حق است و کسانی که یقین نمیپس صبر کن که وعده[ )11

 (.تو را به سبکسری وا ندارند
ایم به عبودیت یقین برسیم که بزرگترین مراتب دین و باالتر آیا توانسته

از ای از شک یا تردید را ههر ذرّ ،ی آنو در نتیجه استاز اسالم و ایمان 
 ؟اییمبیرون نمقلب خودمان 

 این، دهدروی میکه در زندگی مؤمن و اندوهناک انگیز امور غماز 
آن به  دین به منزلت یقین و قرار دادن است که در هنگام عظمت دادنِ

شود که مقابل او کسی ظاهر می ، درترین منزل دینعنوان شریف
]و همه چیز نسبی گوید: هیچ کسی به حقیقت مطلق نرسیده می
حقیقت مطلق همان چیزی است که در قرآن  لی کهدر حا! باشد[می

و  ،یقین حاصل کنند تاکنند مؤمنان با نفسشان جهاد می  !وجود دارد
 !جنگند تا آن که شک کنندای با نفسشان میچنین افراد بیچاره

برای آنها بینم که می کنیم،ی امامان دین را مطالعه میهنامهرگاه زندگی
های بعضی از فالسفه را و وقتی نوشته کردندبه یقین کوشش میرسیدن 

تا شک نمایند و تردید داشته باشد و در  در تالش بودند، آنها بینممی
حیرت و سرگشتگی قرار بگیرند. چقدر این دو گروه با یکدیگر فرق 

 .کنندمی



 
 

 
 
 
 
 

 شویمی آن بازخواست میدر بارهولی  ،ایمآنچه انجام نداده

 

ش به او داده ی اعمالایستد و پروندهز قیامت میر رووقتی انسان د 
بسیاری از خطاهایی را که انجام  یابد،میو از محتویات آن اطالع  شودمی

دانست در حالی است که می بینید و اینی اعمال خود میداده در پرونده
 ..خواهد دید.این اعمال را روزی 

عمالی را در ا نده،به طور گیج کنو  به ناگاهانسان در این روز اما 
در و  اندنوشته شده ، ولی آنهاکه آنها را انجام نداده بینداش میپرونده
و برای آن مورد حساب و کتاب قرار  شوددیده میی اعمالش پرونده

 ..گیرد.می
و بلکه  ها و بلکه صدها، خطاهای دهی اعمالشگاهی انسان در پرونده

 .شوددیده میها نفر میلیون
نوشته شده و اهلل تعالی او را مورد  شی اعمال بدآنها در پروندهتمامی 

 ..دهد.حساب و کتاب قرار می
به  شخصی و چگونه اند؟از کجا آمده ین اعمالی که انجام نشدها اما

 گیرد ؟مورد حساب و کتاب قرار میکه انجام نداده علت خطاهایی 
ناک پرده بر ت ترسی عجیب را بشنوید، از این حقیقاین دو آیه

 :دارندمی



 

 

   ۡوَزارَُهۡم ََكمِّلَة
َ
ْ أ َۡحمِّلُوٓا لُّوَنُهم َِّ ِّيَن يُضِّ ۡوَزارِّ ٱَّلَّ

َ
 يَۡوَم ٱۡلقَِّيََٰمةِّ َومِّۡن أ

تا در روز قیامت بار ]گناهان[ خودشان را به طور کامل ) [74]النحل: 
 (.اندبردارند و بار ]گناهان[ کسانی که آنها را گمراه نموده

 فرماید:همچنین می
   ۡثَقاَّل

َ
ۡثَقالَُهۡم َوأ

َ
َۡحمِّلُنَّ أ ََ َع َو ِّهِّۡمۖۡ  مَّ ۡثَقال

َ
تا بارهای ) [31]العنکبوت:  أ
]گناه دیگران[ را به همراه بار سنگین  نسنگین ]گناهشان[ و بارهایی سنگی

