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مقدمهی مؤلف

الحمد هلل و اما بعد:
انسان در این عصر ،دردمند و خسته از ادامه زندگی روزمره است و به
نوعی در آن غوطه ور شده است .هر کدام از ما در حالی صبح میکند که
گویی سپری است در برابر طوفان کارها و جزئیات کوچک زندگی که
بر تو از زمان بیدار شدن در صبحگاه غلبه مینمایند و بر تو چیره
میشوند تا اینکه خود را در پایان شب ،خسته و رنجور در باالی
تختخواب خود می یابی.
تداوم خستگی در پیامکهای کوتاه موبایل ،ایمیل ،درج مطالب فیس
بوک ،دریافت خبر در تویتر و گشت وگذار در کانالهای ماهوارهای ،قرار
گرفتن در راههای پر ازدحام و هر آنچه که انسان را به خود مشغول
مینماید و او را در مسائل اجتماعی وارد مینماید و غیره .که بخشی از
آن سوار بر بخش دیگر است ...
آیا وسایل ارتباط جمعی این مشکل را برطرف نمودهاند؟ نه! هرگز!
بلکه آنها نعمتی از سوی اهلل تعالی هستند که نحوهی استفاده از آنها باید
در نهایت رضایت خداوند را به دنبال داشته باشد .ممکن است انسان

استفادههای متنوعی از این امکانات داشته و در حال سود بردن از آن
باشد ،اما غافل از یک نکته! ممکن است در موردی هم زیانکار شویم! و
این مورد همان «صفا» میباشد.
«صفای ذهن ،خاطری آسوده و خلوت و تفکری درخشنده»؛ زمانی که
اطراف انسان در آرامش قرار دارد...
شیوهی کنونی زندگی انسان به شکلی است که دهها و بلکه صدها صدا
در طول روز به سوی وی روانه میشود و از هر جهت ذهن او را به خود
مشغول میسازد .این امر بر پریشانی ذهن و سردرگمی انسانها میافزاید
که شاهد نمونههای بسیاری از آن در شهرهای معاصر میباشیم.
خصوصاً هنگامی که رفاه اجتماعی به جنگ با زندگی میآید و انسان را
تا به صبح در کنار دوستان خود قرار میدهد تا زندگی بدین طریق ضایع
گردد...
از بدترین نتایج فشارهای شهری معاصر ،قسوت و سنگدلی است که در
قلبها نفوذ میکند .ایمان خدشهدار میشود وآرامش درونی از بین میرود،
تا آن که تبدیل به امری شایع و فارگیر میشود.
آیا زمان آن فرا نرسیده که از نابودی معاصر جانها دست کشیده و
جانهایمان را با نسیم ایمان طراوت بخشیم؟
آیا وقت آن نرسیده است که قلبهایمان را با قرآن رقت دهیم؟
قرآن همان چیزی است که سبب تزکیهی نفس ،رقت دادن قلوب،
تصفیهی جانها و نجات دادن آنها از سنگینی زمین میشود.
این استنباط شخصی یا یک نظر فردی نمیباشد ،بلکه حقیقتی است که
قرآن خود به بر آن داللت دارد.

اهلل تعالی میفرماید:
ُ
ََ
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ان َمن َياف َوعِّي ِّد [  ٤٥ق( ]54 :پس با قرآن کسی که
 فذكِّر بِّٱلقرء ِّ
از وعید میترسد را پند بده).
همچنین میفرماید:
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ح [ األنبیاء( ]54 :بگو :فقط شما را با وحی بیم
قل إِّن َما أنذ ُِّركم بِّٱل َو ِّ ِۚ
میدهم).
اهلل تعالی قرآن را به موعظه و پندی بر انسانها توصیف مینماید .و
میفرماید:
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يأ ُّي َها ٱنلَّاس قد جا َءتكم م ۡوعِّظة مِّن َّربِّك ۡم[ یونس( ]45 :ای
انسانها ،به راستی پندی از جانب پروردگارتان به شما رسیده است).
تصویری از زندگی معاصر و مشاهدات اجتماعی روزمره بر مولف
کتاب گذشته است .این امور و مشاهدات ،با تأمل در نور قرآن و انتقال
بین آیات و نیز توجه به معانی آیات مورد بررسی قرار گرفته و تالش
شده تا هدایتهای قرآن با توجه به این اتفاقات و محیطها بیان شود.
خالصهی این تأمالت در فصلهای جداگانه و زمانهای متفاوت بیان
شده است.
این تأمالت مرا به شگفتی وادشته! این که چگونه اسرار قرآن سبب نرم
کردن قلبها و رقت دادن به آن و تزکیه نفس میشود ،و برایم چیزی جز
زیبایی اخالق و تعبد به همراه نداشته است .
کتابی که در پیشگاه شماست ،حاصل بعضی از این تأمالت است .این
کتاب در ذات خود بر اساس مشاهدات اجتماعی است که از کنار آنها
عبور شده و با نور قرآن دربارهی آنها سخن به میان آمده است .در آن از

بعضی معانی پرده برداشته شده که توجه به آنها سبب رقت ،نرمی ،تزکیه
و پاک شدن قلب میشود .و این بازگشتی به مسیر طبیعی خود میباشد.
خالصهای از این نتایج و تأمالت در فصلهایی از این کتاب بیان خواهد
شد.
اهلل عالمترین است و صلوات اهلل بر پیامبر ما و بر آلش و اصحابش
باشد.
ابو عمر -ذی القعدة  3511هـ قـ
iosakran@yahoo.com

دستپاچگی در برابر حقایق

در روز چهارشنبه ،دومِ ماهِ محرم ،سال  3511هـ قـ  ،یکی از نزدیکانم
به ریاض آمد .کنیهی او ابو عبدالکریم میباشد .سن او چهل و اندی سال
بود و بین من و ایشان ،دوستی بسیار نزدیکی برقرار بود .تا به حال کسی
را مانند وی ندیدهام که در برابر مردم قلبی رئوف داشته باشد و به
مستضعفان از جمله کارگران ،افراد بیخانمان ،کودکان ،و مانند اینها نیکی
نماید .او دارای فضیلتی خاص بود که تا زندهام آن را فراموش نخواهم
کرد...
وقتی به خانهام رسید ،آثار گرد و غبار بر روی چهرهاش نمایان بود.
زیراندازی طلب نمود و ساعتی در همان جا خوابید...
وقتی زمان صَرف نهار فرا رسید ،او را بیدار کردم و با هم غذا خوردیم،
سپس دربارهی موضوع «نماز جماعت مسافر» با یکدیگر بحث نمودیم.
او از من دربارهی این موضوع کتابی درخواست کرد.
به کتابخانهام مراجعه کرده و بخش نماز از فتاوای ابن باز که در
(برنامهی) نور علی الدرب تهیه شده بود و نیز فتاوای ابن عثیمین که
شیخ فهد سلیمان آن را جمع آوری کرده بود ،برایش آوردم.

موضوعی را که وی خواهان آن بود مطالعه کرده ،سپس اجازه خواست
و رفت.
بعد از گذشت آن روز ،در جمعه همان هفته مادرم با من تماس گرفت
و خبری را برایم بازگو کرد .به من گفت :ای فرزندم!  ،تقدیر خداوند
صورت گرفته و برای ابو عبدالکریم اتفاقی افتاده است.
در پس آن سکوت نمودم.
از او پرسیدم :حاال در کدام بیمارستان است؟
به من گفت :او وفات یافته .اهلل تعالی او را رحمت نماید.
مدتی ساکت ماندم ،با مادرم خداحافظی کرده و گوشی را گذاشتم .آنچه
در ذهنم میگذشت فقط این بود :ابوعبدالکریم قطعاً نمرده و مادرم خبر
اشتباهی به من داده است.
مدتی صبر کردم ،سپس دوباره تماس گرفته و از مادرم پرسیدم :آیا از
این خبر که به من دادی مطمئن هستی؟
گفت :ای فرزندم! این خانوادهی او هستند که گریه میکنند .اهلل او را
رحمت نماید.
یک بار دیگر از مادرم خداحفظی کردم و گوشی را گذاشتم .خشکم زده
بود و نمیدانستم چه کار باید بکنم.
سپس با برادر او تماس گرفتم ،صدای لرزانش را شنیدم و به یقین
رسیدم( .که ابو عبدالکریم وفات یافته است).
از او پرسیم :ابو عبدالکریم...؟
صحبت مرا قطع کرد و باصدایی شکسته گفت :ابو عبدالکریم از تو
حاللیت میطلبد.

ماشینم را روشن کردم و به سوی خانهی او که در خارج از ریاض بود
راهی شدم .به همراه افرادی از خانوادهی وی به سوی غسالخانهای رفتیم
که در آن قرار بود غسل داده شود.
مدت اندکی منتظر ماندیم .وقتی غسل او تمام شد ،به ما اجازهی ورود
دادند .به او سالم دادم و پیشانی او را بوسه زدم و برای او دعا نمودم.
نتوانستم خود را کنترل کنم و گفتم :ای ابو عبدالکریم! زنده و مردهات
بوی خوب میدهد.
در منزل او نشستیم و افرادی آمدند که عزادار بودند .به خاطر مصیبتی
که به من وارد شده بود ،توانایی هیچ کاری را نداشتم.
به ریاض برگشتم .شبهایی را در آنجا سپری کردم ،اما چهرهی او از
ذهنم پاک نمیشد .سعی کردم لحظاتی از روز چهارشنبهی قبل از مرگش
که مهمان من بود را به یاد بیاورم .به همان جایی که در آن زیرانداز
انداخت و خوابید رفتم و گله و شکایتم را به نزد اهلل تعالی بیان داشتم و
درحد توانم ،جوششی که در درونم بود را خاموش نمودم.
حوادث و اتفاقات بسیاری را مرور کردم .این اوّلین باری بود که نزدیک
بودن مرگ را حس کرده و اجل خود را تا به این حد نزدیک دانستم.
وقتی در منزل نزدیکان و عزاداران او بودم ،به چهرههای آنان
مینگریستم .خود را در بین آنها میدیدم و میگفتم :ما همگی برای عزا
آمدهایم .بیشتر ما فکر میکنیم آنچه واقع شده فقط برای دیگران است.
فراموش کردهایم زمانی فرا خواهد رسید که هر کدام از ما این زندگی را
ترک کرده و غسل داده میشویم و ما را کفن میکنند و سنگ لحد ما را
میچینند و بعد خشتهای باالی آن را میگذارند .سپس خاک روی آن
خواهند ریخت و بعد از آن مردم دور میشوند.

بعضی از انسانها در این ماه وفات مییابند و بعضی دیگر ،قبل از
رمضان این ماه میمیرند و به آن نمیرسند و بعضی از ما یک یا دو سال
بعد و یا چیزی اضافهتر از آن مرگش فرا میرسد ،ولی پایان این زندگی
امری حتمی میباشد.
برای هر کدام از ما زمانی نه چندان دور برای ترک این زندگی مقرر
شده است.
این تقدیری است که پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمانها و زمین
مشخص و نوشته شده است .مالئکهای گرامی که در تقدیر عمر
نوشتهاند :شخص در زمان جنین بودن میمیرد و یا چهار ماه عمر میکند
و ما به سوی این مرگ در حال حرکت هستیم و زمان حیات ما دائماً
کمتر میشود.
ممکن است در سال گذشته ،سه سال [یا بیشتر] با مرگ فاصله داشتیم و
امروز یکسال از آن کم شده و ما هر دقیقه به آن نزدیکتر میشویم ،تا آن
که به سرای آخرت رفته و به مسکن ابدی خود قدم بگذاریم...
این حقیقتی است بزرگ ! چگونه در این سالها از آن غفلت داشتهایم؟
چگونه بسیاری از انسانها از آن غافل میباشند؟
بسیاری از مردم این حقیقت را به شکلی نظری و عقلی محض
میشناسند ،ولی با یقینِ به آن زندگی نمیکنند تا سزاوار و درخُور تفکر
دربارهی آن شوند...
از عجایب نفس انسان این است تنها به امور تجربی توجه میکند.
بعضی از انسانها یاد مرگ را ناپسند دانسته و در ذهن خود این گونه
تصور میکنند که فاصلهی زیادی با آن دارند .وقتی نزدیک شدن آن را
میبینند ،به امور مشروع و غیر مشروعی متوسل میشوند تا آنها را از

مرگ حفظ نماید .این فرارِ درونی از مرگ است که قرآن آن را سرزنش
مینماید .آنجا که اهلل تعالی میفرماید:
ُ ۡ َّ ۡ َ َّ
َ ُّ َ ۡ ُ َ َّ ُ ُ َ َٰ ُ ۡ ُ َّ ُ َ ُّ َ َ َٰ ََٰ
قل إِّن ٱل َم ۡوت ٱَّلِّي تفِّرون مِّنه فإِّنهۥ ملقِّيكمۖۡ ثم تردون إَِّل عل ِّ ِّم
َّ َ َ َ َ
ُ ُ َۡ ُ َ
ُ
َۡۡ
ب َوٱلشهَٰدة ِّ ف ُينبِّئُكم ب ِّ َما كنت ۡم تع َملون [ ٨الجمعة( ]8 :بگو:
ٱلغي ِّ
مرگی که از آن فرار میکنید ،به دیدار شما خواهد آمد ،سپس به سوی
دانای غیب و آشکار بازگردانده میشوید و شما را از آنچه انجام میدهید،

باخبر خواهد ساخت).
به فرض محال ،فرار کردی و از خطری از خطرها رهایی یافتی؛ ولیکن
باید بدانی که زمانی محدود در این وضعیت خواهی بود.
اهلل تعالی میفرماید:
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ۡ
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َۡ
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ت أوِّ ٱلقت ِّل ِإَوذا َّل ت َم َّت ُعون
قل لن يَنفعك ُم ٱلفِّ َر ُار إِّن ف َر ۡرتم م َِّن ٱل َم ۡو ِّ
َّ َ
إَِّّل قل ِّيل [ ١٦األحزاب( ]31 :بگو :اگر از مرگ یا کشته شدن [در جهاد]
فرار کنید ،فرار شما سودی به شما نمیرساند و در این صورت جز اندکی

[از زندگی دنیوی] بهرهمند نخواهید شد).
حتی اگر از خطری معین سالم بمانم ،بعد از آن در سایهی متاعی اندک
خواهم بود و به زودی خطری فرا میرسد که هرگز نمیتوانم از آن فرار
کنم...
قرآن تصویری دیگر از فرار را به نمایش میگذارد و آن «التحاید»
است...
«الفرار» دور شدن و کنار رفتن از جای خطر است ،اما «التحاید» شبیه
کوشش فرد برای فرار از تیرباران است ،در حالی که جهت تیرها به سوی
اوست.

اهلل تعالی میفرماید:
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ت مِّن ُه َت ُ
ٱۡلق ذَٰل ِّك َما كن َ
ِّيد [ ١٩ق]31 :
َ وجا َءت َسك َرة ٱل َم ۡو ِّ
ت ب ِّ َ ِّ ِّۖ
(سختی مرگ فرا رسیده است .این همان چیزی است که از آن
«تحاید» داشتی).
نه فرار سودی میرساند و نه تحاید منفعتی به همراه دارد ،زمانی فرا
میرسد که به سوی سرزمین ابدی خواهی رفت.
اما باید در امر عجیبتر از آن نیز تأمل نمود! و آن شخصی است که با
پاهای خود به سوی مکانی میرود که اهلل تعالی وفاتش را در آنجا تقدیر
نموده و این در حالی است که او هیچ آگاهی به تقدیر پنهان ندارد.
اهلل تعالی میفرماید:
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نت ۡم ِِّف بيوت ِّكم لَبز ٱَّلِّين كتِّب علي ِّهم ٱلقتل إَِّل
َ َ
ج ِّع ِّه ۡمۖۡ[ آل عمران( ]345 :بگو« :اگر شما در خانههای خود هم
مضا ِّ
بودید ،کسانی که کشته شدن بر آنان نوشته شده بود؛ قطعاً به قتلگاههای

خود ،بیرون میآمدند).
بسیاری از انسانها را مییابی که سالهای متوالی از یک راه یا اتاق یا
بیمارستان یا دیگر جاها عبور کرده و اصالً به ذهنشان خطور نمیکند که
احتمال داشته باشد این همان جایی است که بعد از گذشت چند دقیقه یا
ساعت ،اهلل تعالی وفاتشان را در آنجا تقدیر نماید...
ای برادر گرامی! منظور همان لحظهای است که در انتظار من و تو
میباشد .لحظهای که در آن درنگی نیست و همان زمانی است که
خداوند جل جالله آن را تقدیر نموده است.
همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:

َ
َ َ َٓ َ َ ُ َ َۡ َ
َ
َ و َلَٰكن يُ َؤخ ُِّر ُه ۡم إ َ َٰٓ َ َ ُّ
رِخ ُرون َساعة
َل أجل م َسمِّۖ فإِّذا جا َء أجل ُه ۡم َّل يست ِّ
ِّ
ِّ
َ َۡ َۡ
َ
َوَّل يستقد ُِّمون [ ٦١النحل( ]13 :ولی [عذاب آنها] را تا اجلی مشخص
عقب میاندازد .وقتی اجلشان برسد ،نه لحظهای به پیش میآید و نه

[لحظهای] پس میرود).
تعلق به مادیات و امور مادی سبب شده تا بسیاری از سیاستمداران و
ثروتمندان ،بر این باور باشند که آنها در قصرهای برافراشتهای خواهند
بود و از خطرات مرگ در امان میباشند .آنها در ساختمانهای بلند و
محلههای امن زندگی میکنند و قرآن از این احساس ساختگی آنها پرده
بر میدارد .اهلل تعالی میفرماید:
َ
َ ُ ُ ْ
َ
ُ
َ
ُّ
كك ُم ٱل ۡ َم ۡو ُ
ت َول ۡو ك ُ
نت ۡم ِِّف بُ ُروج ُّمش َّي َدة [ النساء:
أ ۡي َن َما تكونوا يُ ۡد ِّر
( ]58هر کجا که باشید ،مرگ به سراغ شما میآید ،حتی اگر در قصرهای
برافراشته باشید).
به همین دلیل است که گروهی از انسانها از فریضهی جهاد کراهت
دارند؛ زیرا میپندارند که آنها را به مرگ نزدیک مینماید و فراموش
میکنند که مرگ برای آنها در زمانی معلوم قبل از آن که آفریده شود،
مقرر شده است.
قرآن دربارهی این تصور سخن میگوید و از زبان آنان میفرماید:
َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ٓ َ َّ َ َ ٓ َ َ
ُ ْ
َ
َ وقَالوا َر َّب َنا ل َِّم كتبت علينا ٱلقِّتال لوَّل أخ ۡرتنا إ ِّ َٰٓ
َل أ َجل ق ِّريب[ النساء:
( ]55و میگویند« :ای پروردگارمان! برای چه جنگ را برای ما واجب

نمودی؟ ای کاش تا زمانی نزدیک آن را عقب میانداختی»).
به همین خاطر است که بسیاری از جنگجویان را میبینی که در تیررس
و بمباران هوایی قرار میگیرند ،ولی با این وجود جانشان حفظ شده و به
سرزمینهایشان باز میگردند و سالهای متمادی زندگی میکنند.

در نقطه مقابل ،کسانی را مشاهده مینمایی که در سالمتی کامل هستند
و به ناگاه مرگ به سراغشان میآید و در بین خانوادهی خود وفات
مینمایند...
برای چه؟ زیرا این اجل ،قبل از آفرینش انسانها حتمی شده است؛ نه
فرار از آن فایدهای دارد ،نه تحاید از آن و نه از روی جهل و فراموشی
این لحظهی جدایی از دنیا از بین خواهد رفت...
بعضی از نابخردان هستند که وقتی گفته میشود :مردی در راه اهلل تعالی
وفات نموده است ،اینگونه به فکرشان خطور میکند که سالم ماندنِ آنها
از این مرگ ،نعمتی از جانب اهلل تعالی میباشد! این نظر ،فکر عبداهلل بن
اُبَیّ بود که اهلل تعالی دربارهی او میفرماید:
ُ ۡ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُّ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ َ ََّ
َّ
ِإَون مِّنكم لمن َب َِِّّن فإِّن أَٰٰبتكم م ِّييبة قال قد أنعم ٱَّلل لَع
َ
ۡ َ َ ُ َّ
إِّذ ل ۡم أكن م َع ُه ۡم ش ِّهيدا [ ٧٢النساء( ]57 :در بین شما کسی وجود دارد
که [در جهاد] درنگ میکند و اگر پیشامد ناگواری به شما برسد ،میگوید:

اهلل به من لطف نموده است که در بین آنها نبودهام).
بعد وفات دوست نزدیکم ،تصمیم گرفتم تا دوستان و نزدیکانم را به
این امر متذکر شوم که زمان مرگ آنها نیز نزدیک و مقدّر شده و در
سالهای آتی ما را فراخواهد گرفت...
دوستانی که در دبیرستان با آنها بودم ،دوستانی که در دانشگاه به همراه
من بودند و همچنین نزدیکانی که به صورت دورهای با آنها در رفت و
آمد بودم را به این امر متذکر شدم...
بزرگان و علمایی را برای آنان یادآور شدم که اکنون فقط خبرهای آنان
را بین خودمان دست به دست میکنیم .ابن باز ،ابن عثیمین ،ابن جبرین و
ابن غدیان و دیگران را برایشان برشمردم.

رسول اهلل را یاد نمودم که در راههای مدینه گام مینهادند و برای
مردم در مسجد نبوی امامت مینمود و بعد از نماز صبح با اصحابش
مجالست مینمود...
همهی آنها دنیا را وداع گفتهاند .پس تو ای انسان! آیا خودت را در
امنیت میبینی و از مرگ و کم شدن افراد در اطرافت غافل هستی؟ قسم
به اهلل ،این رازی از رازهای نفس بشری است...
زمانی که انسان این حقیقت بزرگ ،یعنی حقیقت مرگ را خوار و حقیر
میداند؛ به سلسله سؤال و جوابهایی وارد نمیشود که دربارهی جدا
شدن ما از این زندگی روزمره است .منظورم مغایرتی است که در عقیده
و سلوک وجود دارد...
اگر ما ایمان داشته باشیم که لحظهی جدایی ما از این دنیا نزدیک و
بلکه ملموس است و افراد زیادی که با ما سکونت دارند ،به همراه ما
میخورند ،با ما در تعامل هستند و یا به ما آموزش میدهند را در بر
میگیرد ،پس چگونه ممکن است این چیزها را ببینیم و دائماً خبر مرگ
دیگران به ما برسد ،ولی از آن در غفلت باشیم؟!
قرآن اشاره به این جدایی و نزدیک بودن این اجل در مقابل استمرار
غفلت در بین انسانها دارد .اهلل تعالی میفرماید:
َۡ َ
ۡ
ُ َ
ُ
َت َ
اس ح َِّس ُ
ٱق َ َ
ب ل َِّّلن ِّ
اب ُه ۡم َوه ۡم ِِّف َفلة ُّم ۡع ِّرضون [ ١األنبیاء]3 :

(حساب و کتاب انسانها به آنها نزدیک شده است و آنان غافالنه از آن
روی گردان هستند).
علت این مشکل را در کتاب اهلل تعالی جستجو نمودم .به دنبال آن بودم
که نظر قرآن دربارهی این رابطه چیست؟ در آن سه منظره را یافتم که از
راز این مشکل پرده بر میداشت و آن به تأخیر انداختن [و دور انگاشتن
این مسأله] میباشد.

خطاهایی که از ما سر میزند ،از روی است که غالباً فکر میکنیم این
دنیا استمرار دارد .نزد خودمان میگوییم ،زمان باقی است و اوضاع ما
درست خواهد شد و در این هنگام است که وقت از دست میرود ،در
حالی که آن را حس نمیکنیم؛ تا آن که ناگهان با فرشتهی مرگ روبرو
میشویم و در آن زمان که تقدیر شده است ،جان ما را میستاند...
نظر شما چیست؟ آیا دستپاچگی در برابر این حقیقت بزرگ ،دلیلِ
دیگری جز دور انگاشتن این مسأله دارد؟
کتاب اهلل تعالی به ما خبر میدهد که گروهی از انسان هنگام مرگشان،
از خداوند میخواهند تا آنها را از مرگ بازگرداند و با او پیمان میبندند
که اگر اجل آنها عقب بیافتد ،عمل صالح انجام میدهند .ولی هرگز
اجابت نخواهند شده و وقت تمام شده است .اهلل تعالی میفرماید:
َ َ ٓ َ ۡ َ ُ ََٰ
َّت إ َذا َجا ٓ َء أ َ َح َد ُه ُم ٱل ۡ َم ۡو ُ
َ َّ
ٱر ُ
ت قَ َال َرب ۡ
ون  ٩٩لع ِّّل أعمل ٰل ِّحا
ح َٰٓ ِّ
جع ِّ
ِّ
ِّ
ٌ َ
ٓ
َ َ َ ۡ ُ َ َّ ٓ َّ َ ٌ ُ َ ٓ ُ
ُ َ
ت َك ُۚ إِّن َها َك َِّمة ه َو قائِّل َهاۖۡ َومِّن َو َرائ ِّ ِّهم بَ ۡر َزخ إ ِّ ََٰل يَ ۡو ِّم ُي ۡب َعثون ١٠٠
فِّيما ترك ُۚ
[المؤمنون( ]011 -99 :وقتی مرگ به یکی از آنها میرسد ،میگوید« :ای
پروردگارم! مرا بازگردانید * تا آن که [در آن سرزمینی که] ترک نمودم،
عمل صالح انجام دهم .نه ،چه بسا که این فقط سخنی است که او میگوید

و تا روزی که برانگیخته میشوند ،برزخی در پیش رویشان است).
اکنون فرصت انجام عمل صالح برای ما وجود دارد و این فرصت قبل
از زمان نزدیکی است (زمان مرگ) که یکباره به ما میرسد .همان زمانی
که درخواست بازگشت به زمانِ قبل از آن و مهیا شدن جهت انجام عمل
صالح ،دیگر سودی به همراه ندارد...
همچنین کتاب اهلل تعالی از مردمی به ما خبر میدهد که هنگـام مرگشـان
میگویند :خداوندا زمانی کوتاه به ما فرصت دهید تا صـدقه دهـیم .ولـی

افسوس! بعد از تمام شدن وقت! اهلل تعالی میفرماید:
ۡ
ََ ُ ْ
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َل أ َجل قريب فأ َّص َّدق َوأكن م َِّن ٱلصَٰلِّح َ
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ٓ
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َّ ُ َ ۡ ً َ َ ٓ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ُ ُۢ َ َ ۡ َ ُ َ
ٱَّلل نفسا إِّذا جاء أجلها ُۚ وٱَّلل خبِّي بِّما تعملون [١١المنافقون]33 -31 :
(از آنچه به شما روزی داده ایم ،انفاق کنید ،قبل از آن که مرگ به یکیی از
شما برسد و بگوید« :ای پروردگارم! ای کاش اجیل میرا کمیی بیه تیرخیر
میانداختی تا صدقه دهم و از صالحان گردم» * اهلل وقتی اجل شخصی فرا
میرسد ،هرگز آن را به ترخیر نمیاندازد و اهلل به آنچه انجام میدهید ،کامالً

آگاه است).
اکنون امکان صدقه دادن برای ما وجود دارد .آیا درست است این انفاق
و صدقه کردن را تا زمانی که مهیای این امر شویم به تأخیر بیندازیم؟ در
حالی که دیگر وقتی برای ما نمانده؟
کتاب اهلل تعالی به ما خبر میدهد که بسیاری از مردم در هنگام مرگ،
توبهی خود را اعالم میکنند و از اهلل تعالی طلب آمرزش مینمایند .ولی
آیا وقتی برای توبه و استغفار مانده؟ اهلل تعالی میفرماید:
َ
ۡ
َّ ۡ َ ُ َّ َ َ ۡ َ ُ َ
َر أ َح َد ُه ُم ٱل َم ۡو ُ
َۡ
ون َّ
َّت إذَا َح َ َ
ات َح َّ َٰٓ
ت
ت ٱتلوبة ل َِّّلِّين يعمل
ٱلس ِّي ِّ
َ ولي َس ِّ
ِّ
َ َ
ُ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ ُ ۡ ُ َّ ٌ ُ َ َ َ ۡ َ َ َ َ
ار ُۚ أ ْو َٰٓلئِّك أع َت ۡدنا ل ُه ۡم عذابًا
قال إ ِّ ِّّن تبت ٱلَٰٔـن وَّل ٱَّلِّين يموتون وهم كف
َ
أ َِّما [ ١٨النساء( ]38 :توبه برای کسانی نیست که به بدیها مرتکب
می شوند تا جایی که وقتی زمان مرگ یکی از آنها فرا میرسد ،میگوید:
«حاال توبه نمودم» [همچنین برای کسانی نیست] که در حالت کفر میمیرند.

برای آنها عذابی دردناک آماده نمودهایم).

ما هنوز در ساعاتی هستیم که درهای توبه باز است .توبه نمودن به
درگاه اهلل تعالی ،امر فوری و سریع است که به تأخیر انداختنش جایز
نیست و این کار باید قبل از اتمام فرصتش صورت گیرد.
این شواهدی که قرآن بیان داشت و حال و احوال کسانی که در شُرُف
مرگ هستند را ترسیم نمود ،از بارزترین شواهدی است که احساسات
شخص مؤمن و معتقد به مرگ و نزدیکی آن را به شدت بر میانگیزند.
مخصوصاً وقتی خودشان را در چنین وضعیتی حاضر میبینند .در ذهن
چنین شخصی درخواست از اهلل تعالی نقش میبندد که از او میخواهد به
دنیا برگردد و عمل صالح انجام دهد! یا از او میخواهد تا به دنیا برگردد
و صدقه بدهد و از صالحان گردد! یا در حالت مرگ از او میخواهد که
توبهی وی را بپذیرد و او را بیامرزد!
در تمامی این آرزوها با جواب منفی مواجه میشود .زیرا زمان پذیرش
این درخواستها به اتمام رسیده ! بنابراین خود را بر آن میدارد که قبل از
رسیدن این لحظه ،به عمل صالح و توبه و صدقه مبادرت ورزد...
آنچه در واقعیت امروز مشاهده میکنیم ،این است که پردهی غفلتی بر
روابط اجتماعی دنیا قرار گرفته که شخص دائماً مشغول به خودستائی
است و به آن گردن مینهد و چیزی جز مرگ و به قبر وارد شدن ،او را
بیدار نمیکند.
انسان امروزی مانند سوارهای است که دائماً برای منصب ،مسکن ،ماشن
و پوشیدن در حال سبقت گرفتن است و نزدیک است که یکی از ما در
این رقابتهای اجتماعی به مانند دنیا فنا شود...
قرآن با معنایی وسیع ،کمترین عبارات و به بلیغترین شکل ممکن به این
امر هشدار میدهد .شما را به خدا قسم میدهم تا در این سخن او تدبر
نمایید:

َۡ

ُ

َ ُ

َ َّ

ُ

ۡ َ

أل َهىَٰك ُم َّ
ٱتلَكث ُر  ١ح َٰ
َّت ُز ۡرت ُم ٱل َمقاب ِّ َر [ ٢التکاثر( ]7-3 :زیادهطلبی
شما را به بیهودگی کشاند * تا آن که به دیدار قبرها رسیدید [و مردید و

کار از کار گذشت]).
آیا میبینید که انتهای این افزون طلبی کجا است؟ در شب اول قبر به
انتها میرسد .در آن هنگام هر کدام از ما میفهمد که زندگی آینده و
حقیقی خود را از دست داده است .ولی چه هنگام متوجه این زیان
میشویم؟! بعد از پایان زمانهای محدودی که اهلل جل و عال آن را تعیین
نموده است.
این افزون طلبی که در سورهی تکاثر مطرح میشود ،در آیهای دیگر در
سورهی حدید به آن رجوع میشود .آنجا که اهلل تعالی میفرماید:
ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ ۡ َ َ َٰ ُ ُّ ۡ َ
َ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ ُ ُۢ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُ
ٱدلن َيا لعِّب ولهو وزِّينة وتفاخر بينكم وتكاثر ِِّف
ٱعلموا أنما ٱۡليوة
َۡ َ
ۡ َۡ
ٱۡلم َو َٰ ِّل َوٱۡل ۡول َٰ ِّدِّۖ[ الحدید( ]71 :بدانید که زندگی دنیوی فقط بازی،
بیهودگی ،زیور و تفاخر بین شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان

میباشد).
وقتی که اهلل تعالی به انسان این توفیق را دهد که از آنچه مردم کسب
میکنند و برای آن خود را به زحمت میاندازند خود را رهایی دهد و
رقابت در این مسائل ،شاملِ منصب ،مسکن ،اتومبیل ،برجها و پاداشهای
دنیوی و به مانند این موارد را به آتش بکشد و به چیزی روی نماید که
به مراتب عظیمتر از اینها میباشد( ،همان ساخت آیندهای ابدی و بنا
نمودن نفس بر آنچه اهلل تعالی خواهان آن است) برای وی زندگی دنیوی
معنایی دیگر مییابد و این موارد در نظر او فناشدنی ،کوچک و موقت
میباشد.

هرگاه که خود را در غفلت و دستپاچگی از این حقیقت بزرگ میبینم،
توجه خود را به مسألهی مهمتر معطوف مینمایم و آن پژوهش و توجه
به دائمی بودن افزون طلبی است!
با صراحت بیان میدارم که فرد با ایمان چگونه زندگی ابدی در آخرت
را با موقت بودن زندگی دنیوی مقایسه میکند.
مقایسه موقت بودن و ابدیت ،سبب میگردد که دنیا آنقدر کوچک به
نظر آید که اصالً قابل ذکر نباشد .ابدیت صد سال و هزار سال نمیباشد.
نه میلیون سال و نه میلیارد سال ،بلکه نهایتی برای آن وجود ندارد!...
چه کسی میتواند آن را تصور کند؟!
زندگی ابدی را با دنیایی مقایسه کنید که سالهای محدودی میباشد! ...
صِرف تأمل کردن در مفهوم ابدیت ،نفس را به بزرگترین مراتب همت
و اراده وادار میسازد.
در این مثال تأمل نمایید! اگر به شخصی گفته شود :تو در این سرزمین
پنج سال ساکن خواهی بود و بعد از آن به سرزمین مجاور نقل مکان
خواهی کرد و در آن صد سال زندگی خواهی کرد .چنین شخصی چه
کاری انجام خواهد داد؟
بدون شک وی آنچه دارد از مایملک و اموال و دارایی ،به سرزمین دوم
انتقال خواهد داد ،همان سرزمینی که زمانی طوالنی در آن زندگی خواهد
کرد .در سرزمین اول در حد توان صرفه جویی میکند ،زیرا او زندگی
طوالنی را در سرزمین دوّمی پیش روی خود دارد که به زودی به آنجا
منتقل میشود.
زمانی که چنین مقایسهای بین جایگاه پنج ساله و صد سال وجود دارد،
شما را به اهلل قسم میدهم ،مقایسهی بین منزل موقت و منزلی ابدی که
انتهایی برای آن وجود ندارد ،چگونه خواهد بود؟!

این امر فقط به ابدی و پایدار بودن آن بر نمیگردد؛ بلکه ابدی بودن به
همراه باالترین درجات خوشبختی در قصرهای بهشت و نعمتهای آن،
و در نقطهی مقابل ابدی بودن در پایینترین درجات عذاب جسمانی در
رودخانهای از آتش و شعلههای آن .هر کدام از آن دو تا ابد وجود
خواهند داشت! ...
برای پند گرفتن چه مفهومی در ابدیت وجود دارد؟!
بسیاری از کتابهای فکری معاصر را مالحظه نمودم .بیشتر آنها تُهی از
یاد مرگ ،سرزمین آخرت و عمل برای زندگی آیندهی ابدی بوده و آن را
یک امر مهم نپنداشته و در حد الزم به آن توجه نکردهاند.
به عنوان مثال ،یکی از جوانانی که این کتابها را میخواند ،به من
گفت :این موارد انسان را از سعادت باز میدارد.
به او گفتم :آن چه سعادتی است؟
به من گفت« :یاد مرگ و آخرت انسان را از تمدن و پیشرفت باز
میدارد .واجب است که به مرگ و آخرت ایمان بیاوریم ،سپس آن را
کنار گذاشته تا بتوانیم تمدنی برپا کرده و به پیشرفت برسیم .چرا که فکر
و توجه به مرگ و آخرت ما را از این مهم باز میدارد!» این خالصهی
سخن او بود که بخشی با همان عبارات خود او آورده شده و برخی دیگر
مضمون و معنای سخن وی بود.
حقیقت این است که چنین فمهی به طور کل نادرست است .این سخن
را کسی نگفته که کتاب اهلل تعالی را میخواند و به صادق بودن معانی آن
یقین دارد .به راستی یاد مرگ و آخرت انسان را به عمل صالح وا میدارد
که بسیار سودمند بوده و نتایج حاصل از آن خواست اهلل تعالی میباشد...

هنگامی که اهلل تعالی از نماز که در رأس عبادات است سخن به میان
میآورد ،بیان میدارد کسی توانایی و توان آن را ندارد ،مگر آن که به
مرگ و دیدار اهلل تعالی یقین داشته باشد .اهلل تعالی میفرماید:
َّ
َ ۡ َ ُ ْ َّ ۡ َ َّ َ َٰ َّ َ َ َ َ ٌ َّ َ َ ۡ َ
َ
خَٰشِّ عِّني  ٤٥ٱَّل َ
ِّين
َب وٱليلوة ِِّۚ ِإَونها لكبِّية إَِّّل لَع ٱل
وٱستعِّينوا بِّٱلي ِّ
َ ُ ُّ َ َ َّ ُ ُّ َ َٰ ُ ْ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َ
جعون [ ٤٦البقرة( ]51 -54 :به
يظنون أنهم ملقوا رب ِّ ِّهم وأنهم إَِّهِّ ر ِّ
وسیله ی صبر و نماز [از اهلل تعالی] کمک بطلبید و آن [نماز] بس سنگین
است ،مگر برای فروتنان * کسانی که د ر این یقین هستند که به دیدار

پروردگارشان میرسند و آنها فقط به سوی وی بازگشت مینمایند).
با وجود این بنگرید چگونه نماز برای کسی که قلبش به دیدار اهلل تعالی
یقین دارد ،گوارا و آسان میباشد...
وقتی اهلل تعالی ضعف سربازان طالوت را یاد میکند ،بیان میدارد
اشخاصی که قلبهایشان پر از یقین به دیدار اهلل تعالی میباشد ،ثابت قدم
گردیدند و در کنار او ایستادند .اهلل تعالی میفرماید:
ۡ
َ ُ ْ َ
َ
َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ
ُ
َ
َ
َ
ام ُنوا َم َع ُهۥ قالوا َّل َطاقة نلَا ٱََ ۡو َم ِِّبَالوت
فلما جاوزهۥ هو وٱَّلِّين ء
َ َ َّ َ َ ُ ُّ َ َ َّ ُ ُّ َ َٰ ُ ْ َّ َ
ت ف ِّئةَ
كم مِّن ف َِّئة قَل ِّيلَة َغلَ َب ۡ
َو ُج ُنودِّهُۚ ِّۦ قال ٱَّلِّين يظنون أنهم ملقوا ٱَّلل ِّ
ٍ
َ ََ ۡ
َّ َ َّ ُ َ َ َّ
ٱلصََٰب َ
ين [  ٢٤٩البقرة( ]751 :هنگامی که
ية ُۢ بِّإِّذ ِّن ٱَّللِِّۗ وٱَّلل مع
كث ِّ
ِّ ِّ
او(طالوت) و کسانی که به همراه او بودند ،از آن [رودخانه] گذشتند،
گفتند :امروز هیچ توانی برای ما در برابر جالوت و سربازان او برای ما
وجود ندارد .کسی که یقین داشتند به دیدار اهلل میرسند ،گفتند :چه بسا
گروه اندکی به اجازه و خواست اهلل بر گروهی بسیار غلبه نمایند و اهلل با

صبرکنندگان است).
بنگرید چگونه در برابر جهاد صبر نکردند ،مگر کسانی که جانهایشان را
با حقیقت مرگ و آخرت آباد نموده بودند...