 (.خود بر دوش حمل نمایند
اهلل  ایم و در موردزبان آورده که در جمعی بر سخنانیا چه بسا اهلل! ی

یکی از اهل آن جمع  ایم، در نتیجهآگاهی سخن گفته تعالی بدون علم و
 ،ی آنتأثیر گرفته است و بر انجام گناه جسارت پیدا کرده و در نتیجه

ن علمی به آدر حالی که  ؛ی اعمال ما ثبت شدهدر پروندهنیز گناه او 
اعمال ما  یشود، در پرونده! هر بار که گناه آن شخص تکرار مینداشتیم

 !!، تا به شومی آن جسارت به دین و دینداری برسیمشودثبت مینیز 
ی و بر هزاران خوانندهشخصی آن را نوشته هایی که چه بسیار مقاله

شرعی شده  گیری آنها در حکماثر نموده و در نتیجه باعث آسان دیگر
دیگر تأثیر  بر هزازان نفر ،این شبهه متأثر با نقلافراد  نیز بعد از آن است.

 .اند.گذاشته
 ی کههایگناهان هزاران هزار نفر از انسان ،روز قیامتدر نویسنده  این

 !!دبینی اعمال خود میدر پرونده شناخت،حتی آنان را نمی
ی غرب زدگی اند و در نتیجههب به عالِم بودچه بسیاری افرادی که منتس

 ،ی آنو در نتیجه دهوشرع نب اند که ازمسائلی را در شرع بیان داشته ،پلید
به ریش، عباء و لحن سخن او که  .  آناناندها نفر فریب خوردهمیلیون

به دین ی این کار، اند. در نتیجهاد کردهشبیه لحن علماء بوده است، اعتم



 
 

در درون انسانها توهین شده و آنان گرفتار اقوال شاذ فقهی و شبهات 
 !!انددر مورد آنها در سالمت بودهاند که قبل از آن، اعتقادی شده

دلیلی بر کامل  ،بعضی از مردم در این پندارند که زیاد شدن مخاطبان
گوید: در سخنرانی بینی که می. حتی یکی از آنها را میاستبودن خطاب 

تعداد زیادی از مردم حضور داشتند و به سخنان او گوش دادند!  ،این مرد
دن تعداد شنوندگان به معنای زیاد شدن داند که زیاد شاین بیچاره نمی

داند که این زیاد شدن تعداد شنوندگان به معنای و نمی است،قربانیان 
و او باید آنها را  استسخنران  انبر بار گناه هاآن اناضافه شدن بار گناه

 ..روز قیامت حمل کند.در نیز 
دآور قسم به اهلل، اگر انسان با خودش خلوت کند و گناهان خود را یا

 آخرت کافی است، گناهان برای بدبخت شدن در اینکه  فهمدمیشود، 
 .را نیز بر دوش بکشد!دیگری  ر گناهان افرادکه بااین چه برسد به 

میان خود را در روز قیامت که  یشخص قسم به اهلل بسیار زیانکار است،
گناه  بخاطر بهبیند، اما نه به خاطر گناهان خود، بلکه آتش سوزان می

 !دیگری مجازات شده است
آن را به  یشخص است کهفقط در مورد جسارت در حکمی شرعی  این

وقتی . بوده است و از تبعات آن در آینده غافل ی خود نیکو دانستهسلیقه
، پس چگونه ما در برابر آن استت خطرناک به این شدّ یامرچنین 

تن قلب عث در پرده قرار گرفااست که ب امری این؟! ورزیمغفلت می
ماند که از بند می غافل هاییترس و هراستا آن که شخص از  شود،می

 .باشندتر میبه او نزدیک شکفش
ای برادر واال مقام! قسم به اهلل، آن چیزی را برای تو دوست دارم که 

وقتی که در  !دارم. وای بر ما ای بردار گرامیبرای خودم دوست می



 

 