امثال این متفکران غربزده و یا کسانی که آثاری از غرب زدگی در آنها
نمایان است ،از یاد و ذکر مرگ ایراد گرفته و آن را «عقیدهی انتظار
مرگ» نام گذاری میکنند که این ناشی از اهانت و ایراد وارد کردن آنها
است .در حالی که انتظار مرگ بر اساس کتاب اهلل تعالی ،شعبهای از
شعب ایمان میباشد .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:
َ َ ُ ْ َ َ َٰ َ ُ ْ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ َٰ َ ۡ
م َِّن ٱل ۡ ُم ۡؤ ِّمن َ
َن َبهۥُ
ِّني رِّ َجال صدقوا ما عهدوا ٱَّلل عليهِِّّۖ ف ِّمنهم من قَض
َ
ۡ َّ
َ َّ ُ ْ َ ۡ
َومِّن ُهم من يَنت ِّظ ُر ۖۡ َوما بَدلوا تبدِّيل [ ٢٣األحزاب( ]71 :در بین مؤمنان
مردانی هستند که به آنچه با اهلل پیمان بسته بودند ،صادقانه عمل کردند.
بعضی از آنها پیمانشان را به انجام رساندند و برخی از آنها انتظار میکشند

و [در پیمانشان] هیچ دگرگونی و تغییر ندادهاند).
لبریز شدن قلب به یقین و نیز نزدیک بودن زمان مرگ و بازخواست،
امری است که قرآن به آن آگاهی میدهد:
َ َۡ
َ
َّ َ َ َ ۡ
َ
َ
َََۡ َ ُ ُ ْ َ َ ُ
َ َ َ َ َّ
ُ
ۡ
َٰ
َٰ
ت وٱۡل ِّ
ۡرض وما خلق ٱَّلل مِّن َشء وأن
وت ٱلسمو ِّ
أولم ينظروا ِِّف ملك ِّ
َ َ َٰٓ َ َ ُ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ
ۡ
ُ
عَس أن يكون ق ِّد ٱقَتب أجلهمۖۡ [ األعراف( ]384 :آیا در توانایی اهلل
در آسمانها و زمین و آنچه اهلل آفریده است و این که ممکن است اجل آنها

نزدیک باشد ،نیاندیشیدهاند؟).
به این معنا در ابتدای سورهی انبیاء نیز اشاره شده ،آنجا که اهلل تعالی و
میفرماید:
ۡ
َ ۡ َ ُّ ۡ ُ َ
ُ
َت َ
اس ح َِّس ُ
ٱق َ َ
ب ل َِّّلن ِّ
اب ُه ۡم َوه ۡم ِِّف َفلة مع ِّرضون [ ١األنبیاء]3 :

( حساب و کتاب انسانها به آنها نزدیک شده است و آنان غافالنه از آن
روی گردان هستند).
امامان و اولیاء دائماً نزدیک بودن اجل و مرگ را یاد مینمودند .در
رأس اولیای این امت ،ابوبکر صدیق رضوان اهلل علیه وجود دارد که مرگ

را بسیار یاد مینمود .بخاری (بخارایی) در صحیحش داستانی تأثیرگذار
از ابوبکر یاد مینماید .آمده است که :وقتی رسول اهلل به مدینه آمد،
ابوبکر و بالل تب کردند .وقتی ابوبکر گرفتار تب میشد ،میگفت:
کل امرئ مصبح فی أهله والموت أدنى من شراک نعله
هر کس در بین خانوادهاش شب را به پایان میرساند و این در حالی
3
است که مرگ از بند کفشش به او نزدیکتر است.
مراد این است که اشکالی وجود ندارد قلب و عقل یقین داشته باشند که
اجل و حساب و کتاب نزدیک است .این یکی از شعب ایمان است که
در قرآن به بزرگی از آن یاد شده و کوتاهی و خلل در آن باعث از بین
رفتن عمل و سستی در دعوت و اصالح میشود...
کتاب اهلل تعالی به وضوح نشان میدهد که یقین داشتن به دیدار
پروردگار باعث افزایش عمل شده و به مؤمن قدرت و صبر را ارزانی
میدارد .این برخالف توهم بسیاری از غرب زدگان یا متأثران از غرب
است .
یاد نمودن حقایقی بزرگ مانند مرگ و دیدار اهلل تعالی ،باعث از بین
رفتن دستپاچگیی و سردرگمی میشود؛ و برای شخص اصالح مسیر
علمی ،دعوی و اجتماعی را به ارمغان دارد .به شکلی بنیادی دیدگاه او را
دربارهی بسیاری از مسائل تغییر میدهد .او با هر چیزی که روبرو
میشود ،این سؤال برایش پیش میآید :آیا سبب تقرب به اهلل تعالی
میباشد و آیا در آخرت منفعتی ایجاد میکند یا خیر؟
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این سؤال در شخص ترس و واهمه ایجاد کرده و او را بر آن میدارد
که عاقبت هر چیزی را بنگرد و نظریات و دیدگاه دیگران ،وی را از
ظاهر امور و کوچک شمردن آنها دور کند..
این سؤاالت سبب راهنمایی او میشود و مسیری را پیش رویش قرار
خواهد داد که در هنگام دیدار اهلل تعالی ،برای عاقبت نیک خود
شکرگزاری میکند:
َ ُ ٓ ْ َّ ُ َّ َ ۡ ُ ٓ َ ۡ َ ُ ۡ
َ َ َّ َُّ
َ
ٱَّلل َعلَ ۡي َنا َو َوقَى َٰ َنا َع َذابَ
قالوا إِّنا كنا قبل ِِّف أهلِّنا مشفِّقِّني  ٢٦فمن
َّ
ٱلس ُم ِّ
وم [ ٢٧الطور( ]75 -71 :میگویند :ما در قبل در بین اهلمان بیمناک
بودیم * و اهلل بر ما منت نهاد و ما را از عذاب سوزان حفظ نمود).
از بزرگترین آثارِ این سؤاالت این است که ترس و اضطراب از بین
رفتنِ وقت و عمر را کاهش میدهد .انسانی که از یاد مرگ غافل است،
اوقات و ساعات خود را به گونهای میگذارند که هوشیاری و سؤالی
نسبت به نتیجهی آنچه انجام میدهد ندارد...
ولی مؤمنی که دائماً مرگ و نزدیک بودن اجل و نزدیک بودن دیدار اهلل
تعالی را یاد میکند ،نسبت به مجالس و ارتباطات اجتماعی که بیهوده
میباشند و در آنها وقت تلف میشود و قهقهه در آنها باال میرود و مردم
به سخنانی مشغول میشوند که شخص را از اهلل تعالی دور میکند،
بیرغبت است ،حتی اگر در این مجالس افرادی که ظاهراً اهل صالح و
طلب آگاهی و عبرت گرفتن از حقایقاند حضور داشته باشند.
افسوس! بسیارند مجالسی که در آنها به اموری مشغول میشوند که
نزدیکی خداوند را به همراه ندارند...
مؤمنی که حقیقت مرگ و نزدیک بودن اجل را دریافته ،وقت خود را با
سخنان بیارزش و فیلمهایی که انسان را به خود مشغول میکند و مطالب

بیارزشی که در صحفحات اجتماعی مثل فیسبوک و تویتر یا تاالرهای
گفتگو مردم به آن مشغول میشوند ،تلف نمیکند...
نظرات طالب علم و آگاهی ،همان کسی حقیقت مرگ را خوبی درک
کرده ،در مورد تألیفات و کتابها فرق میکند .او نسبت به آسودگی نظری
بیرغبت است و هدف او در هنگام استفادهی کتب ،شناخت هدایت با
دالیل آن میباشد .او اشتیاق خود به علم را پنهان میدارد و در پی نکتهها
و ریزهکاریهای جانبی آن است .در واقع او از چیزهایی که هدف انسان
نیستند دوری میکند و هدف او فقط شناخت معانی کالم اهلل تعالی و
رسول او و انفعال نسبت به آنها و تأثیر گرفتن از آنها و نشر دادن آن در
بین مردم میباشد...
مجاهدی که علیه بدعت و انحرف از دین در حال جهاد است ،وقتی که
قلبش از حقیقت مرگ و نزدیک بودن حساب و کتاب مملو میگردد ،به
شخصی تبدیل میشود که هدف او از یاد نمودن مردم ،به اندازهای است
که حق روشن شود و آن را آشکار نماید .چقدر نیکوست عبارتی که از
امام حافظ عبداهلل بن عون شیخ شعبه و ابن مبارک نقل شده است .او
گفته است« :یاد مردم بیماری میباشد و یاد اهلل تعالی درمان».3
مؤمنی که قلبش به لحظهی مرگ یقین دارد ،نمیگذارد اوقاتش در
سالنهای انتظار و در مسیر رفت او آمد و نشستن در مسیر عبور تلف
شود .او تنها خود را به ذکر و یاد اهلل تعالی مشغول میکند .چه چیزی
زیباتر از آن که در هر حالتی نام و یاد خداوند تداعی گردد .ایستاده،
نشسته و یا دراز کشیده ،همان چیزی که خداوند در کتاب خود به زیبایی
توصیف میکند:
 -3سیر أعالم النبالء.558 /33 ،

َّ َ َ ۡ ُ ُ َ
ون َّ َ
ٱَّلل ق َِّيَٰما َو ُق ُعودا َو َ َ َٰ
لَع ُج ُنوب ِّ ِّه ۡم[ آل عمران]313 :
ٱَّلِّين يذكر

(کسانی که اهلل را ایستاده و نشسته و دراز کشیده بر پهلوهایشان یاد

میکنند).
تأمل نمایید که چه چیزی عجیبتر از آن است! .اهلل تعالی به نمازی امر
مینماید که تمامی آن ذکر و یاد اهلل تعالی است ،سپس امر مینماید که
بعد از نماز ،ذکر گفتن در همان حالت ادامه یابد .اهلل تعالی میفرماید:
َ َ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ َٰ َ َ ۡ
ُ
ٱذ ُك ُروا ْ َّ َ
ٱَّلل ق َِّيَٰما َو ُق ُعودا َو َ َ َٰ
لَع ُج ُنوبِّك ۡ ُۚم[ النساء:
فإِّذا قضيتم ٱليلوة ف
 ( ]311وقتی نماز را به پایان رساندید ،اهلل را ایستاده و نشسته و بر پهلو
دراز کشیده یاد کنید).
شما را به خداوند سوگند میدهم از این مثال پند بگیرید ،در ساعاتی که
در ظهر یا عصر امروز یا وقتی که تا صبح بیدار ماندید ،تأمل نمایید .این
موارد ساعتهایی بودهاند که گذشتهاند .برای من و شما تلف شدهاند.
این ساعات از عمر ما کم شدهاند و هرگز باز نمیگردد؛ ولی اگر عمر
خود را با ذکر سبحان اهلل و الحمد هلل و اهلل اکبر میگذراندیم یا در سجده
بودیم و عمر و وقت خود را صرف آموختن علم یا مصلحت اندیشی
برای مسلمانان می نمودیم ،ثمرهای بسیار بهتر در پروندهی اعمالمان ثبت
مینمودیم .چهرههای ما سفید و نورانی میشود و ما را در روزی سخت،
خوشحال و راضی مینماید .ولی اگر این ساعات روز و شب را تلف
کنیم و از آن استفادهی الزم را نبریم ،حسرت و پشیمانی برای ما به دنبال
خواهد داشت.
ساعاتی که از دست رفته دیگر باز نمیگردد و فرصت به انتها رسیده
است!...

هرگاه در این امر تأمل مینمایم ،از ساعاتی که در حال گذشتن است و
توقف نمینماید ،دچار هراس میشوم.
به اهلل تعالی پناه میبرم از شیطان رانده شده:
َ ۡ َ َ ۡ َ ُُ
َّ ُ
َ َّ ُ ٓ ْ َ ۡ َ َ َ ٓ ُ َ َ ُ
نزل إ ِّ َۡكم مِّن ربِّكم مِّن قب ِّل أن يأتِّيكم
وٱتبِّعوا أح َسن َما أ ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ُ
َ
َ
َ
اب َب ۡغ َتة َوأ ُ
نت ۡم َّل ت َ ۡش ُع ُرون  ٥٥أن تقول نفس َي َٰ َ
لَع َما ف َّر ُ
ۡٱل َع َذ ُ
ح ۡ َ
َت َٰ
ۡس َٰ
طت
َّ
َ
ٱَّللِّ ِإَون ُك ُ
رِخر َ
نت ل َ ِّم َن َّ َٰ
ين [ ٥٦الزمر( ]41 -44 :از بهترین
ۢنب
ٱلس ِِّّ
ِِّف ج ِّ
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
به آن ندارید * از آن که مبادا شخصی بگوید :ای وای بر من به خاطر آنچه

در حق اهلل کوتاهی نمودم و [ای کاش] از مسخره کنندگان نبودم).

لحظهی فدا کردن

مدتی قبل منظرهای تأثیرگذار دیدم که در نتیجهی آن احساس کردم که
دیگر نمیتوانم نفس بکشم .در مدت زمان کوتاهی ،هر آنچه از
داستانهای بسیاری که شنیده بودم به یاد آوردم .منظرهای که دیدم به
مانند آتشی بود که بر حافظهی من وارد شد .تمامی آن داستانهایی که با
آن امر ارتباط داشت ،در مقابل چشمانم نمایان شد...
نخستین خاطرات و داستانها که در آن لحظات کوتاه به ذهنم هجوم
آورد و دیگر چیزهایی که در آن منظرهی تأثیرگذار مشاهده کردم برایتان
نقل میکنم .همان چیزی که باعث از بین رفتن غفلت میشود...
یکی از این خاطرات ،داستان برادری بود که رابطهی خاصی با من
داشت .برای من تعریف نمود که یکبار در طبقهی دوم بود و دختر
کوچکش را در بغل داشت که چهار سال او تمام شده بود...
دوست من گفت :در وسط راه پله در حال پایین آمدن بودم که پایم به
ناگاه لغزید و در حالی که دخترم را در آغوش داشتم ،بر روی پلهها
افتادم .در آن هنگام خودم را چرخاندنم تا از افتادن دخترم بر روی زمین
جلوگیری کنم .چون با دو دستم او را گرفته بودم ،دیگر نتوانستم تعادلم
را حفظ کنم و به همین دلیل دارای کوفتگیهای شدیدی شدم .دخترم را

بردم تا بازی خود را به پایان برساند و در آن حال او نمیدانست چه
بالیی بر سر من آمده است؟!
با خودم دربارهی داستان دوستم تأمل کردم و از احساسات پدرانهی او،
شدیداً تعجب نمودم .همان چیزی که او را به سرعت بر آن داشت
خودش دچار درد شود تا دخترش سالم بماند! او از حفظ جان خودش
کوتاهی کرد و به فکر نتیجهی آن نبود ،بلکه بدون فکر کردن و در
کسری از ثانیه از خودش عکس العمل نشان داد! ...
داستان دیگری که در آن حادثه به یاد آوردم ،خاطرهی دوستی است که
خودش برایم بازگو کرد .او در کودکی در یک شب بیمار شد و بیماریش
تا انتهای آن شب به درازا کشید .مادرش در کنار او نشسته و به او نگاه
میکرد .نفس کشیدن برای او سخت شده بود و به همراه هر نالهی او
مادرش نیز آه میکشید .مادرش دردمند شده بود تا آنجا که نزدیک بود از
شدت درد ،روحش از بدنش بیرون بیاید...
این تمامی مهربانی او نبود .دوستم میگفت :از مادرم شنیدم که دعا
مینمود و میگفت« :ای کاش آنچه در تو وجود دارد در من وجود
داشت  ...ای کاش آنچه در تو وجود داشت ،در من وجود داشت و من
مادر تو هستم».
به شدت تعجب نمودم که آن مادر از روی دلسوزی آرزو مینمود که
کاش آن بیماری در وی وجود داشته باشد و در فرزندش نباشد؟!
چه احساس مادرانهای که در فکر نمیگنجد! چگونه میخواست خود
را فدای جگرگوشهی خود نماید!!
داستان دیگری که در آن منظره یاد نمودم ،شبیه مواردی است که در
قبل بیان داشتم .دوستم به من گفت :یکبار که که بسیار گرسنه بودم به
خانه آمدم و از همسرم غذا خواستم .او غذایی را به من داد که من بیشتر

از هر غذای دیگر دوستش داشتم .خودم را مشغول نمودم و انتظار
کشیدم تا آن غذا حاضر شود.
بعد از انتظار و حاضر شدن غذا ،فرزند کوچکم کنارم نشست و شروع
به اشاره نمودن به بشقاب و به دهان من نمود و به من نگاه میکرد! آن
کودک به اندازهی پدر گرسنه نبود؛ ولی با این وجود پدر شروع به لقمه
گرفتن برای کودک نمود و خودش را فراموش کرد...
شگفتا؟! چگونه انسان خودش را فراموش میکند و به کودک کوچکش
توجه مینماید؟! این همان احساس پدارنه است...
بهتر از این داستانهایی که گذشت و شریفتتر و بزرگتر از آن ،داستان
دیگری است که در آن منظرهی تأثیر گذاری به ذهنم خطور کرد ،همان
داستانی است که برای پیامبر و اصحابش در سال هشتم هجری
اتفاق افتاد .در آن هنگام اسیران «هوازن» آورده شدند .در این بین
دلسوزی و مهربانی شدیدی در بین یکی از زنان اسیر نسبت به فرزندش
دیده شد .عمر بن خطاب داستان را این گونه روایت نموده است:
«اسیرانی برای پیامبر آورده شدند .در آن هنگام زنی از اسیران ،وقتی
کودک خود را دید به سرعت به سوی او شتافت و او را در آغوش
گرفت و شروع به شیر دادن به او نمود .رسول اهلل فرمودَ « :أت ََر ْو َن َه ِذ ِه
ا َْْل ْر َأ َة َط ِار َح ًة َو َلدَ َها ِِف الن ِ
َّار » (آیا فکر میکنید که این زن فرزندش را در
آتش بیاندازد؟) گفتیم :نه ،قسم به اهلل ،او توانایی چنین کاری را ندارد.
رسول اهلل فرمود« :الَلَّهُ َأرحم بِ ِعب ِ
اد ِه ِم ْن َه ِذ ِه بِ َو َل ِد َها » (اهلل نسبت به
ْ َ ُ َ
بندگانش مهربانتر است از این [زن] به فرزندش است).3

 -3بخاری(بخارایی) ،4111 :مسلم.5345 :

پیامبر از شدت دلسوزی این مادر به کودکش تعجب نمود تا آن که او
را در بین کودکان اسیر برداشت و به سینهی خود چسباند!
سبحان اهلل! احساس مادرانه و پدرانه نسبت به فرزندان چقدر باشکوه و
بزرگ است! این عاطفه فقط مخصوص انسانها نیست ،بلکه حتی
حیوانات بیزبان دارای احساساتی مادرنه و دلسوزانه نسبت به
فرزندانشان هستند که نشأت گرفته از غرایز و احساسات درونی و مسائل
پنهان موجود در جانهاست .در سنن ابوداود از ابن مسعود روایت شده
است :به همراه رسول اهلل در سفری بودیم .او برای حاجتش به راه
افتاد و در آن هنگام سرهای (نوعی پرنده) را به همراه دو جوجه دیدم.
جوجههای او را برداشتیم و آن سره شروع به پرواز باالی سر ما نمود.
پیامبر آمد و فرمود« :من َفجع ِ
هذ ِه بِ َو َل ِد َها؟ُ ،ر ُّدوا َو َلدَ َها إِ َل ْيها» (چه کسی
َ ْ َ َ
این [پرنده را با برداشتن فرزندانش] دردمند کرده است؟ فرزند او را به وی

بازگردانید).3
بنگرید این پرنده به علت نگرانی از جوجههایش ،چگونه شروع به بال
گشودن و نزدیک شدن به زمین نمود .پس احساس انسانها نسبت به
فرزندانشان چگونه است؟!
در صحیح بخاری نیز آمده است :هنگامی که پیامبر از رحمت اهلل
تعالی که آن را بر روی زمین نازل نموده است تا مخلوقات به یکدیگر
نیکی کنند ،سخن به میان میآورد ،دربارهی حیوانات فرمودَ « :حتَّى ت َْر َف َع
ا ْل َف َر ُس َحافِ َر َها َع ْن َو َل ِد َها َخ ْش َي َة َأ ْن ُت ِصي َب ُه » (تا آنجا که حتی اسبی سم
خود را از ترس آن که بر فرزندش بیافتد ،باال میبرد).7
 -3سنن ابی داود.7155 :
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آنچه شایان ذکر است ،رابطه مشترک و موضوعی یکسانِ این
داستانهای عجیب است که با دیدن آن منظره ،به صورت غمگینی در
مقابل چشمانم ایجاد شد .بر کسی پوشیده نیست که این دلسوزی و
شفقت پدران و مادران نسبت به جگرگوشههایشان میباشد...
این داستانهای قبلی را که به یاد میآوردم ،مجدد به منظرهای بازگشتم
که احساسات مرا برانگیخته بود .همان منظرهای که این داستانها را به
خاطرم آورده بود...
ای برادرم! آیا میدانی آن منظرهای که سبب خطور و یادآوری تمامی
این داستانها در ذهن من شد ،چه بود؟
«آیهای از کالم اهلل» .وقتی آن را خواندم ،نزدیک بود ،هوش و حواسم را
از دست دهم .آنچه از مهربانی پدرانه و مادارنه در ذهن داشتم ،با تصور
لحظهای از آتش جهنم از یادم رفت .دیدم که پدر مهربان و مادر دلسوز
وقتی این آتش را میبینند ،برای رهایی از آن آرزو میکند تا به جای
خودشان ،جگرگوشههای در آن فرستاده شوند .خداوند حق تبارک و
تعالى در منظرهای ترسناک میفرماید:
ۡ َ َ
 يَ َو ُّد ٱل ۡ ُم ۡجر ُم ل َ ۡو َي ۡفتَ
اب يَ ۡو ِّمئِّذِۢ بِّبَن ِّيهِّ [ ١١المعارج]33 :
ذ
ع
ِّن
م
ِّي
د
ِّ
ِّ
( مجرم دوست دارد ،در آن روز ،برای رهایی از عذاب پسرش را فدیه
دهد).
آیا در ذهن ما میگنجد و قابل تصور است که با انجام بدعتها ،در برابر
آتشی قرار گیریم که فریاد آن آتش عقل را از سر بیرون میکند ،تا آنجا
که شخص آرزو میکند به جای خودش ،پسران و دخترانش را به سوی
آتش بفرستد؟ اهلل سبحانه میفرماید:

ۡ َ َ
َۡ َ ۡ َ
َ
اب يَ ۡومِّئِّذِۢ بِّبن ِّيهِّ [ ١١المعارج( ]33 :در آن روز،
لو يفتدِّي مِّن عذ ِّ
برای رهایی از عذاب پسرش را فدیه دهد)!
پروردگارا! ای کسی که گشایش ما در هنگام بسته شدن دربها هستی!
الهی ...ما را از این آتش سالمت بدار .آن هنگام که والدینمان با
مشاهدهی این آتش ،عقل خود را از دست داده تا آنجا که با ارزشترین
افراد نزد خودشان را فراموش میکنند .بلکه دوست دارند تا فرزندانشان
به جای آنان باشند و از آن عذاب رهایی یابند!
همان کودکانی که روزی خود را فدای آنها میکردند و آنان را بر خود
ترجیح میدادند .لحظهی فدای بزرگتر به زودی خواهد آمد ،همان چیزی
که انسانها از شدت ترس از آن بیهوش میشوند ،آن هنگام که آتش در
روز قیامت فَوَران میکند و نعرهی زبانههای آن بلند میشود و انسانها و
سنگها را میبلعد...
در آن روز صحنهای مقابل چشمانت حاضر میشود؛ پدر دوست دارد
به جای عذاب خود ،پسرش را فدیه دهد!
پناه بر اهلل ،این درجهای از ترس و هراس است که در آن هنگام
گناهکار دوست دارد برای رهایی از عذاب ،پسرش را فدیه دهد!...
در پیشگاه این ترس و هراس شدید است که آن احساسهای مهربانانه
از بین میروند .چه ترسی بزرگتر از این که در نتیجهی آن ،والدین
احساسات پدارنه و مادرانه خود را فراموش میکنند؟! چه منظرهای
ترسناکتر از این که والدین جگر گوشههای خود را فراموش میکنند؟!
ۡ َ َ
َ َ ُّ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ
اب يَ ۡو ِّمئِّذِۢ بِّبَن ِّيهِّ [ ١١المعارج( ]33 :مجرم
يود ٱلمجرِّم لو يفتدِّي مِّن عذ ِّ
دوست دارد ،در آن روز ،برای رهایی از عذاب پسرش را فدیه دهد)...
ای پروردگارمان سالمت بدار ،سالمت بدار...

ساکت ماندن آخر

علیرغم اینکه انسان در دوره و زمانی از تاریخ قرار دارد که
آشفتگیهای شهری و اختراعات ارتباطی وجود دارد ،ولی مؤمن در این
شرایط ،آنچه بین زمان او و زمان بعدی در این سریال پشت سرهم وجود
دارد را مدّ نظر قرار میدهد .در نتیجه از چیزهای بیارزش دوری کرده و
خود را محیای شنیدن حقایق بزرگ مینماید...
هرگاه مصیبتی بر مؤمن وارد میشود ،او لحظهی دیدار اهلل تعالی و
نزدیک بودن آن لحظه را به یاد میآورد .قرآن به جدا شدنی دردناک
اشاره مینماید که همان سختی نزدیک شدن به دیدار خداوند است و
حال این که انسان به شدت از این واقعه در غفلت میباشد.
دیدار اهلل تعالی نزدیک است و ما همچنان از از این دیدار غافلیم .اهلل
تعالی میفرماید:
َ ۡ َ ُّ ۡ ُ َ
ُ
َت َ
اس ح َِّس ُ
ٱ ۡق َ َ
ب ل َِّّلن ِّ
اب ُه ۡم َوه ۡم ِِّف َفلة مع ِّرضون [ ١األنبیاء]3 :
( حساب و کتاب انسانها به آنها نزدیک شده است و آنان غافالنه از آن
روی گردان هستند).
قرآن به طرق مختلف از قیامت خبر میدهد .باور ندارم پژوهشگری
بتواند تمامی آیات قرآنی که صحنههای قیامت را شرح دادهاند جمعآوری

نماید .این آیات دارای سنگینی هولناکی است و عقل را بر آن وا میدارد
که آخرت عبث و بیهوده نیست و اینکه ازدیاد آنها اتفاقی و بدون سبب
نمیباشد؛ بلکه دارای هدفهایی است .این اهداف بر شخصی که از
سخن اهلل تعالی ،رازهای قرآن و رسالتهای قابل قبول آن مطلع است،
پنهان نمیماند...
بین آیاتی که در بارهی آخرت است ،ارتباطی هشدار دهنده وجود دارد.
بسیاری از این آیات ،لحظهی بیرون آمدن انسان از قبر را به تصویر
میکشند...
این آیات صحنههای را به تصویر میکشند که بیانگر دستپاچه شدن
انسان در آن رویداد است .شما را به اهلل قسم میدهم ،بنگرید چگونه
قرآن احوال گناهکاران در روز قیامت را به تصویر میکشد:
َ َ َ ۡ َ َ َّ َّ َ َ َٰ ً َ َّ َ ۡ َ ُ َّ َٰ ُ َ َّ َ ُ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ
ُ
ون إِّنما يؤخِّرهم َِّوم تشرِخص
وَّل َتسَب ٱَّلل غفِّل عما يعمل ٱلظل ِّم ُۚ
َ
َ
َ
ۡ
ُ
َ ۡ
ُ
َ
ۡ َۡ َ
ۡ
ني ُمقن ِّ ِِّع ُر ُءو ِّس ِّه ۡم َّل يَ ۡرت ُّد إ ِّ َۡ ِّه ۡم َط ۡرف ُه ۡمۖۡ َوأف َدت ُه ۡم
فِّيهِّ ٱۡلبص َٰ ُر ُ ٤٢مه ِِّعِّ
َ ٓ
ه َواء [  ٤٣إبراهیم( ]51 -57 :هرگز مپندار که اهلل از آنچه ستمگران انجام
می دهند ،غافل است [بلکه مجازات آنها را] فقط تا روزی عقب میاندازد
که چشمها در آن خیره میشوند * شتاب زده بوده و سرهایشان را رو به
باال گرفتهاند و چشمانشان خیره و بدون پلک زدن میباشد و دلهای آنها

خالی است).
بنگر در آن روز چگونه از قبرهایمان برانگیخته میشویم! در حالی که
چشمهایمان خیره شده و سرهایمان به دلیل ترس و هراس و
شتابزدگی رو به باال است ،و چنان خیره میشویم که چِشمها پلک
نمیزنند .قرآن اینگونه توصیفش مینماید« :الیرتد إلیهم طرفهم»
(چشمانشان چنان باز است که بر هم نهاده نمیشوند) .از شدت ترس و

هراس ،قلبهای آنان این گونه توصیف شده« :وأفئدتهم هواء» (و دلهای آن

هوا میباشد)...
از جمله تصاویر دردناک قیامت ،تصویر گناهکاری است که خوار و
شکسته و ذلیل شده .اهلل تعالی میفرماید:
َ
ۡ
ْ
ٓ
ۡ َ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ
َ َ
َ ول َ ۡو تَ َر َٰٓ
َصنا َو َس ِّم ۡع َنا
ى إِّذِّ ٱل ُم ۡجرِّ ُمون ناك ُِّسوا ُر ُءو ِّس ِّهم عِّند رب ِّ ِّهم ربنا أب
َ ۡ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ً َّ
ُ َ
جعنا نع َمل َٰٰل ِّحا إِّنا ُموق ِّنون [  ١٢السجدة( ]37 :ای کاش مجرمان
فٱر ِّ
را میدیدی که نزد پروردگارشان سرهایشان را پایین انداختهاند [و
میگویند « ]:ای پروردگارمان! [حقیقت را] دیدیم و شنیدیم ،پس ما را

بازگردان تا عمل صالح انجام دهیم .ما یقین نمودهایم»).
شما را به خدا سوگند ! آن روز را در ذهنتان تصور کنید که سرهایتان
پایین است و آرزو دارید که ای کاش به سرزمین عمل باز گردید .چقدر
هولناک و اسفبار است!!!.
اهلل تعالی این ذلت و خواریِ روز قیامت را به شکل دیگر توصیف
مینماید؛ آن روز که انسان زیرچشمی نگاه میکند .اهلل تعالی میفرماید:
ُّ
ُ َ
َ
َ َ َ َٰ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ َ َ
خَٰشِّ ع َ
ني م َِّن ٱَّل ِّل يَنظ ُرون مِّن َط ۡر ٍف خ ِّف ِۗ
وترىهم يعرضون عليها
ِّ
[الشورى( ]54 :آنها را با خفت و خواری میبینی که به آن [آتش جهنم]
عرضه میشوند و زیرچشمی [به آن] مینگرند).
انسان خوار گشته و میترسد و چهرهاش سیاه میشود .سیاهی او به
مانند شبی تاریک و سیاه است که زندگی او را تباه میسازد .همان گونه
که اهلل تعالی میفرماید:
َّ
ۡ
َ َ َّ َ ٓ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ُ
وه ُه ۡم ق َِِّعا م َِّن ۡ
ٱَ ِّل ُمظل ًِّما ُۚ[ یونس( ]75 :آن چنان
كأنما أغشِّ يت وج
است که گویی چهرههایشان را قطعهای از شب تاریک پوشانده است).
آیا صورتی را دیدهاید که به مانند سیاهی شب باشد؟! در آن روز چه
ذلّت و خواری وجود دارد!!

یکی دیگر از مناظری که قرآن به وصف آن میپردازد و سبب تُهی شدن
قلبها میگردد ،تصویر به زانو در آمدن انسانها در آن روز است .انسانها
زانو زده و برای آنها نصیبی از زمین وجود ندارد ،مگر به اندازهی
زانوهایشان و اطراف پاهایشان .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:
َ َ َ َٰ ُ َّ ُ َّ َ َ ُ ُّ ُ َّ ُ ۡ َ َٰٓ َ َٰ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ
ُت َز ۡو َن َما ُك ُ
نتمۡ
وترى ُك أمة جاثِّية ُۚ ُك أمة تدَع إَِّل كِّتبِّها ٱَوم
ُ
َ
َۡ ُ َ
ۡ َ َّ ُ َّ ۡ َ ُ
َ َ َ َ َ ُ ََ ُ
ِّخ َما ك ُ
نت ۡم
ق إِّنا كنا نستنس
تع َملون  ٢٨هَٰذا كِّتَٰ ُبنا ين ِِّق عل ۡيكم بِّٱۡل ِّ ِۚ
َۡ ُ َ
تع َملون [  ٢٩الجاثیة ( ]71 -78 :هر امتی را به زانو درآمده میبینی .هر
امتی به سوی پروندهی اعمالش خوانده میشود .امروز سزا و مجازات آنچه
را انجام میدادید ،به شما میرسد * این نوشتهی ماست که از روی حق با

شما سخن میگوید .ما از آنچه انجام میدادید ،نسخه برداری مینمودیم).
همان گونه که اهلل تعالی قلبها را از شدت ترس در آن روز به دلهای
خالی توصیف نموده است ،اهلل تعالی در جایی و در وصفی دیگر ،قلبها
را از شدت ترس بدین گونهای توصیف مینماید :گویی قلبها از شدت
تپش به حنجرههای رسیدهاند و این به همراه خاموشی زبان است:
ۡ
َ
ٱۡل َ
كَٰظم َ
وب َ َ
َ وأَنذ ِّۡر ُه ۡم يَ ۡو َم ٱٓأۡلزفَةِّ إذِّ ٱلۡ ُقلُ ُ
َ
ني ُۚ [ غافر( ]38 :و
ج ِّر
ا
ن
ى
دل
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ

آنان را از روز نزدیک(قیامت) بترسان ،در آن هنگام که قلبها به گلو

میرسند و تمام وجودشان مملؤ از خشم و اندوه میباشد).
همچنین آیات بسیاری وجود دارند که توصیفگر شدت ترس و
دستپاچگی مردم در آن روز هستند...
هیچ چیز تپش قلب را به مانند علم داشتن به احواالتی که خداوند به
وصف آن پرداخته قطع نمیکند .آنگاه که بدانیم فاصلهی ما با آنها ،به
اندازهی آمدن فرشتهی مرگ در روزی معلوم میباشد .یا امروز است و
یا فردا؛ ولی با این وجود نسبت به آن غفلتی وجود دارد که ما را به بند
کشیده است!...

اهلل متعال چنین روزی را به «بغتة» (ناگهان) توصیف نموده است که در
شش مورد از قرآن کریم به آن اشاره شده .اهلل سبحانه میفرماید:
َّت إذَا َجا ٓ َء ۡت ُه ُم َّ َ ُ ۡ َ
َ َّ
ٱلساعة َبغتة [ األنعام( ]13 :تا آن که قیامت ناگهان
ح َٰٓ ِّ
فرا برسد) .همچنین میفرماید:
َ ۡ َّ ُ ۡ َ َ 
َُّۚۚل تأتِّيك ۡم إَِّّل َبغتة ِۗ[ األعراف( ]385 :آن جز ناگهانی به شما
نمیرسد)،
اهلل تعالی میفرماید:
َ
ُ
َۡ ُُ َ
َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َّ َ َ ۡ َ َ ُ
ۡ
 أو تأتِّيهم ٱلساعة بغتة وهم َّل يشعرون [ ١٠٧یوسف( ]315 :یا آن
که در حالی که توجهی ندارند ،قیامت به یکباره به آنها می رسد)،
همچنین میفرماید:
َۡ َۡ
ََۡ َ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
ُ
بل تأتِّي ِّهم بغتة فتبهتهم [ األنبیاء( ]51 :بلکه ناگهان به آنها میرسد و
آنها را مات و مبهوت مینماید) و به مانند این موارد...
ای کاش میدانستم ،کدام حالت ما را در آن روز غافلگیر میکند؟!
علمای اسالمی تأکید دارند توجه و یادآوری قرآن نسبت به آخرت،
بیشتر از هر کتاب آسمانی دیگر است .همان گونه که ابوالعباس ابن تیمیه
گفته است« :در قرآن به شرح معاد پرداخته شده .همچنین توصیف
بهشت ،جهنم ،نعمت و عذاب آمده است .به شیوهای که در تورات و
انجیل این گونه یافت نمیشود».3
اهلل تعالی عظمتش در القای وحی بر رسوالن را ستایش مینماید تا بدین
وسیله انسانها در برابر آخرت بیدار شوند .خداوند بزرگترین ثمرهی و
وظیفهی وحی را یادآوری لحظهی دیدار اهلل متعال بیان میدارد .همان
گونه که میفرماید:
 -3الجواب الصحیح.51 /7 :

َ
َ ٓ
ٱلر َ
ِّيع َّ َ
َ رف ُ
ت ُذو ۡٱل َع ۡر ِّش يُ ۡلِق ُّ
وح م ِّۡن أ ۡمره ِّۦ َ َ َٰ
لَع َمن يَشا ُء م ِّۡن
ٱدل َرج َٰ ِّ
ِّ
ِّ
ُ َ َ ۡ َ َّ َ
ٱتلل ِّق [ ١٥غافر( ]34 :دارای درجات بسیار باال
ع َِّبادِّه ِّۦ َِّنذِّر يوم
میباشد و او صاحب عرش است و وحی را به امر خود ،بر کسی از

بندگانش که بخواهد ،نازل مینماید تا از روز مالقات بترسانند).
به خداوند سوگند ،بسیار سنگین است که اهلل تعالی هدف وحی را بیدار
کردن انسانها در برابر دیدار او میداند! حال آن که ما در برابر این هدف
بزرگ قرآنی در غفلت هستیم.
آیا ما در حین تالوت قرآن ،متوجه اهدافش میشویم ،که همان زنده
کردن یاد آخرت در جانهاست؟ آیا از تصاویر روز قیامت آن گونه که
قرآن به تصویر میکشد ،بهرهی الزم را بردهایم؟
اگر به امور دنیوی مشغول هستیم و نسبت به روزی که فرا خواهد
رسید غافل هستیم ،باید بدانیم که این غفالن متوجه یک روز عادی و
معمولی نیست .،بلکه غفلت از روزی است که کتاب اهلل تعالی آن را این
گونه توصیف مینماید:
َّ َ َٰٓ ُ َ ٓ ُ ُّ َ ۡ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ٓ َ ُ ۡ َ ۡ َ
جلة ويذرون وراءهم يوما ثقِّيل [  ٢٧اإلنسان:
إِّن هؤَّلءِّ ُيِّبون ٱلعا ِّ
( ]75به راستی آنها [زندگی] نزدیک را دوست میدارند و پشت سرشان

روزی سنگین را رها نمودهاند).
اما سؤال اینجاست :سکوت و ذلت در چشمان و پایین انداختن سرها و
خالی شدن قلب از شدت ترس و به زانو افتادن در آن روز سخت ،ناشی
از چه دلیلی است؟
برای چه عصبها خشک میگردند و چشمها بیحرکت میشوند؟
هیچ شکی وجود ندارد که این ترس ،ناشی از عذاب و خَجِل شدن
نسبت به اعمال است .ولی امر دیگر نیز وجود دارد که از تمامی این

موارد بزرگتر است و آن جالل و هیبت اهلل تعالی است که در چنین
روزی ظاهر میگردد.
دلیل دیگر این سکوت ،درک جامعی است که از عظمت اهلل تعالی
حاصل میشود .صداها در آن روز ترسناک ،در برابر [خداوند] رحمتگر
جل و عال خاشع میگردند:
َ
ۡ
َ
َ
ََ
َ
َ ۡ َ َ َّ ُ َ
اَع َّل ع َِّو َج ُُهۥ َو َخش َعت ٱۡل ۡص َو ُ
ون َّ
ات ل َّ
ٱدل ِّ َ
ِّلرف ِنَٰم فل
يومئِّذ يتبِّع
ۖۡ
ِّ
َّ َ
َۡ
تس َم ُع إَِّّل ه ۡمسا [  ١٠٨طه( ]318 :در آن روز همه در پی دعوتگری هستند
که هیچ انحرافی ندارد .صداها در برابر [خداوند] بسیار رحمتگر خاشع
میشوند و جز صدایی آهسته و زیرلبی را نمیشنوی).

اهلل تعالی دربارهی آن روز میفرماید:
ۡ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ
ََ
ح ٱلقي ِّ
ومِّۖ وقد خاب من َحل ظلما [ ١١١طه]333 :
َ وعن ِّ
ت ٱلوجوه ل ِّل ِّ

(چهرهها در برابر [خداوندِ ] زنده و برپا و برپا دارنده ،خاشع و خاضعند و

کسی که بار ظلمی بر دوش دارد ،بدبخت و ناامید است).
معناى «عنت» آنگونه که اهل تفسیر گفتهاند یعنی :خشوع مییابند ،ذلیل
میشوند ،تسلیم میگردند.
درست است ،هر گاه مسلمان بتواند خود را از سرگرم شدن به دنیا که
باعث هالک شدن او میشود ،رهایی دهد و به دور از این امور ،لحظهی
صفا و نزدیکی دیدار اهلل تعالی را یاد کند ،ناگهان به زندگی جدیدی وارد
میشود که در جان او جاری میشود .او چنین احساس میکند که قلبش
به وسیلهی ایمان ،از ناپاکیها و پلیدیها پاک میشود و دیدگاه او
دربارهی بسیاری از امور تغییر پیدا میکند...
از مهمترین فواید حاضر بودن یاد و دیدار اهلل تعالی در جانها ،بیاعتنائی
به امور نابجاست .بدون دلیل نگاه کردن ،شنیدن ،سخن گفتن ،معاشرت
نمودن ،خوابیدن و در اینترنت جستجو نمودن و مانند این موارد.

او به شخصی مبدّل میشود که دیدن ،شنیدن و وقت خود را صرف
چیزی نمینماید ،مگر بر حسب نیاز...
اگر یاد و دیدار الهه تعالی دائماً در ذهن باشد ،سبب رو آوردن شخص
به قرآن میشود و بر فرهنگ ،شخصیت و فکر مسلمان تأثیر بسزایی دارد.
زیرا در این دیدار سخت ،اهلل تعالی ما را در بارهی نور قرآن مورد
بازخواست قرار میدهد .اهلل تعالی میفرماید:
َّ ُ َّ ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ ۡ َ
َ
ۡ
َ َ
ۡ
َ وق ۡد َءات ۡي َنَٰك مِّن
دلنا ذِّكرا َّ ٩٩م ۡن أع َرض عن ُه فإِّن ُهۥ ُي ِّمل يَ ۡو َم ٱلقِّ َي َٰ َمةِّ
ۡ
وِّز ًرا [  ١٠٠طه ( ]311 -11 :از جانب ما پند و یادی به تو رسیده است *

کسی که از آن روی گرداند ،روز قیامت باری [از گناه] را به دوش حمل
میکند).

همچنین میفرماید:
َ
ۡ
ُ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ُٓ
ٓ
َ
ُ
َ و َي ۡو َم ُي َنادِّيه ۡم َف َيقول َماذا أ َج ۡب ُت ُم ٱل ُم ۡر َسل َ
ِّني  ٦٥فع ِّميت علي ِّهم ٱۡلۢنباء
ِّ
ََۡ َ ُ ۡ َ ََ َ َُٓ َ
يومئِّذ فهم َّل يتساءلون [  ٦٦القصص( ]11 -14 :روزی که [اهلل تعالی]
آنها را ندا میدهد و میفرماید« :چه پاسخی به پیامبران دادید؟» * در آن
روز خبرها از آنان پوشیده میماند [و نمیتوانند جوابی بدهند] و از یکدیگر

نیز نمیپرسند).
قسم به اهلل ،مسلمانی که شخصیتش توسط کتابهای فکری منحرف بنا
شود ،بسیار زیانکار است .آیا زیانکارتر از شخصی که چشمه را رها کرده
و از آبگیرها آب مینوشد ،وجود دارد؟!
از دیگر موارد تأثیر یاد دیدار خداوند در جانها ،مشغول شدن مسلمان به
اموری است که به دین و دنیای برادران مسلمان خود نفع برساند.
نفع رساندن در دینشان ،مانند :آموزش دادن معانی سخن اهلل تعالی و
رسولش به مردم.