سخن اهلل تعالی را برای خودمان  این ،شویماجتماعی شرعی وارد می
 :بخوانیم

   ۡوَزارَُهۡم ََكمِّلَة
َ
ْ أ َۡحمِّلُوٓا لُّوَنُهم َِّ ِّيَن يُضِّ ۡوَزارِّ ٱَّلَّ

َ
 يَۡوَم ٱۡلقَِّيََٰمةِّ َومِّۡن أ

تا در روز قیامت بار ]گناهان[ خودشان را به طور کامل [ )74]النحل: 
 (.انددهبردارند و بار ]گناهان[ کسانی که آنها را گمراه نمو

 فرماید:که می هلل سبحانههمچنین ا
   ۡثَقاَّل

َ
ۡثَقالَُهۡم َوأ

َ
َۡحمِّلُنَّ أ ََ َع َو ِّهِّۡمۖۡ  مَّ ۡثَقال

َ
تا بارهای [ )31]العنکبوت:  أ
]گناه دیگران[ را به همراه بار سنگین  نسنگین ]گناهشان[ و بارهایی سنگی

 .(خود بر دوش حمل نمایند
ی آن که تسلیم شویم، به عالوهمان میپس وای بر ما که تسلیم گناهان

 !گردیمگناهان دیگران نیز می



 
 

 
 
 
 
 

 هخاتم

 

ی معانی ایمان و دینداری که قرآن آنها را هایی دربارهنظرات و دیدگاه
 دیدار اهلل تعالی و شرح . که یاد نمودن آخرت،عرضه داشته بیان کردیم

شوند را در بر قع مینزدیک وا ی اتفاقاتی که در آن روزقرآن درباره
 گیرد. می

دارد تا آنجا که ی قسوت قلب بیان میهمچنین توصیفی که قرآن درباره
دنیا بیشتر از توجه ما به  همچنین توجه بهشود. تر میاز سنگ نیز سخت

نماز اولویت  باشد تا آنجا که بعضی از ما تفریحات را برنماز صبح می
خوانند به شکلی شبانه نماز شب میتصویر کسانی که  دهیم. همچنینمی

که قرآن آن را ترسیم نموده است، بیان شد. همچنین دوری جستن از 
باشد. همچنین ی سبک شماری بعضی از امور میوقوع نفاق که در نتیجه

در آن بزرگداشت منزلت تسبیح)سبحان اهلل گفتن( توسط قرآن بیان شد 
باشد. همچنین در مورد غفلت یغول مشما آنجا که عالَم اطراف ما به آن ت

آمد. همچنین به سخن به میان بسیاری از ما نسبت به توکل و نتایج آن 
قطعی قلمداد کردن و اعتماد داشتن و یقین به چیزهایی که اهلل تعالی و 

اند، پرداخته شد تا آن که توسط آن مؤمن به بیان داشته رسولش
عجیبی صحبت شد که برای  باالترین مراتب دین برسد و در آخر از امر



 

 

نوشته شده است که او آنها را  شی اعمالهایی در پروندهشخصی بدی
 انجام نداده است.

آنها را  که قرآن هستندهای بسیار کوچکی نمونه تنهااین معانی ایمانی 
ها و هشدارهایش به آن پرداخته ها، برهانها، داستانالدر بر گرفته و با مث

و  نامعلوم است شساحلدریایی وجود دارد که  ی،است. در نکات قرآن
که است  خداوند و امور ریزیارتباط به  شامل حقایق دین و رازهایِ

 .کنندرا مشخص می عال الق جل وتعامل به خ
ساندن نفع ر ،ر در قرآنبه اذن اهلل شما در برابر تدبّ !ی گرامیای خواننده

دین و دینداری و پیمودن  رسیدن به حقایق به اهل آن و دوستان ایمانی،
 .نیستیناتوان  اهلل سبحانههایی به سوی راه

 جمعین.اصحبه  آله و سلم على نبینا محمد و ، صلى اهلل و.علمااهلل 