نفع رساندن به دنیایشان مانند :برطرف کردن نیازهای پزشکی ،مهندسی،
سیاسی و اقتصادی و به مانند آنها.
چه چیزی بزرگتر و باعظمتتر از نفع رساندن به مسلمانان است.
ُ ً
ُ
َ َّ َ
پیامبر در صحیح مسلم فرموده استَ « :م ْن نف َس ع ْن ُم ْؤ ِمن ک ْر َبة ِم ْن ک َر ِب

ََ ٍ
ْ
َّ
ُّ ْ َ َّ
َّ َ ُ ً
ُ
الدن َیا نف َس الل ُه ع ْن ُه ک ْر َبة ِم ْن ک َر ِب َی ْ ِوم ال ِق َی َام ِة َو َم ْن َی َّس َر على ُم ْع ِس ٍر َی َّس َر الل ُه
َّ
ََ
ُّ
الد ْن َیا َو َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ ً َ َ َ ُ َّ ُ
ُّ ْ َ َ
اآلخ َر ِة َوالل ُه ِفى
عل ْی ِه ِفى
اآلخر ِة ومن ستر َمس ِلما ستره الله ِفى الدنیا و ِ
ِْ
َ َ َ ُ
َ
َ َْ
ع ْو ِن الع ْب ِد َما کان الع ْبد ِفى ع ْو ِن أ ِخ ِیه» (کسی که اندوه و بالیی از بالیای

دنیای را از مؤمنی بردارد .اهلل بالئی از بالیای آخرت او را بر میدارد .کسی
که بر فقیر آسان بگیرد ،اهلل برای او در دنیا و آخرت آسان میگیرد و کسی
که [عیب یا عورت] مسلمانی را بپوشاند ،اهلل [عیب و عورت] او را در دنیا
و آخرت میپوشاند .اهلل در کمک به بندهاش میباشد ،مادامی که بنده در
کمک برادرش باشد).3

خداوند یاری رسان تو خواهد بود ،مادامی که یاری رسان برادرت
باشی .آیا میبینی چگون کمک اهلل تعالی جلب میشود؟!
کسی که در فکر دیدار اهلل تعالی است ،آیا میتواند نسبت به ریختن
خون برادرانش در سرزمینهای اسالمی بیتفاوت باشد؟ آیا میتوانید
مسئولیت خود در پیشگاه اهلل تعالی را فراموش کنید؟ آیا میتوانید
فریادخواهی و بیفرزند شدن و نالهی کودکان را در بسیاری از
سرزمینهای اسالمی فراموش کنید؟!
توجه دائم به دیدار اهلل تعالی ،سبب بیارزش شدن جاه و مقام در نظر
مخلوقات و مشروط کردن آن به آنچه نزد اهلل است ،میشود .ستایش
مردم تو را از چه چیزی بینیاز میکند؟ در حالی که اگر خطاهای تو را
بدانند ،دشنامت میدهند؟!
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کسی که در انتظار دیدار اهلل تعالی است و منزلت را در نزد اهلل تعالی
میداند ،چگونه ممکن است آخرت خود را با منزلتی که انسانها به او
میدهند ،تعویض نماید .همان گونه که اهلل تعالی دربارهی آخرت
میفرماید:
َ َ َّ َ ٌ
خاف ِّضة راف ِّعة [ ٣الواقعة( ]1 :پایین آورنده و باال برنده میباشد)،
کسی که این موارد را در قلب خود حاضر ببیند؛ میداند که شهرت،
باالنشینی و ریاست در این دنیا هیچ ارزشی ندارد و قلبش معطوف این
امور نمیشود .او به یقین رسیده که این اهداف بیارزش هستند ،به
گونهای که شایسته نیست تا وقتتش را با آن تلف کند ،چه رسد به اینکه
که شخص سالها در طلب علم و عملی باشد تا مردم او را مدح و ستایش
کنند!...
جای شگفی است! چگونه انسان خداوند مسلّط بر آسمانها و زمین را
فراموش کرده و قلبش متوجه مخلوقی ضعیف شده و خواهان ستایش و
مدح چنین مخلوق ضعیفی است؟!
منزلت اهلل تعالی نسبت به انسانها چگونه است ؟!
سفارشم به خود و خوانندهی این مطلب این است :هرگاه خواستنِ
امری ،سبب توجه انسان به مخلوقات شود ،مستقیماً این سخن اهلل تعالی
َ ٓ َّ ُ َ ۡ ٌ َ َّ ُ ۡ ُ َ
ۡشكون[ النمل( ]41 :آیا اهلل بهتر است
را به یاد آورید :ءاَّلل خي أما ي ِّ
یا آنچه شرک میورزند؟!).

برتری سنگها بر [بعضی] قلبها

از خالل تجربههای روزمره میتوان به خوبی دریافت که ایمان در
قلبهایمان درجات متفاوتی دارد و حتی تغییرات آن شدید است.
گاهی اوقات احساس میکنیم که ایمان در قلبهایمان فزونی یافته و قلب
رقیق ،نرم و خاشع میگردد و در آن گشایش حاصل میشود و جانها
توبه میکنند و گردن مینهند تا آنجا که در جانهایمان حرکتی قوی در
عمل صالح مییابیم و از گناه نفرت پیدا میکنیم .و گاه نیز احساس
میکنی ایمان در جانهایمان میپوسد و ضعیف میگردد تا آنجا که انجام
طاعات برایمان سنگیی کرده و کسالتی به ما روی میآورد که گویی
غافگیر شدهایم و به مانند آن است که در بندها قدم میگذاریم و گامهای
ما ضعیف میباشند.
آنچه ذکر شد ،حاالتی هستند که ممکن است بر هر کدام از ما وارد
شوند .ولی در چه حالتی است که قلب قسوت (سنگدلی) پیدا کرده و
ایمان در آن خشک میشود؟ و کوچترین مراحل خشک شدن قلب
چیست؟
مراحل و صفاتی که سبب قسوت و سنگینی قلب میشود را در ذهن
متصور شوید ،سپس به تصویری که قرآن به شکلی غمگین و ترسناک از

این حاالت قسوت قلب بیان میکند ،گوش دهید .اهلل جل و عال
میفرماید:
َ ۡ َ َ َۡ َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ۡ
ُّ
ۡ
ۡ
ُ ث َّم قَ َست قلوبُكم ِّم ُۢن َبع ِّد ذَٰل ِّك ف ِّ َ
ِه كٱۡل ِّجارة ِّ أو أشد قس َوة ُۚ 
[البقرة ( ]55 :سپس [شما ای یهودیان] قلبهایتان بعد از آن قسوت پیدا کرد

و آنها به مانند سنگ یا با قسوتی شدیدتر شدند).
این قسوت فقط به مانند سنگ نیست ،بلکه همان گونه که آیه به تصویر
میکشد ،سختر و شدیدتر است!
شما را به اهلل سوگند ،آیا در فکر میگنجد که قلبی سختتر از سنگ
وجود داشته باشد؟
بلکه حتی اهلل تعالی یاد مینماید که سنگ بر بعضی قلبها برتری دارد.
آن را به شکلی به تصویر میکشد که مؤمن را در فشار قرار میدهد! آیه
تصویر را این گونه تکمیل مینماید:
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ َّ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ
ِه كٱۡل َِّج َ
كم مِّ ُۢن َب ۡع ِّد َذَٰل َِّك ف ِّ َ
ارة ِّ أ ۡو أش ُّد ق ۡس َوة ُۚ ِإَون م َِّن
ثم قست قلوب
ۡ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ ُ َّ ۡ َ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ ٓ ُ َّ
ٱۡل ِّجارة ِّ لما يتفجر مِّنه ٱۡلنهر ُۚ ِإَون مِّنها لما يشقق فيرِخرج مِّنه ٱلماء ُۚ ِإَون
ۡ َ
َ ۡ
َّ
مِّن َها ل َما َي ۡهب ِّ ُط م ِّۡن خش َيةِّ ٱَّلل ِِّۗ[ البقرة( ]55 :سپس [شما ای یهودیان]
قلبهایتان بعد از آن قسوت پیدا کرد و آنها به مانند سنگ یا با قسوتی
شدیدتر شدند .سنگهایی هستند که نهرها از آن جاری میشوند و از آنها
مواردی هستند که شکاف میخورند و آب از آنها بیرون میآید و از آنها

مواردی هستند که از روی ترس از ابهت و عظمت از اهلل میافتند).
مقایسهی دردآوری است! اهلل تعالى فضیلت و برتری سنگ را بر قلب
بعضی از خاندان آدم ،بیان میدارد! بیان میفرماید که سنگها به علت
نرمی و طبیعت آنها شکاف میخورند و از آنها آب جاری میشود یا آن
که میافتند و پایین میآیند که گویی از خشوع و ترس است...

امامِ تفسیر در زمان خود ،قتاده بن دعامه سدوسی (ت 338هـ) این
مقایسهی قرآنی بین سنگها و بعضی از قلبهای خاندان آدم را مالحظه و
دیدگاهی بدیع دربارهی آن نوشته است« :اهلل تعالی برای سنگ عذر آورده
ولی برای خاندان بدبخت آدم عذری نیاورده است»!
وقتی قلب دچار قسوت شد چه اتفاقی میافتد؟ و آثاری که در پی
قسوت قلب ایجاد میشوند ،چیست؟
وقتی که قلب دچار قسوت شد ،در قدرت خود برای نزدیکی به
پروردگار و مناجات با وی و تشرف یافتن به پیشگاهش دچار ضعف و
زیان میشود.
لحظاتی که قلب در پیشگاه اهلل تعالی منقلب میشوند ،از باالترین و
زیباترین و لذت بخشترین لحظات دنیا میباشند...
اهلل تعالی برای بندگانش مصیبتهای مربوط به عالَم وجود را ایجاد
مینماید و از آنها میخواهد برای دفع این موارد ،به او رجوع کنند و با
او مناجات نمایند و به نزد وی زاری نمایند .ولی کسی که دچار قسوت
قلب شده ،از رسیدن به این لحظات واال و شریف باز میماند .همان گونه
که اهلل تعالی میفرماید:
ۡ
َ
ۡ
َََ ۡ َۡ َ َۡٓ َ
َّ
َ
ٓ
ٓ
َۡ َ َ َ
َل أُ َ
خ ۡذ َنَٰ ُهم بٱۡلَأ َساءِّ َو َّ َّ
َٰٓ
ٱلَراءِّ ل َعل ُه ۡم
أ
ف
ِّك
ل
ب
ق
ِّن
م
م
م
ولقد أرسلنا إ ِّ
ِّ
ۡ
ْ
ٓ
ُ
َ
ٓ
ۡ
َ
ُ
َ َ َ َّ ُ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
ۡ
َ
كن ق َست قل ُ
ون  ٤٢فَلَ ۡو ََّل إذ جا َءهم بَأ ُسنا ت َّ
وب ُه ۡم َوزي َن
يتَرع
َرعوا َول َٰ ِّ
ِّ
ْ
َ
ُ
َ
َّ
َ
ُ ۡ
ل ُه ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُن َما َكنوا َيع َملون [ ٤٣األنعام( ]51 -57 :به سوی امتهای قبل
از تو [رساالت را] فرستادیم و آنها را به رنجهای بیرونی و درونی مبتال
نمودیم ،تا زاری کنند * ای کاش وقتی رنج ما به آنها میرسید ،زاری
می کردند؛ ولی قلبهایشان قسوت پیدا کرد و شیطان آنچه را انجام میدادند،

برایشان زینت دارد).

به این معنا که شومِ قسوت قلب ،سبب مخالفت آنان با امر اهلل تعالی
میشود!
خداوند بیماری ،گرسنگی ،جنگها و فقر را تقدیر مینماید و از بنده
میخواهد در برابر این موارد ،خود را در پناه اهلل تعالی قرار دهد و به
سوی او زاری نماید و خود را در خاک عبودیت قرار داده و صورتش را
در برابر او متواضع گرداند؛ ولی قسوت قلب ،بنده را در غفلت قرار
میدهد و در نتیجهی به سوی این منزلت واال حرکت نمیکند.
باری دیگر در این آیهی گرامی تأمل نمایید:
ُ
َ َ ۡ َ ٓ ۡ َ ٓ َ ُ َ ۡ ُ َ َ َ َّ ُ ْ َ
َ
ُ
ۡ
كن ق َست قل ُ
وب ُه ۡم ( انعام)51/
فلوَّل إِّذ جاءهم بأسنا ت
َرعوا َول َٰ ِّ
(ای کاش وقتی رنج ما به آنها میرسید ،زاری میکردند؛ ولی قلبهایشان
قسوت پیدا کرد).
آیا قسوت قلب تنها سبب از دست رفتن مقامات ایمانی مانند تضرع و
زاری در پیشگاه خداوند است ،یا مشکالتی دیگر نیز به همراه دارد؟
طبیعتاً خیر ،بلکه به پلدی بیشتری نیز میگراید .وقتی شخص قسوت
قلب پیدا میکند ،در اطاعت از اهلل تعالی کوتاهی کرده و از نصوص
شرعی برداشتی مینماید که موافق با هوای نفس او باشد .او را در مسائل
اختالفی به دنبال قولی میگردد که موافق با کوتاهی او بوده و از
نصوصی که بر علیه اوست ،دوری میکند یا گردنش را با افتخار باال
میگیرد .اهلل تعالی دربارهی تأثیرِ قسوت قلب بر تحریف متون میفرماید:
َُ ُ َ ۡ َ
َ َ ََۡ ُُ َ َ
َ َّ
اضعِّهِّۦ[ المائدة( ]31 :و
وجعلنا قل
وب ُه ۡم قَٰس َِّية ۖۡ ُيرِّفون ٱلَك َِّم عن م َو ِّ
قلبهایشان را قسوت یافته قرار دادیم .سخن را از جاهای خود تحریف

میکردند).

به همین دلیل خداوند از روی حکمت زیبایش ،متون را در مواردی
متشابه قرار داده و در نتیجه شیطان برای گمراه کردن در جهان و از روی
تقدیر ،از آنها استفاده میکند .شیطان در قلب انسان لذاتِ شُبهات را القاء
کرده و از فریب و مکر استفاده میکند .اگر کسی قلبش از روی ایمان،
رقت و نرمی نداشته باشد ،در برابر این متون صبر نمینماید و تسلیم
میشود و به بیراهه میرود .همچنین اگر قسوت قلب وجود داشته
باشد ،عقل در برابر این متون به اشتباه میافتد و پشتوانهای برای کوتاهی
مییابد .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:
ۡ
ۡ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
َّ
ٱلش ۡي َطَٰ ُن ف ِّۡت َنة ل ََِّّّل َ
ۡ ََِّ ج َعل َما يُل ِِّق
ِّين ِِّف قلوب ِّ ِّهم م َرض َوٱلقاس َِّيةِّ
قُلُ ُ
وب ُه ۡمِۗ[ الحج( ]41 :تا آنچه را که شیطان القاء میکند ،فتنهای برای
کسانی قرار دهد که قلبهایشان بیمار است و دارای قسوت قلب هستند).
بسیاری تصور میکنند که قسوت قلب سبب گناه میشود ،غافل از اینکه
قسوت قلب ،خود نتیجه و مجازاتِ گناه است .وقتی بندهای از اهلل تعالی
نافرمانی میکند ،قسوت قلب را بر او مسلط میشود .همان گونه که اهلل
تعالی میفرماید:
ۡ
َ
ُ
َ َٰ َ ُ ۡ َ َّ َٰ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ
َ َۡ
وب ُه ۡم قَٰس َِّية ۖۡ[ المائدة( ]31 :از
ض ِّهم مِّيثقهم لعنهم وجعلنا قل
فب ِّ َما نق ِّ
روی پیمان شکنیشان ،آنان را لعنت نمودیم و قلبهایشان را دچار قسوت

کردیم).
این گونه است که خداوند گناهی را با گناهی دیگر مجازات مینماید و
خطا و لغزشی را سبب برای گناه و خطای دیگر میداند .به مانند این امر
در کتاب اهلل تعالی بدین شکل آمده است:
ۡ
َّ
َّ َّ َ َ َ َّ ۡ ْ
َّ
َ
ُ ۡ ََۡ ََۡ
َّ
ٱۡل ۡم َعان إن َما ۡ
ٱس َ
َتل ُه ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُن
إِّن ٱَّلِّين تولوا مِّنكم يوم ٱتلِق َ ِّ ِّ
ٱَّلل َع ۡن ُه ۡم إ َّن َّ َ
ب َب ۡع ِّض َما َك َس ُب ۖۡوا ْ َولَ َق ۡد َع َفا َّ ُ
ٱَّلل ََ ُف ٌ
ور َحل ِّيم [ ١٥٥آل
ِۗ ِّ
ِّ

عمران( ]344 :کسانی از شما که در روز تالقی دو گروه [از جنگ] روی
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

بردبار میباشد).
همچنین اهلل سبحانه میفرماید:
َ َ َّ َ ُ ٓ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ُ
ٱَّلل قلوبَ ُه ۡ ُۚم [ الصف( ]4 :وقتی منحرف شدند ،اهلل
 فلما زاغوا أزاغ
قلبهایشان را منحرف نمود).
همچنین اهلل عز و جل میفرماید:
ُُ
ََ َ
اد ُه ُم َّ ُ َ
ٱَّلل م َرضاۖۡ[ البقرة( ]31 :در قلبهایشان
ِِّ ف قلوب ِّ ِّهم َّم َرض فز
بیماری وجود دارد و اهلل بر بیماری آنها میافزاید).
بنگرید که چگونه اهلل تعالی ،انحراف را با انحرافی شدیدتر پاسخ
میدهد .کسی که قلبش مریض است ،با ازدیاد آن مریضی عذابش
میدهد .بندهای که در عباداتِ آسان ضعف نشان میدهد ،او را گرفتار
گناهان سختتر مینماید! به همین ترتیب کسی که به قسوت قلب دچار
شده باشد ،با فزون شدن قسوت قلب مجازاتش میکند .همان گونه که
اهلل تعالی میفرماید:
ۡ
َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َّ َٰ ُ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ َ
َ َۡ
وب ُه ۡم قَٰس َِّية ۖۡ[ المائدة( ]31 :از
ض ِّهم مِّيثقهم لعنهم وجعلنا قل
فب ِّ َما نق ِّ
روی پیمان شکنیشان ،آنان را لعنت نمودیم و قلبهایشان را دچار قسوت

کردیم).
گاهی مسلمان خواهان قسوت قلب نیست؛ ولی سوالی اینجاست :چه
پیش آمده که دلیل بر قسوت قلب او شده است؟ چگونه قلب ،ایمان
خود را از دست داده و خشک میگردد و در حالت مریضی قرار
میگیرد؟

به صورت عام ،قسوت قلب نتیجهیِ طبیعیِ نافرمانیها و خطاهاست.
ولی قسوت قلب یک عامل اصلی دارد« :دور شدن از پیمانی که باید بر
اساس آن اهلل تعالی یاد شود»...
غفلت از یاد اهلل تعالی ،مهمترین سبب خشک شدن قلب و قسوت آن
است .همچنین یاد و ذکر اهلل تعالی ،مهمترین عامل زنده شدن قلب و
نورانی شدن آن است .در کتاب اهلل تعالی به رابطهی دور شدن از ذکر و
قسوت قلب اشاره شده است.
اهلل تعالى میفرماید:
َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ َ َ ُ ُ ُ ُ ۡ ۡ َّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ
ألم يأ ِّن ل َِّّلِّين ءامنوا أن َتشع قلوبهم َِّّلِّكرِّ ٱَّلل ِّ وما نزل مِّن ٱۡل ِّق وَّل
َ ُ ُ ْ َ َّ
َُۡ َ َ َ َۡ ۡ ََ ُ ََ ۡ ُُ ُ
ِّين أُوتُوا ْ ٱلۡك َِّت َٰ َ
ٱَّل َ
يكونوا ك
ب مِّن قبل ف َِال علي ِّه ُم ٱۡلمد فق َست قلوب ُه ۡمۖۡ
َ
َ
ُ َ
ۡ
َوكثِّي مِّن ُه ۡم ف َٰسِّقون [ ١٦الحدید( ]31 :آیا زمان آن نرسیده است که
قلبهای کسانی که ایمان آوردهاند با یاد اهلل و آنچه به حق نازل شده است،
نرم گردد و به مانند کسانی نباشند که به آنها در قبل کتاب داده شد و زمان
[دور بودن از یاد اهلل تعالی] بر آنان طوالنی گشت و در نتیجه قلبهایشان

قسوت پیدا کرد و بسیاری از آنان فاسق میباشند).
دوری از عهدی که در کتاب اهلل تعالی وجود داشت و نیز زمان طوالنی
آن ،باعث قسوت قلب آنها گردید .هشدار دادن قرآن به این واقعیت که
در امتهای گذشته نیز اتفاق افتاد ،جهت تفریح و داستان سرائی تاریخی
نیست ،بلکه هدف عبرت و درس گرفتن از آن است.
همچنین به رابطهی دیگر بین دور شدن از یاد اهلل تعالی و قسوت قلب
توجه کنید ،آنجا که اهلل تعالی میفرماید:

َ ۡ

َۡ

ُُ

ۡ

َّ

ف َويل ل ِّلقَٰس َِّيةِّ قل ُ
وب ُهم مِّن ذِّك ِّر ٱَّللُِّۚ [ الزمر( ]77 :وای به حال کسانی

که قلبهایشان در برابر یاد اهلل ،قسوت پیدا کرده است).
بر اساس قول راجحی که شیخ المفسرین ابن جریر طبری رحمه اهلل
بیان کرده ،علت دوری آنها از یاد اهلل تعالی ،قلبهای قسوت یافته است.
ابن جریر گفته است« :اهلل تعالى میفرماید :وای بر کسانی که قلبهایشان
خشک شده و از یاد اهلل دور گشتهاند و از آن رویگردان میباشند».3
اکنون عناصری را که سبب قسوت قلب میشود و قرآن به آنها اشاره
کرده بیان میکنیم .خداوند به ما خبر میدهد که شدت و قسوت بعضی
از قلبها از سنگ بیشتر است:
َ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َّ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ
ِه كٱۡل َِّج َ
كم ِّم ُۢن َب ۡع ِّد ذَٰل َِّك ف ِّ َ
ارة ِّ أ ۡو أش ُّد ق ۡس َوة ُۚ 
ثم قست قلوب

[البقرة ( ]55 :سپس [شما ای یهودیان] قلبهایتان بعد از آن قسوت پیدا کرد

و آنها به مانند سنگ یا با قسوتی شدیدتر شدند).
همچنین قسوت قلب ،مجازات و مایهی عبرتی است که اهلل تعالی آن را
بر کسانی که از نافرمانی میکنند ،مستولی مینماید:
َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َّ َٰ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُ َ َ
َ َۡ
وب ُه ۡم قَٰس َِّية ۖۡ[ المائدة( ]31 :از
ض ِّهم مِّيثقهم لعنهم وجعلنا قل
فب ِّ َما نق ِّ
روی پیمان شکنیشان ،آنان را لعنت نمودیم و قلبهایشان را دچار قسوت

کردیم).
قسوت قلب سبب قطع شدن زاری و تضرع در پیشگاه اهلل تعالی
میشود:
ۡ
ْ
ٓ
ُ
َ
ٓ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َر ُعوا َولَٰكن ق َس ۡ
ت قل ُ
فَلَ ۡو ََّل إذ َجا َءهم بَأ ُس َنا ت َّ
وب ُه ۡم[ األنعام]51 :
ِّ
ِّ
(ای کاش وقتی رنج ما به آنها میرسید ،زاری میکردند؛ ولی قلبهایشان
قسوت پیدا کرد).
 -3تفسیر طبری.311 /71 :

قلبهای قسوت یافته در برابر فتنهها در امان نخواهند بود:
ۡ
َّ
ۡ
ُُ
َ
َّ
َ
ۡ
َّ
ۡ ََِّ ج َعل َما يُل ِِّق ٱلش ۡي َطَٰ ُن ف ِّت َنة ل َِّّلِّي َن ِِّف قلوب ِّ ِّهم م َرض َوٱلقاس َِّيةِّ
قُلُ ُ
وب ُه ۡمِۗ[ الحج( ]41 :تا آنچه را که شیطان القاء میکند ،فتنهای برای
کسانی قرار دهد که قلبهایشان بیمار است و دارای قسوت قلب هستند).
همچنین دوری از ذکر و یاد اهلل تعالی ،سبب قسوت قلب میگردد:
َ ف َِ َال َعلَ ۡيه ُم ۡٱۡلَ َم ُد َف َق َس ۡ
ت قُلُ ُ
وب ُه ۡمۖۡ [ الحدید( ]31 :و زمان [دور بودن
ِّ
از یاد اهلل تعالی] بر آنان طوالنی گشت و در نتیجه قلبهایشان قسوت پیدا

کرد).
این منظره را به تهدید الهی و ایجاد ترس ،برای کسی که قلبش در برابر
یاد اهلل تعالی قسوت پیدا کرده است ،به پایان میرسانم:
ۡ َّ
فَ َو ۡيل ل ِّۡل َقَٰس َِّيةِّ قُلُ ُ
وب ُهم مِّن ذِّك ِّر ٱَّللُِّۚ[ الزمر( ]77 :وای به حال کسانی

که قلبهایشان در برابر یاد اهلل ،قسوت پیدا کرده است).
اگر پژوهشگر به آنچه که قرآن دربارهی قسوت قلب بیان داشته توجه
نماید ،فوراً درک میکند که قسوت قلب را نباید در حاشیهی زندگیمان
قرار دهیم .زیرا قرآن به شکلی واضح توجه خاصی به آن نموده و آثار و
دالیل آن را ذکر کرده و کسی را که به آن گرفتار شده باشد ،به صراحت
تهدید کرده است.
قرآن با قدرت دربارهی قسوت قلب و آثار ویران کنندهی آن سخن به
میان آورده ،بنابراین شایسته نیست که چنین موضوعِ مهمی کم اهمیت
پنداشته شود و به عنوان مسألهای جزئی به آن نگاه شود .لذا باید از وقوع
و قدرت گرفتن آن (قسوت قلب) جلوگیری نمود؟!
هر کدام از ما آشکارا و به وفور درحاالتی از قسوت قلب قرار گرفتهایم
و اگر بدون بخشش اهلل تعالی وفات یابیم ،وضعیت ما چگونه خواهد

بود؟ چگونه به دیدار آفرینندهی آسمان و زمین برویم ،در حالی که دچار
قسوت قلب شدهایم؟ همان قسوت قلبی که دربارهی آن میفرماید:
ۡ َّ
فَ َو ۡيل ل ِّۡل َقَٰس َِّيةِّ قُلُ ُ
وب ُهم مِّن ذِّك ِّر ٱَّللُِّۚ [ الزمر( ]77 :وای به حال کسانی
که قلبهایشان در برابر یاد اهلل ،قسوت پیدا کرده است).
آن فاجعه چقدر بزرگ خواهد بود!
تنها راه چاره ،مداوای قلبهایمان از قسوت است ،قسوتی که آن را در
بند گرفته .از روی تجربه ثابت شده که سریعترین و مؤثرترین دارو
جهت معالجهی قسوت قلب ،همان خواندن و تدبر در سخن اهلل سبحانه
و تعالى میباشد ...همان گونه که اهلل تعالی در این آیهی گرامی میفرماید:
َّ ُ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ
َ َٰ ُّ َ َ
َّ َ َ َ ۡ َ ُّ ۡ ُ ُ ُ ُ
ود َّٱَّلِّينَ
َ
َٰ
اّن تقشعِّر مِّنه جل
ٱَّلل نزل أحسن ٱۡلد ِّ
ِّيث كِّتبا متشبِّها مث ِّ
َ ۡ َ ۡ َ َ َّ ُ ۡ ُ َّ َ ُ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َٰ ۡ
َّ
َّ َ َٰ َ ُ
َ
َيشون ربهم ثم تل ِّني جلودهم وقلوبهم إَِّل ذِّكرِّ ٱَّللُِّۚ ذل ِّك هدى ٱَّلل ِّ
َي ۡهدِّي بهِّۦ َمن ي َ َشا ٓ ُء َو َمن يُ ۡضل ِّل َّ ُ
ٱَّلل [ الزمر( ]71 :اهلل بهترین سخن را
ُۚ
ِّ
ِّ
نازل نموده است .کتابی است با [آیات] همگون و مکرر .از آن پوست
کسانی که از پروردگارشان ترس از ابهت و عظمت دارند ،میلرزد ،سپس

پوستهایشان و قلبهایشان با یاد اهلل نرم میگردد).
خداوند از پیامبران به ما خبر میدهد که چگونه از سخن اهلل تعالی تأثیر
میگیرند و از آن متذکر میشوند:
ُ َّ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َۡ
ُ ْ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َّ ُ َ َ
ٱَّلل عل ۡي ِّهم م َِّن ٱنلَّب ِّ ِّي َن مِّن ذرِّيةِّ ءادم ومِّمن َحلنا
أو َٰٓلئِّك ٱَّلِّين أنعم
َ
ٓ
َ
َ
َ
ُ ۡ َٰ َ
ِإَوس َرَٰٓءِّيل َوم َِّّم ۡن َه َد ۡي َنا َو ۡ
ِّيم ۡ
َم َع نُوح َو ِّمن ُذر َّيةِّ إبۡ َرَٰه َ
ّل عل ۡي ِّه ۡم
ٱج َتبَ ۡي َنا ُۚ إِّذا تت
ِّ ِّ
ُ
َء َاي َٰ ُ
َ
ت َّ
كيا۩ [  ٥٨مریم( ]48 :آنان کسانی هستند
ٱلرف ِنَٰم ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس وب ِّ
که اهلل به ایشان نعمت داد و شامل پیامبرانی از فرزندان آدم و از [فرزندان]
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

آنها] را برگزیدیم .وقتی آیات [خداوندِ] بسیار رحمتگر بر آنها خوانده

میشود به سجده و گریه میافتند).
اهلل تعالی از بعضی صالحان اهل کتاب به ما خبر میدهد که وقتی قرآن
بر آنها خوانده میشد ،اشکهای آنان جاری میشود:
ُ
َ
َ َ َٰٓ َ ۡ
َ
ُ
ۡ
َّ
ِإَوذا َس ِّم ُعوا ْ َما ٓ أنز َل إ ِّ ََل َّ
ى أع ُي َن ُه ۡم تفِّيض م َِّن ٱدلمعِّ 
ٱلر ُسو ِّل تر

ِّ
[المائدة ( ]81 :وقتی آنچه را که بر رسول نازل شده است را میشنوند،
چشمان آنها را میبینی که اشک از آن جاری میشود).
وقتی تدبر کننده میبیند که اهلل تعالی قرآن را به چه شکل توصیف
مینماید ،پوست مؤمنان به لرزه میافتد و صالحانی از اهل کتاب را یاد
مینماید که چگونه از آن پند میگیرند و صورتهای آنان از ترس اُبهت
و عظمت پروردگار ،خیس از اشک میشود ،چنین تدبر کنندهای میفهمد
که این قرآن گواراترین وسیله برای به حرکت آوردن قلبها و پاک نمودن
آن از پلیدیهای قسوت و غارهای تاریک میباشد...

ساعات پنج و هفت صبح

آن منظره و آن صحنه به شکلی است است که آرزوی تأمل در آن را در
خود نمیبینم و دوست ندارم آن را برای دوستان و برادرانم ،بازگو نمایم.
منظرهای زیبا و دلرُبا نیست ،بلکه قسم به اهلل ،وقتی از آن یاد میکنم غم
و اندوه وجودم را فرا میگیرد...
خالصهی این منظره به طور اختصار ،بین ساعات پنج و هفت صبح در
شهری که زندگی میکنم ،یعنی ریاض است .حالت اجتماع در این دو
زمان فرق میکند و فاصلهی آنها درخشندگی است که فقط صد دقیقه
میباشد...
در ساعت پنج صبح وقت نماز صبح میرسد .گروهی از مردم را
میبینی که وضو گرفته و به سوی خانههای اهلل تعالی روی نمودهاند تا با
آرامش نماز صبح را بجا آورند .در مسیر گاهی تسبیح (سبحان اهلل)
میگویند و گاهی مسواک میزنند و گاهی تکبیر(اهلل اکبر) میگویند:
ِّيها ۡ
َّلل أَن تُ ۡر َف َع َويُ ۡذ َك َر ف َ
ِف ُب ُيوت أَذ َِّن ٱ َّ ُ
ٱس ُم ُهۥ [ النور( ]11 :در
ٍ
ِّ
خانههایی که اهلل اجازه داده است تا اسم او در آنها باال رود و یاد گردد).
اما در آن هنگام گروهی از مسلمانان ضعف نشان میدهند و هنوز در
رختخوابشان هستند ،تا آنجا که پدر و مادری را میبینی که نماز

میخوانند و جوانان خود را فرا میخوانند ،ولی آنها در سفر دوری
میباشند...
حال به پایان منظرهی ساعت پنج رسیدیم و به سراغ منظرهی ساعت
هفت میرویم...
حال به سراغ ساعت هفت میرویم – همان ساعتی که وقت نماز صبح
تمام شده است – وقت آموختن و استمرار فرا میرسد .در آن ساعت
ریاض به شکل دیگری در میآید .گویی در خانهها صدای زنگها بلند
شده و حرکتی سریع ایجاد شده است ،راهها پر شدهاند و تاجران از هر
سو چه در داخل و چه در خارج مورد توجه قرار میگیرند ،مردم به
سوی آنها میروند تا نیازهایی که در شب گذشته برای آنها ایجاد شده
بود را برطرف سازند .در قهوهخانهها مردم در انتظار قهوهی صبح
میباشند که قبل از کار آن را بنوشند...
بسیاری از پدران و مادران را میشناسم که دوست دارند فرزندانشان
نماز صبح را در وقت خود بخوانند؛ ولی این فقط یک دوست داشتن
است و چیزی اضافهتر از آن وجود ندارد.
بدین معنا که اگر دوستار چنین چیزی هم نبودند ،تغییری حاصل
نمیشد؛ ولی اگر فرزندانشان فقط چند دقیقه دیر کنند – من در آنچه
میگویم راستگو هستم – بله اگر فقط چند دقیقه در زمان رفتن او به
مدرسه تأخیر ایجاد شود ،با پدر و مادرشان درگیری پیدا میکنند و بر سر
آنها آوار میشوند .وقتی در رختخوابشان هستند و زمان مدرسه فرا
میرسد ،به سرعت از آن خارج شده و فریاد میزنند و برای دیر مدرسه
رفتن از هر لفظی استفاده میکنند.

آیا کسی که چنین فرزندی دارد ،مورد سرزنش و عتاب قرار میگیرد؟
آیا میتوان چنین کسانی را متهم ساخت که فرزندانشان در پی مدرک
هستند و بر اساس آن فعالیت میکنند؟
نه ،طبیعتاً این گونه نیست ،بلکه ممکن است ستودنی نیز باشد .عیب آن
است که انسان بار سنگینیاش بر دوش دیگری باشد...
ولی آیا ممکن است که ممارست و تالش در راه درس و گرفتن مدرک،
بزرگتر از نماز در قلب انسان باشد؟!
خواهش میکنم به این مسأله توجه نمایید :من در مورد نماز جماعت
صحبت نمیکنم که البته دربارهی واجب بودن آن اختالف نظر وجود
دارد و قول راجح مبنی بر وجوب است .من در مورد مسألهای اختالفی
در امت محمد صحبت نمیکنم ،بلکه سخن از امری است که بعد از
پانزده قرن ،در آن اختالف نظر وجود ندارد .هیچ عالِم مسلمانی نماز بعد
از وقت را جایز نمیداند .علمای مسلمان بر این اعتقادند که خارج شدن
نماز از وقت خود ،از بزرگترین گناهان کبیره است و بعضی دیگر آن را
باطل کنندهی اسالم دانستهاند...
شما را به اهلل قسم ،بازهم توجه شما را به این حالت معطوف میدارم؛
آنگاه که نزدیک به اتمام نماز صبح ،پدر و مادر فرزندش را مورد خطاب
قرار میدهد و این الفاظ را بر زبان میآورد« :فالنی! بلند شو ...نماز
بخوان ...اهلل تعالی تو را هدایت دهد!» ،و در این حالت بسیار سبک
برخورد میکنند .اما هنگامی که وقت مدرسه میرسد ،عبارات با خشم و
غضب همراه میشوند تا مدرسهاش دیر نشود و به کارهایش برسد...
بردار گرامیام! یکی از کارمندان به من میگفت :تقریباً ده سال است که
نماز صبح را نخوانده ،جز در وقت انجام کار .او این عبارات را به راحتی
بر زبان میآورد ،در حالی که ده سال از نماز صبح غافل بود!....

جوانی به من گفت :ما تعدادی دوست معلم هستیم که یک روز در حین
استراحت ،این سؤال در میانمان مطرح شد؛ چه کسی نماز صبح را در
وقت خودش میخواند؟ در بین این افراد ،فقط یک نفر نمازش را در
وقت خود میخواند.
او گفت :همسرم در انتظار نماز صبح است و به موقع بیدار میشود.
سپس مرا نیز برای نماز بیدار میکند .این همان همسری است که برای
شوهر و برای خانهاش پر برکت است...
خداوندا! آیا در قلبهای ما جایگاه مدرسه و مدرک تحصیلی ،واالتر و
مهمتر از ستون اسالم است؟!
آیا به موقع سر کار حاضر شدن و جلب رضایت رئیس و کارفرما،
دارای ارزشی رفیعتر است یا رکنی از ارکان اسالم؟ رکنی که عدم
انجامش سبب خروج از اسالم می شود!!!
این مقایسهی دردناک بین ساعات پنج و هفت صبح ،پردهی غفلت از
چشمانمان بر میدارد و عیان می سازد که چگونه دنیا در جانمان بزرگتر
از دینمان شده است...
بلکه به عجیبتر از آن بنگرید .بسیاری از کسانی که نماز صبح را به
علت شغلشان در وقت خود نمیخوانند ،وقتی مشکلی مادی برای آنها
ایجاد میشود ،حسرت بیشتری را بر خود در برابر خواندن نماز در غیر
زمان آن ،متحمل میشوند!
هرگاه فاجعهی ساعات پنج و هفت صبح را به یاد میآورم ،این
احساس در من ایجاد میشود که چقدر نسبت به دنیا اشتیاق داریم و آن
را باالتر از اشتیاق به اهلل تعالی و فرستادهاش و سرزمین آخرت قرار
میدهیم .احساس من برانگیخته میشود و گویی کسی از مکان دور،
سخن اهلل تعالی از سورهی توبه را میخواند:

ُۡ
َ َ َ َ ٓ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ ٓ ُ ُ ۡ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ ۡ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ َ ُ ُ
يتك ۡم
قل إِّن َكن ءاباؤكم وأبناؤكم ِإَوخونكم وأزوجكم وعشِّ
َ َ ۡ َ َٰ ٌ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ
ك ُن تَ ۡر َض ۡو َن َها ٓ أَ َح َّ
َٰ
ب
س
وأمول ٱقَتفتموها وت ِّٰرة َتشون كسادها وم
ِّ
ۡ
ْ
َ
َّ
َۡ ُ
ِت ٱ َّ ُ
وُهِّۦ َوج َهاد ِف َسبيلِّهِّۦ ف َ َ
َّت يَأ ِّ َ
َت َّب ُيوا َح َّ َٰ
كم م َِّن ٱَّللِّ َو َر ُس ِّ
َّلل
إَِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
ۡ
بِّأم ِّرهِِّۗۦ[ التوبة( ]75 :بگو :اگر پدرانتان ،پسرانتان ،برادرنتان ،همسرانتان و
خانوادهتان و اموالی که بدست میآورید و تجارتی که از کساد شدن آن
میترسید و مساکنی که از آن راضی میشوید ،نزد شما از اهلل و فرستادهاش
و جهاد در راهش دوست داشتنیتر هستند ،پس کنار بِکِشید تا آن که اهلل

امرش را بیاورد).
در شمولیت این آیه باعظمت ،چه امری از منزلت دنیا ذکر نشده است؟!
آیا حالتی که این آیه توصیف میکند ،شامل حال ما میشود؟!
آیا اموالی که کسب میکنیم و تجارتی که از کسادی آن میترسیم ،در
جانهای ما بزرگتر از اهلل تعالی و فرستادهاش و سرزمین آخرت
نیستند؟!
چگونه وعدهی پروردگارمان در سورهی نحل ،اشتیاق ایجاد نمیکند! آن
گاه که میفرماید:
َ
َ َّ
َ ُ
َ
َ
ُ
ِّندك ۡم يَنفد َوما عِّند ٱَّللِّ باق [ النحل( ]11 :آنچه نزد شما است
َ ما ع
فنا میشود و آنچه نزد اهلل است ،باقی میماند).
با صراحت تمام ،وقتی صدایِ اذان صبح در ساعت پنج ،و صدای بیدار
باش در ساعت هفت را به یاد میآورید و مقایسه میکنید ،آیا جز این
است که ذهن به دنبال خواستهی اهلل تعالی نرفته است؟ خداوند در
سورهی اعلی میفرماید:

َ
َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َٰ َ ُّ ۡ
َُ َ
خ ۡي َوأ ۡب َ َٰٓ
ِق [ ١٧األعلى-31 :
ٱدلن َيا َ ١٦وٱٓأۡلخِّرة
بل تؤث ِّرون ٱۡليوة
( ]35بلکه زندگی دنیوی را انتخاب کردهاید * و این در حالی است که
آخرت بهتر و باقیتر میباشد).
آنگاه که منظرهی خوابیدهگان در هنگام نماز صبح و حرکت کنندگان در
راهها برای شروع زمان کار مقایسه میشوند ،آیا این سخن اهلل تعالی به
شما نمایان نمیشود:
ۡ
َ
ٓ
َ
َّ َ َٰٓ ُ َ ٓ ُ ُّ َ َ َ َ َ
ُ
جلة َويَذ ُرون َو َرا َءه ۡم يَ ۡوما ثقِّيل [ ٢٧اإلنسان:
إِّن هؤَّلءِّ ُيِّبون ٱلعا ِّ
 ( ]75آنان [زندگی] نزدیک را دوست دارند و در پسشان روزی سنگین را

رها کردهاند).
وقتی در اشتیاق به چیزهای بیارزش دنیا و کوتاهی در بزرگترین امور
آخرت ،تأمل مینمایم ،نصیحت اهل علمی را به یاد میآورم که قرآن نقل
میکند تا بدین وسیله ارزش آن شناخته شود و منزلت آن باال رود .آن
هنگام که به قومشان میگفتند:
َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ َ
وقال ٱَّلِّين أوتوا ٱلعِّلم ويلكم ثواب ٱَّلل ِّ خي ل ِّمن ءامن وع ِّمل
َ
َٰٰل ِّحا ُۚ[ القصص( ]81 :کسانی که علم به آنها داده شده بود ،میگفتند:
« وای بر شما! ثواب اهلل برای کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام

دهد ،بهتر [از این زندگی دنیوی] میباشد»).
در کوتاهی پدر و مادری بنگرید که نسبت به نماز صبح فرزندانشان کم
اهمیت هستند .همچنین کوتاهی زن و شوهری که یکدیگر را برای نماز
صبح بیدار نمیکند..
سپس این منظرهی عظیم اجتماعی را که اهلل تعالی در ستایش پیامبرش
اسماعیل بیان میکند مورد توجه قرار دهید .میفرماید:

َّ
َ ۡ ۡ َ َ
َ َّ َ َ
ۡ َ
َ ۡ ُۡ
ب إ ِّ ۡس َمَٰعِّيل ُۚ إِّن ُهۥ َكن َيادِّق ٱل َوع ِّد َوَكن َر ُسوَّل نبِّيا ٥٤
وٱذ ۡكر َ ِِّف ٱلكِّتَٰ ِّ
َۡ
َّ َ َٰ َ َّ َ َ َ
َ َ
َ
َ
ضيا [ ٥٥مریم-45 :
َوَكن يَأ ُم ُر أهل ُهۥ ب ِّٱليلوة ِّو
ٱلزك َٰوة ِّ َوَكن عِّند َربِّهِّۦ م ۡر ِّ
( ]44در این کتاب(قرآن) از اسماعیل یاد کن .او در وعدهاش صادق بود و
فرستاده و پیامآوری میبود * او اهلش را به نماز و زکات امر مینمود و

نزد پروردگارش مورد رضایت بود).
تأمل نماید که اهلل تعالی ،چگونه پیامبرش (حضرت اسماعیل ) را
توصیف مینماید« :اهلش را به نماز امر مینمود» .این عمل حضرت
اسماعیل را با اهل خانهای در این زمان مقایسه کنید؛ چگونه با هم در
یک خانه زندگی میکنند و کسی که نماز میخواند ،به دیگران که بی
اعتنا به نماز هستند ،امر نمیکند تا آنان نیز نماز بخواند!
بنگرید که چگونه اهلل تعالی امر حضرت لقمان به پسرش ،مبنی بر
خواندن نماز را نقل میکند:
َ َُ َ
َّ َ َ
 يَٰب َّ
ٱليل َٰوة [ لقمان( ]35 :ای پسرم! نماز را برپای دار).
ِن أق ِّ ِّم
تا بدانجا که اهلل تعالی به پیامبرش امر میکند تا اهلش را به نماز امر
نماید .میفرماید:
َ
َ
َُۡ ۡ َ ۡ َ َ
َّ َٰ ِّ َ ۡ َ ۡ َ
َب عل ۡي َهاۖۡ [ طه( ]317 :اهلت را به نماز امر
ِ
ٱص
و
ة
و
ل
ٱلي
ب
ك
ِّ
وأمر أهل ِّ
کن و بر آن به شدت شکیبائی نما).
این موارد را به یکدیگر پیوند کن؛
 ستایش اهلل تعالی از اسماعیل به خاطر اینکه اهلش را به نمازامر مینمود.
 امر لقمان به پسرش ،مبنی بر نماز خواندن. امر اهلل تعالی به پیامبرش محمد تا اهلش را به نماز امر نماید.سپس بیتوجهی به نماز را در خانههای ما به یاد آور!!!

از شخصی که به غربزدگی تمایل داشت ،شنیدم که میگفت« :علماء
سعی میکنند از خللی دینی که در جامعهی امروزی وجود دارد ،نوعی
ترس و ارعاب ایجاد کنند .ولی اگر متوجهی امور بزرگ باشند و بر آن
تمرکز کنند ،خواهند دانست که امور دینی ما نیکوست و مشکل فقط
ناشی از دنیای مسلمانان است»...
ولی هنگامی که این عبارت را در یک کفهی ترازو میگذارم و وضعیت
ساعات پنج و هفت صبح را بر کفهای دیگر ،سخنان چنین اشخاصی به
کلی محو و نابود میگردد و عبارتی که بیان داشته است ،ادعای خود را
نیست میکند...
مقایسهی ساعات پنج و هفت صبح ،کلیدی است که میخواهد منزلت
دنیا در قلب ما ،و منزلت دین اهلل تعالی را مقایسه کند و آن را بشناسد...
صحبت از ریش و ساز و آواز نیست – به رغم آن که آنان نیز امور
مهمی هستند – بلکه فقط از باالترین امر در شعائر اسالم سخن میگویم
و آن نماز است! امری که رسول اهلل در هنگام قبض روح ،امّتش را به
آن سفارش مینمود و دائماً آن را تکرار میکرد« :الصالة  ..الصالة!!» .این
آخرین فرمودهی رسول اهلل بود ،همان گونه که راویی از صحابه آن را
نقل کرده است...
آیا میدانید تلختر از تمامی این موارد چیست...؟ کسانی که سخن گفتن
دربارهی نماز را کار واعظان ،دراویش و مبلغان میدانند .جنبش فکری و
جنگ فکری ،مرتبهی باالیی نزد آنها دارد .اما حقیقت امر این است که
بیشترِ چرت و پرتهایی که میگویند ،در قهوهخانهها یا سالنهای
نویسندگی یاد میگیرند...
ایجاد شبهات ،تحریف متون دینی و بیاحترامی به امامان اهل سنت را
جنبش فکری نامگذاری میکنند!.

نمازی را که اهلل تعالی عظیم شمرده و آن را در نود و اندی از جاهای
مختلف آورده است ،کم اهمیت جلو داده و آن را امری در حاشیه و در
درجهی دوم قرار میدهند و این امر را در بسیاری از خطبههای هشداری
و مایهی رشد و اصالح خواهانه خود بیان میکنند .آگاه باشید که اهلل
تعالی حرکت و اصالحی را که در آن نماز در اولویت قرار نگیرد ،هیچ
وقت پیروز نمیگرداند...
به موضوع خودمان بر میگردیم .کسی که میخواهد منزلت دنیا و دین
اهلل تعالی را در قلبش مقایسه کند ،احتیاجی ندارد که نظریات ،کتابها و
نوشتهها را بخواند ،بلکه کافی است تا بین دو ساعتِ پنج و هفت صبح،
مقایسه نماید .به محکمی خواهد فهمید ،چگونه دنیا در جانهای ما از اهلل
جل جالله بزرگتر شده است...
ای برادر گرامی در این سخن اهلل تعالی تأمل نما:
ْ
َ َ
َ َ ََ
َّ َ َ
َ ۡ ۡ َ ۡ ٌ َ َ ُ ْ َّ َ َ َ َّ َ ُ
ت ف َس ۡوف
فرِخلف مِّ ُۢن بع ِّدهِّم خلف أضاعوا ٱليل َٰوة وٱتبعوا ٱلشهو َٰ ِّ ِّۖ
َۡ َ َ
يَلق ۡون َ ًّيا [ ٥٩مریم( ]41 :بعد از آنان جانشینانی جایگزین آنها شدند
که نماز را هدر دادند و از شهوات تبعیت کردند .آنها در شرّ [و عذاب]

گرفتار خواهند آمد).
در مجازاتی تأمل نمایید که سبب آن ،خواندن نماز در وقت غیر خودش
است .جمهور فقهای مسلمانان بر این مجازات تأکید دارند .این نظر را
امام ابن تیمیه بیان کرده .همان گونه که در فتاوای او آمده است« :از شیخ
االسالم ابن تیمیه سوال شد :گروههایی هستند که نماز عشاء را به تأخیر
میاندازند و در روز آنان را میخوانند و علت این امر اشتغال آنان به
زراعت یا کشاورزی یا جُنب شدن یا خدمت به استاد میباشد .آیا چنین
کاری برای آنها جایز است؟» ایشان در جواب گفتند« :برای هیچ کسی
جایز نیست که نماز روز را به تأخیر انداخته و در شب آن را بخواند و

همچنین نماز عشاء را به تأخیر بیاندازد و در روز بخواند ،خواه به هر
امری مشغول باشد .نه در هنگام درو و نه در کشاورزی و نه در
صنعتگری و نه در حالت جُنب بودن و نه در هنگام خدمت نمودن به
استاد و نه دیگر موارد؛ کسی که نماز را برای صنعتگری یا صید یا
خدمت به استاد یا دیگر موارد به تأخیر بیاندازد تا خورشید غروب کند،
مجازات بر او واجب میشود و بلکه نزد جمهور علماء بعد از آن که از
او خواسته شد تا توبه نماید ،قتل او واجب میباشد .اگر توبه نمود و
نماز را در وقت خود خواند ،مشکل بر طرف میشود و اگر گفت :نماز
نمیخوانم تا خورشید غروب کند و این ناشی از اشتغال به صنعتگری یا
دیگر موارد میباشد ،قتلش واجب است».3
با این وجود ،سخن کسی که میگوید« :مشکل ما این است که دین را
بزرگ شمردهایم و دنیای مسلمانان را اهمال کردهایم» هنوز میتواند به
قوت خود باشد؟؟
آیا گویندهی چنین سخنی فردی نیک است؟! پس کدام دین است که
بدون ستون اسالم باقی بماند؟!
هرگاه کسی از اهل این جریانات فکری معاصر به شما گفت« :مشکل
مسلمانان در دُنیایشان است و نه در دینشان» فقط به او بگویید :بین
ساعات پنج و هفت صبح را مقایسه کن و حقیقت را خواهی دانست.
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سجده نمودن در حالتی که شخص در معرض تیراندازی است

در فصل گذشته به منظرهی ساعات پنج و هفت صبح پرداختیم .اینک
موضوع را به شکلی وسیعتر در مسائلی اجتماعی بررسی میکنیم که
شبیه این منظره میباشد .کوشش میکنیم بعضی از تصاویری که در
زندگی به صورت تکراری ایجاد میشود را با انواع گوناگون آن ،مورد
مالحظه قرار دهیم و بعد به سراغ تحلیل این قضایا با نور قرآن
میرویم...
داستانهای مختلفی را برای شما نقل میکنم .بعضی از آنها برای من
نقل شدهاند و بعضی دیگر را خود دیدهام .سپس این داستانها را به نور
قرآن ارجاع میدهم ،همان گونه که هدف از این نوشتهای که در پیشگاه
شماست ،همین است...
دانشجویی در دانشگاه ملک سعود به دیدار من آمد که در ترم سوم از
تحصیلش بود .او دارای چندین اشکال بود و میخواست آنها را بر طرف
نماید .در حین سخنانش به او گفتم :میخواهم از تو سؤالی بپرسم:
اشکاالت فکری که در بین دانشجویان دانشگاه وجود دارد کدامند که
دربارهی آن سؤال میکنند و آنها را به خود مشغول مینمایند؟

جوان تبسمی نمود و به من گفت :آیا میخواهی با صراحت دربارهی آن
سخن بگویم؟
گفتم :بله.
گفت :در بین دانشجویان دانشگاه که من آنها را دیدهام ،توجه به
اشکالت فکری که مربوط به شما باشد ،وجود ندارد! آنان به قضایایی که
نخبگان در آنها اختالف نظر دارند توجه نمیکنند .کسانی که من مشاهده
کردهام ،باید با تمام صراحت بگویم که سستی در نماز برای آنها ایجاد
شده است!
سپس این جوان شروع به سخن گفتن نمود و ناتوان و شرمسار شد و
صورتش در هم فرو رفت .قسم به اهلل ،او از سخن گفتن دست کشید؛
زیرا عبارتی کافی نمییافت تا با آن احساساتش را بروز دهد...
کمی قبل یکی از نزدیکانم به من گفت :به دفتر بنگاه امالک رفتم تا به
معاملهای در آن بپردازم .وقتی زمان نماز فرا رسید ،شخصی که دارای
چهرهای متدین بود جلو رفت و سجادهای بزرگ را پهن کرد و نماز
خواند .کسانی که در آن دفتر بودند ،جمع شدند و پشت سر او نماز
خواندند؛ ولی متوجه شدم که پنج یا شش نفر که در گوشهی سالن
بودند ،به همراه ما نماز نخواندند!
دوست دیگری داشتم که برای من اینگونه بازگو کرد :در بازار مرکزی
بزرگی بودم که به آن هایپرمارکت گفته میشد .گفت :وقت نماز فرا
رسید و عجله نمودم تا از بازار خارج شوم [و به مسجد بروم] .دربهای
آن فروشگاه بر روی خریداران بسته شد و عدهی زیادی از خریداران را
دیدم که در سالن باقی ماندند و به کار خود مشغول شدند .گویی هیچ
اتفاقی نیفتاده بود و آنان اشتیاقی به خارج شدن از بازار ،برای خواندن
نماز نداشتند .متوجه شدم که این امری طبیعی [و همیشگی] است .در هر

نماز ،آن سالن بسته میشود و بعضی از خریداران و فروشندگان در آن
باقی میمانند و به راحتی هر چه تمام مشغول خرید و فروش میشوند!
این اتفاق نیز برای خودم پیش آمد .در هواپیما بودم و به عربستان
سعودی  -اهلل تعالی آن را حفظ نماید  -باز میگشتم .هواپیما دارای
سرنشینانی بود که از چهرهی آنها معلوم بود که اهل این سرزمین هستند.
وقت نماز صبح رسید .چیزی نمانده بود که وقت نماز به اتمام برسد و
خورشید طلوع نماید .تعدادی از مسافران جمع شدند و نماز صبح را با
هم خواندیم .اما مشاهده یک صحنه مرا به شگفت وا داشت؛ دهها مسافر
برای نماز از صندلیهایشان بلند نشدند؟!
و این در حالی بود که در کنار آنها نمازخانه وجود داشت و آنها مشغول
هیچ ارتباط یا امر مهمی نبودند .نزدیک بود که وقت نماز تمام شود! ولی
با این وجود تعداد زیادی از مسافران بر صندلیهایشان نشسته بودند به
گونهای که هیچ اتفاقی نیافتاده است...
دربارهی این اتفاقات دردآور با یکی از نزدیکانم شروع به صحبت
کردیم .بعضی از اتفاقاتی که در ذهنم بود را برای او بیان داشتم .گفت:
بگذار تا برای تو اتفاقی مشابه را بیان کنم .گفت :برای تماشای یک
مسابقهی مهم به ورزشگاه رفتم .در ورزشگاه بیشتر از پنجاه هزار
تماشاچی وجود داشت .بعضی از عصر آمده بودند تا برای خود صندلی
رزرو داشته باشند .وقت نماز مغرب و عشاء فرا رسید ،عدهای محدود
نماز خواندند و هزاران نفر در صندلیهایشان باقی ماندند...
آنچه بیان شد ،نمونههایی از اتفاقات ظاهریِ دردناک اجتماعی است که
بیانگر عکس العمل ما در مقابل ستون اسالم است!
بگذارید به تحلیل این منظرهها با استفاده از نور قرآن بازگردیم .به
منزلتی بپردازیم که اهلل تعالی آن را برای نماز اختصاص داده .اهلل تعالی در

چه منزلتی نماز را نازل کرده است؟ در اینجا از شواهد شرعی که در
مورد این مسأله وجود دارد ،سخن میگوییم:
بنگرید چگونه اهلل تعالی به مجاهدان امر مینماید تا نماز خود را به
جماعت بخوانند .در حالی که در خط آتش و در خطر مرگ بودند .قرآن
شرح میدهد که آنها چگونه نماز خود را بخوانند ،در حالی که به آنها
اجازه داده شده تا بعضی از شروط نماز عادی را ترک نمایند و این در
حالتی است که شدت جنگ باال گرفته و باید به دشمن توجه داشت؛ اما
با این وجود به آنها اجازه نداد که نماز جماعت را ترک کنند!
آنها در زیر سُم اسبها نماز جماعت را میخوانند و همان موقع در
معرض تیراندازی دشمن هستند .پس چگونه امکان دارد که اهلل تعالی
ترک نماز را برای فردی که بر روی تخت و فرش و زیر هوای تهویه
یافته است مباح بداند ؟ به کدامین منطق چنین چیزی جایز است؟
اهلل تعالی میفرماید:
ۡ َ َ َ ۡ َ َ ُ ُ َّ َ َٰ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ٓ ْ
َ
ِإَوذا ُك َ
نت فِّي ِّهم فأقمت لهم ٱليلوة فلتقم طائِّفة مِّنهم معك وَأخذوا

َۡ َ َُ ۡ َ َ َ َ ُ ْ ََۡ ُ ُ ْ
َ َ ٓ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ٌ ُ ۡ َ َٰ َۡ
ت طائِّفة أخرى لم
أسل ِّحتهمۖۡ فإِّذا سجدوا فليكونوا مِّن ورائِّكم وتلأ ِّ
ُ َ ُّ ْ َ ۡ ُ َ ُّ ْ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َۡ
ييلوا فلييلوا معك وَأخذوا حِّذرهم وأسل ِّحتهمِۗ ود ٱَّلِّين كفروا لو
َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ َ َ َ ۡ ُ َّ ۡ َ َ َ َ َ
تغفلون عن أسل ِّحتِّكم وأمتِّعتِّكم في ِّميلون عليكم ميلة وَٰحِّدة ُۚ وَّل
ُ َ
َّ َ َ ۡ ُ ُ َّ ۡ َ َٰٓ َ َ َ ُ ٓ ْ
َ َ
َُ َ ََ ُ
اح عل ۡيك ۡم إِّن َكن بِّك ۡم أذى مِّن مِ ٍر أو كنتم مرَض أن تضعوا
جن
َ ۡ َ َ ُۡ
أسل ِّحتكمۖۡ [ النساء ( ]317 :و هنگامی که در میانشان بودی و برایشان
نماز برپا نمودی ،باید گروهی از آنان سالحهایشان را بردارند و با تو به
نماز بایستند و چون سجده کردند باید [گروهی دیگر] پشت سرشان باشند
[و وقتی سجدهی آنان تمام شد] باید گروهی دیگر که نماز نخواندهاند
بیایند و به همراه تو نماز بخوانند .آنان باید احتیاط نمایند و اسلحههایشان

را برگیرند .کسانی که کفر میورزند دوست دارند که از اسلحههایتان و
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،

اسلحههایتان را زمین بگذارید).
همچنین امر به نماز در آیهای دیگر هم آمده است که برای ترک آن
شدیداً ترس ایجاد نموده است .این آیه بیان میدارد که ترک نماز  -در
حالی که مسلمان به آن امر شده است  -عملی بر ضد اسالم است .تا
آنجا که ابن حجر در فتح الباری دربارهی آیهی مورد نظر میگوید :از
بزرگترین چیزهایی که دربارهی فضیلت نماز آمده ،ترسی است که با این
آیه همراه شده است .آنجا که اهلل تعالی میفرماید:
َ َ ُ ْ َّ َ َٰ َ َ َ َ ُ
كونُوا ْ م َِّن ٱل ۡ ُم ۡۡشك َ
ِّني [ ٣١الروم( ]13 :و نماز
وأقِّيموا ٱليلوة وَّل ت
ِّ
برپای دارید و از مشرکان نباشید).
وقتی که اهلل تعالی ترک نماز را عمل مشرکان میداند ،چگونه مسلمان
با ترک نماز در چنین منزلتی قرار میگیرد؟!
بسیاری از مسلمانان بر این باورند که صِرف نماز خواندن ،حتی اگر بعد
از وقتش باشد و آن را با سنگینی انجام دهند ،سبب خواهد شد تا وعده
و تهدیدی که در قرآن آمده ،از آنها برداشته میشود .آنها نمیدانند که
فریب خوردهاند؛ زیرا اهلل تعالی بیان میدارد که منافقان نیز این گونه نماز
میخوانند .شما را به اهلل قسم میدهم ،ببینید اهلل تعالی نماز منافقان را
چگونه توصیف مینماید:
َ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ َٰ َ ُ ْ ُ َ ََٰ
ِإَوذا قاموا إَِّل ٱليلوة ِّ قاموا كساَل[ النساء( ]357 :و وقتی برای نماز
میایستند با کسالت میایستند).
همچنین میفرماید:

َ َ َۡ ُ َ
ون َّ
ٱليلَ َٰوةَ إ ِّ ََّّل َو ُه ۡم ُك َس َ َٰ
اَل [ التوبة( ]45 :و جز در حالت
وَّل يأت
کسالت به نماز نمیآیند).
پیامبر سلوک ور روش منافقان در برابر نماز را این گونه توصیف
َ ْ
َّ
ْ َ
ُ
َ َ َ َ ْ
َ َ
ْ
مینمایدِ « :تلك َصال ُة ال ُم َن ِاف ِق َیج ِل ُس َی ْرق ُب الش ْم َس ح َّتى ِإذا کانت َب ْی َن ق ْرن ِى
َّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ً
ان ق َام فنق َرها أ ْربعا ال یذک ُر الله ِفیها ِإال ق ِلیال» (این نماز منافق است.
الشیط ِ
در انتظار خورشید مینشیند تا آن که وقتی بین دو شاخ شیطان(لحظهی

غروب) میرسد ،میایستد و چهار رکعت به سرعت میخواند و جز اندکی

اهلل را در آن یاد نمیکند).3
به دو آیهی قبل بنگرید ،اهلل تعالی منافق را این گونه توصیف مینماید:
آنها به نماز میآیند ولی در حالت کسالت و بیانگیزگی!
رسول اهلل نیز اینگونه منافق را توصیف مینماید :او نماز میخواند
ولی نماز خود را به تأخیر میاندازد و در آخرین وقت آن را به سرعت
میخواند.
امام ابن تیمیه گفته است« :پیامبر فرموده که منافق نمازش را با تأخیر
میاندازد و این که نام اهلل سبحانه را کم یاد مینماید».7
همچنین ابن تیمیه گفته است« :نماز منافقان به تأخیر میافتد و به
سرعت خوانده میشود».1
آیا مسلمانی که در نماز خواندن تنبل است و این امر برایش سنگینی
دارد و آن را دائماً با عجله میخواند ،نمیترسد که در راه نماز خواندن،
همان روش منافق را دنبال میکند؟ چقدر زیانکار است؛ در هنگام دیدار
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اهلل تعالی نمازش مانند نماز منافقان محسوب میشود که برای او بسیار
سنگین و ناخوشایند است ،در حالی که میپنداشت نجات مییابد؟!
کافران به سوی جهنم سوق داده میشوند – پناه بر اهلل – و آن مجازاتی
برای ترک نماز است .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:
َ َ َ َّ َ َ َ
َ
َ ۡ َ َّ
ۡ ُ
َّ ُ
َ
اق ب َّ
اق  ٢٩إ ِّ ََٰل َربِّك يَ ۡو َمئ ِّ ٍذ ٱل َم َساق  ٣٠فل صدق وَّل
ٱلس
ٱلس
ت
ف
وٱتل
ِّ
ِّ
ِّ
َ َّ َ َ َ َ َّ
َ
كن كذب وتو َٰ
َص َّ َٰ
َّل [ ٣٢القیامة( ]17 -71 :و [از سختی جان
ّل َ ٣١ول َٰ ِّ
کندن] ساقها به یکدیگر میپیچند * بازگشت در آن روز به سوی پروردگار

توست * [شخص کافر] نه [پیامبر ]را تصدیق نمود و نه نمازگزارد *

بلکه تکذیب کرد و رویگرداند).
بنگرید چگونه اهلل تعالی نماز را وسیلهای برای آراستن اخالق ما قرار
داده است!
نماز فقط حرکات و سکنات و الفاظ نیستند ،بلکه برنامهی تربیت ما
هستند و توسط آن راه و روش ما پاکیزه میگردد .همان گونه که اهلل
تعالی نماز را این چنین توصیف میفرماید:
ََ
َّ َ َٰ َ َّ َّ َ َٰ َ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ َ
وأق ِّ ِّم ٱليلوة ۖۡ إِّن ٱليلوة تنِه ع ِّن ٱلفحشاءِّ وٱلمنك ِّر [ العنکبوت:
 ( ]54و نماز برپای دار که نماز از فحشاء و بدی ممانعت به عمل میآورد).
به همین دلیل اگر شخصی اخالقش نیک نیست ،باید بداند حقیقتاً نماز
نخوانده است ،حتی اگر به پندار خود نماز خوانده باشد.
امام ابن تیمیه گفته است« :اگر نماز به همان شکلی که بدان امر شده،
خوانده شود ،از فحشاء و بدی باز میدارد .اگر این موارد از بین نرفت،
این دلیل بر ضایع نمودن حقوق نماز است».3
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از عجایب عبودیت پیامبران صلوات اهلل و سالمه علیهم این است که
فقط به برپا داشتن نماز توجه نمیکردند ،بلکه به خداوند پناه میبردند و
به درگاه او زاری مینمودند تا آنها را در نماز یاری نماید و برای نماز
قوی بگرداند.
بسیاری از ما در هنگام دعا ،از اهلل تعالی میخواهیم که آرزوهای معینی
را در دنیا و آخرت برایمان بر آورده سازد؛ ولی عدهی کمی هستند که از
خداوند طلب یاری در این عبادت بزرگ را دارند.
به پناه بردن و زاری ابراهیم خلیل اهلل  توجه نمایید:
َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َٰ َ
َّ
ِإَوس َ
َ
يل ۡ
َ
ٱۡل ۡم ُد ِّ ََّّللِّ َّٱَّلِّي َو َه َ
حَٰق إن َرب لس ِّم ُ
َۡ 
يع
ع
م
س
إ
َِّب
ك
ٱل
لَع
َل
ب
ِّ
ِّ
ِّ
ُۚ
ِّ
ِّ
ُ َّ َ َّ َ َ َ َ َّ ۡ ُ ِّ َ ٓ
ُّ َ ٓ
ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ
َ
َ
َٰ
ب ٱجعل ِِّن مقِّيم ٱليلوة ِّ ومِّن ذرِّي َِّّت ِۚ ربنا وتقبل دَعءِّ ٤٠
ٱدلَعءِّ  ٣٩ر ِّ
[إبراهیم( ]51 -11 :ستایش شکرگونه برای اهلل است همان ذاتی که در
پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید .به راستی پروردگارم شنوندهی
دعا میباشد * ای پروردگارم! مرا برپای دارندهی نماز قرار بده و همچنین

از فرزندانم .ای پروردگارمان! دعای مرا قبول بفرما).
از عجایب نماز این است که تمامی عبادات از طریق وحی فرض و
واجب شد ،مگر نماز! .این فریضهی الهی در معارج پیامبر که سه سال
قبل از هجرت بود ،به طور مستقیم از جانب اهلل جل جالله واجب شد.
َ ُ
َ
ُ ُ
پیامبر آن را این گونه روایت مینماید« :ث َّم عر َج ِبي ح َّتى ظ َه ْرت

ِ َّ َ َ ُ
َ
َ َ َْ
َ َ َ َّ َ
ل ُم ْس َت َوى َأ ْس َم ُ
الم .فف َرض الل ُه ع َّز َو َجل على أ َّم ِتي خ ْم ِس َین
ق
األ
یف
ر
ص
یه
ف
ع
ِ َ ً َ َ َ ْ ُ ِ َ ِ َ ِ َ َّ َ َ ْ ِ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ
صالة ،فرجعت ِبذ ِلك ،حتى مررت على موسى ،فقال :ما فرض الله لك على
َ
ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ً َ َ َ
َ َ َّ ُ َ ُ
الة ،قال :ف ْار ِج ْع ِإلى َر ِّبك ف ِإن أ َّم َتك ال ت ِط ُیق
أمتك؟ قلت :فرض خمسین ص
َ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ َْ
َ
ذ ِلك ،فراجعت ،فوضع شطرها ،فرجعت ِإلى موسى ،قلت :وضع شطرها،
ُ َ
ََ َ
َ َ َّ ُ َ
َ
ُ َ َ َ ْ
َ
ُ
فقالَ :ر ِاج ْع َر َّبك ف ِإن أ َّم َتك ال ت ِط ُیق ف َر َاج ْعت ف َوض َع شط َر َها ف َر َج ْعت ِإل ْی ِه،
َ
ََ َ
ََ َ
َ َ َّ ُ َ
َ
َ َ َ
ُ
فقالْ :ار ِج ْع ِإلى َر ِّبك ف ِإن أ َّم َتك ال ت ِط ُیق ذ ِلك ،ف َر َاج ْع ُت ُه ،فقالِ :ه َي خ ْم ٌس،

ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ
َ
َ
َ
وسى ،فقالَ :ر ِاج ْع َر َّبك،
َو ِه َي خ ْم ُسون ،ال یبدل القول لدي ،فرجعت ِإلى م
َْ ُ
َُ ْ ُ
ِّ
فقلتْ :استح َی ْیت ِم ْن َربي» (سپس مرا عروج داد و به جایی رسیدم که
صدای خش خش قلمهای فرشتگان را که مشغول نوشتن بودند ،شنیدم.

اهلل در سفر معراج ،روزانه پنجاه نماز بر امتم فرض گردانید .با آن پنجاه

نماز ،برگشتم تا این که به موسی رسیدم .ایشان پرسید :اهلل بر امتت چه
چیزی فرض کرد؟ گفتم :روزانه پنجاه نماز .موسی گفت :دوباره نزد

پروردگارت برو .زیرا امتت توانایی انجام این کار را ندارد .نزد او برگشتم.

حق تعالی بخشی از آن پنجاه نماز را کم کرد .وقتی نزد موسی آمدم،

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

دیگر نزد پروردگار رفتم .او این بار نیز بخشی از نمازها را کم کرد .باز
چون نزد م وسی رفتم و گفتم که خداوند بخشی دیگر از نمازها را بخشیده
است ،موسی باز همان سخن قبلی خود را تکرار کرد .برای آخرین بار،
نزد حق تعالی رفتم ،او فرمود :روزانه پنج بار نماز بخوانید و ثواب پنجاه
نماز را دریافت کنید و من هیچگاه خالف وعده عمل نمیکنم .من به سوی
مو سی بازگشتم .گفت :بار دیگر به پروردگارت مراجعه کن[ .این بار

نپذیرفتم و] گفتم :از اهلل شرم میکنم).3

ِّ َ ْ َ َ ُ
در روایت بخاری آمده است که اهلل تعالی میفرمایدِ « :إني قد أ ْمض ْیت
ْ َ ََ َ ْ
َ َ
َ َّ ْ ُ َ
َْ
فریض ِتي َوخففت ع ْن ِع َب ِادي َوأجزي الح َسنة عش ًرا» (فریضهام را قطعی
ِ
ِ
نمودم و به بندگانم تخفیف دادم و پاداش نیکی ده برابر آن میباشد).7
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مالحظه میکنید که اهلل تعالی خود به ذاته ،فرض بودن نماز را امر نموده
است .امام ابن تیمیه گفته است« :اهلل تعالی نمازهای پنجگانه را با
مخاطب قرار دادن رسولش در شب معراج واجب نمود».3
اهلل تعالی هر امری را با واسطه بر پیامبرش فرض و واجب نمود ،مگر
نماز؟! اما چرا؟
وضعیتی که اهلل تعالی برای واجب و فرض نمودن نماز انتخاب نموده
است؛ بدین شکل که همهی عبادات را بر روی زمین و از طریق وحی
واجب و فرض نمود ،مگر نماز .برای نماز رسولش را به جایی عروج داد
که صدای قلمها را میشنید؛ آیا این داللتی عمیق بر منزلت نماز و شرف
آن نزد اهلل تعالی ندارد...
«الصریف» به معنای صدای قلم بر روی لوح است .قلمهایی که مالئک
توسط آنها ،آنچه را که اهلل سبحانه و تعالى قضاء و قدر نموده است را
مینوشتند .که شامل تقدیرهای روزانه میباشد:
َ ۡ
َۡ
ُ َّ
ُ
ي َ ۡسلُ ُهۥ َمن ِف َّ َ َ
ۡرض ُك يَ ۡو ٍم ه َو ِِّف شأن [ ٢٩الرحمن:
ٱلسمَٰو َٰ ِّ
ت َوٱۡل ِّ ِۚ
ِّ
( ]71از او میپرسد :چه کسی در آسمانها و زمین در هر روزی مشغولیت

دارد) ،همچنین تقدیری که به صورت ساالنه نوشته میشود:
َ ُ ۡ ُ ُ ُّ َ
ۡ
َ
َ
ِّيم [ ٤الدخان( ]5 :در آن [شب قدر برای
فِّيها يفرق ُك أم ٍر حك ٍ
یکسال] هر امر استواری فیصله میافتد) ،همچنین تقدیری که برای یک
َ
ُ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ
ات ف َیک ُت ُب ِر ْزق ُه
َعمرَ نوشتهَ می َشود« َ :ثم یبعث ِإلی ِه الملك فیؤذن ِبأرب ِع ک ِلم ٍ
ٌ
َ ُ َ ُ
َوأجله َوع َمله َوش ِق ٌّي أ ْم َس ِعید» (سپس فرشتهای به سوی او فرستاده میشود
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و به چهار چیز اجازه داده میشد .رزق و روزی آن [جنین] ،اجلش و

عملش و بدبخت یا خوشبخت بودن او را مینویسد).3
وقتی انسان در حالت مرگ قرار میگیرد ،برای این دنیا مهمترین امور را
بیان میدارد .این پیامبر بوده است که با وجود اشتیاق شدید او بر
هدایت این امت و در حالی که در رختخواب خود در حال وفات بود –
همان گونه که ابوداود با سند جید از علی - آورده است :آخرین
َّ َ َ َّ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ
یما َملکت أی َمانک ْم» (نماز ،نماز،
سخنش این بود« :الصالة الصالة اتقوا الله ِف
در مورد ملک یمینتان از اهلل تقوا پیشه کنید).7
اهلل تعالی به مالئک امر مینماید که به سوی زمین نازل شوند و سپس
به سوی آسمان باال روند و بالعکس .این امر جهت انجام وظایفی است
که خداوند به آنان محول کرده و شامل حساب اعمال بندگان و دیگر
امور است .باید توجه داشت که زمان نزول و باال رفتن مالئک ،مرتبط به
اوقات نماز است! همان گونه که در بخاری(بخارایی) از ابوهریره آمده
َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ ٌ َّ
الل ْیل َو َمالئ َک ٌة ب َّ
الن َه ِار،
الئکة ِب
ِ
است که رسول اهلل فرمود« :یتعاقبون ِفیکم م ِ
ِ

ِ َّ
ْ
ُ
ُ
َ
َْ ْ
ْ
الة ال َع ْص ِرَّ ،ثم َی ْع ُر ُج ال ِذ َین َباتوا ِفیک ْم،
الة الفج ِر َو َص
َو َیج َت ِم ُعون ِفي َص
ِ
ِ
َ َُ
ََْ
َ ُ ُ َ َ ْ
َ َ َ ْ
ُّ َ
ف َی ْسأل ُه ْم َو ُه َو أعل ُم ِب ِه ْم :ک ْیف ت َرک ُت ْم ِع َب ِادي؟ ف َیقولون :ت َرک َن ُاه ْم َو ُه ْم ُی َصلون،
َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ
َوأت ْیناه ْم َوه ْم ُیصلون» (مالئک شب و مالئک روز ،به نوبت ،با شما به سر

میبرند .هنگام نماز صبح و عصر ،با هم جمع میشوند .سپس ،آنهائی که
شب را نزد شما سپری کردهاند[ ،به سوی عرش الهی] باال میروند.
[خداوند متعال] با وجودی که حال بندگانش را بهتر میداند ،از آنان می
پرسد :وقتی آمدید؛ بندگان مرا در چه حالی دیدید؟ [در جواب] میگویند:
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[پروردگارا!] هنگامی که نزد آنان رفتیم و زمانی که از آنها جدا شدیم،

مشغول نماز خواندن بودند).3
شخصی را در نظر بگیرید که مشغول اعمال صالح است .روزه میگیرد،
قربانی میکند ،عمره میرود و صدقه میدهد و به مانند این اعمال را
انجام میدهد .اما در نمازش کوتاهی میکند! این کوتاهی در نماز ،تمامی
اعمالش را باطل میکند و گویا که اصالً چنین عباداتی را انجام نداده
است ..اصحاب رسول اهلل این معنا را به خوبی متوجه میشدند .همان
گونه که بخاری از ابی ملیح آورده است :بریده در یک روز ابری،
گفت :نماز عصر را زود بخوانید زیرا پیامبر فرمودَ « :م ْن َت َر َك َص َ
الة
ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ ُ ُ
العصر فقد ح ِبط ع َمله» (هرکس ،نماز عصر را ترک نماید ،تمام اعمال
ِ
نیکش از بین میرود).7
تأمل نمائید که پیامبر چگونه عزیزانش را برای نماز نافله در دل شب
بیدار مینمود .پس برای نماز فرض و واجب چگونه بوده است؟!
بخاری از علی بن ابی طالب آورده است :رسول اهلل شبی به
خانهی ما آمد و خطاب به من و فاطمه ،فرمود« :أَال تُصَلِّیَانِ» (آیا نماز
شب نمیخوانید؟).1
طبری برای این واقعه تعلیقی زیبا آورده است .وی گفته :اگر پیامبر
بزرگی فضیلت نماز شب را نمیدانست؛ پس چرا دختر و پسر عمویش
را در ساعاتی که اهلل تعالی آن را مایهی آرامش قرار داده است ،به سختی
انداخت .این تنها از روی فضیلت نماز در آن زمان و همچنین اطاعتی از
این سخن اهلل تعالی است:
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َّ َ
ۡ ََۡ َ
ٱليل َٰوة ِّ [ طه( ]317 :اهلت را به نماز امر نما).3
َ وأ ُم ۡر أهلك ِّب
آنچه بیان کردیم ،شواهد شرعی مبنی بر اهمیت مطلق نماز در ترازوی
اهلل سبحانه و تعالى بود .و این را میرساند که نماز ،مهمترین قضیه در
طول زندگی ما است .وقتی پژوهشگری در این شواهد شرعی تدبر
مینماید ،سپس به میان اجتماعش بر میگردد و قصور و کوتاهی مردم
در ادای نماز را میبیند ،راهی جز این ندارد که حرکتی ایجاد کرده و در
راه رشد ایمانیِ مردم به صورتی صحیح تالش نماید تا نماز به جایگاه
واالیش در اجتماع دست یابد.
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بیدار ماندنی تا صبح که نسبت به آن جهل وجود دارد

کتابهای روانشناسی ،برنامههای تلویزیونی و نصیحتهای پزشکی و
 ...از مشکل بیدار ماندن تا صبح سخن میگویند .دربارهی ضررهای آن و
نیز راههای عالجش صحبت میکنند.
اما نوع دیگری از شب زندهداری وجود دارد که از ذکرش خوداری
مینمایند .این شب زندهداری از نوع خاص است .شب زندهداری که
قرآن آن را یاد کرده و دربارهی آن سخن زیادی به میان آورده است.
هرگاه خود را در برابر آیاتی که موضوعشان این نوع شب زندهداری
است قرار میدهم ،از خود خجالت میکشم.
در اوایل سورهی ذاریات وقتی اهلل تعالی ترسهای روز قیامت را ذکر
مینماید ،سیاق قرآن میایستد و سپس آیاتی شروع میشوند و گروهی را
یاد میکنند که به خوشبختی و سعادت ابدی میرسند و به باغها و
چشمههای بهشت دست مییابند .ولی چه دلیلی آنها را به این سعادت
میرساند؟
این دلیل« ،شب زندهداری» است که نسبت به آن جهل وجود دارد.
بنگرید که چگونه آیات ،سبب رسیدن این گروه را به باغها و
چشمههای بهشت بیان میدارد:

َ َ ٓ َ َ َٰ ُ ۡ َ ُّ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ ُ ْ
َ َّ
َّ ۡ ُ َّ َ
َ ُُ
خذِّين ما ءاتىهم ربه ُۚم إِّنهم َكنوا
ون َ ١٥ءا ِّ
إِّن ٱلمتقِّني ِِّف جنَٰت وعي ٍ
َ ُ ْ َ
ََۡ َ َ ُۡ
َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ
سن َ
ج ُعون [ ١٧الذاریات:
ني َ ١٦كنوا قل ِّيل مِّن ٱَ ِّل ما يه
قبل ذَٰل ِّك ُم ِّ ِّ
( ]35 -34پرهیزگاران در باغها و چشمهها خواهند بود * آنها آنچه را که
پروردگارشان به ایشان میدهد را میگیرند .آنها قبل از آن نیکوکار بودند

* آنان اندکی از شب را میخوابیدند).
آیا میبینید چگونه آن منظره بر شما غالب و چیره میشود؟ مشکلی
وجود ندارد ،این یک احساسی طبیعی است .ولی بنگرید آنچه سبب
خوشبختی آنها میشود ،خوابیدن اندک در شب است!
بنابراین مابقی وقتشان در شب چگونه سپری میشود؟
این وقت صرف شب زندهداری همراه با یاد اهلل متعال میشود .نسبت
به این نوع شب زندهداری جهل وجود دارد.
نام و یاد اهلل تعالی ذکر میشود و در پیشگاه او زاری و التماس انجام
میگیرد تا اهلل سبحانه آنگونه که شایسته است عظمت داده شود و نسبت
به بینیازی مطلق او ،اظهار فقر انجام گیرد .شخص به رکوع و سجده
میرود و در قنوت دعا مینماید .آنها بیشتر شب را اینگونه میگذرانند و
مقداری کمی از شب را میخوابند .مقدار کمی از شب که آیه به طور
صریح بیان میکند:
َّ
َ ُ ْ َ
َ ۡ َ َۡ َ َ
ج ُعون [ ١٧الذاریات( ]35 :آنان اندکی از
َ كنوا قل ِّيل مِّن ٱَ ِّل ما يه
شب را میخوابیدند).
در سورهی زمر نیز وقتی خداوند تعدادی از آیات آفرینش را ذکر
مینماید ،این شب زندهداری ایمانی را به شکلی دیگر بیان میکند .در آن
شرافتی قرار داده شده است که سبب فروتنی در جانها میشود .اهلل تعالی
این بیدار ماندن ایمانی را یکی از معیارهای علم قرار میدهد!

بله ،نماز شب یکی از معیارهای وجود علم بر اساس متن صریح قرآن
است .اما عقلهای مادیگرا و غرب زده نمیتوانند این امر را درک کنند.
زیرا از تأثیر جاهلیت غرب رهایی نیافته و این امر برای آنها عملی سالم
نمیباشد.
مالحظه نمایید که چگونه پایان این آیه ،بزرگی این شب زندهداری را
جهت علم و آگاهی شخص بیان میدارد .اهلل تعالی میفرماید:
َ
ْ
َٓ َۡ َ
َ
ۡ
َ
َ
ٱَل َ
أ َّم ۡن ُه َو َقَٰن ٌِّت َءانَا ٓ َء َّ ۡ
جدا َوقائِّما ُيذ ُر ٱٓأۡلخ َِّرة َو َي ۡر ُجوا َرَحة َربِّهِِّۗۦ
ا
س
ِّ
ِّ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ
ُۡ َۡ َۡ َ
َ
ب
قل هل يستوِّي ٱَّلِّين يعلمون وٱَّلِّين َّل يعلمونِۗ إِّنما يتذكر أولوا ٱۡللبَٰ ِّ
[ ٩الزمر( ]1 :آیا [چنین شخص مشرکی بهتر است یا] کسی که در پاسی
از شب ،سجده کننده و ایستاده مشغول فرمانبرادری است و از آخرت
می ترسد و به رحمت پروردگارش امید دارد؟ بگو :آیا کسانی که میدانند

و کسانی که نمیدانند ،یکسان هستند؟ فقط صاحبان خرد پند میگیرند).
به پایان این آیه دقت نمایید ،اهلل تعالی عدم فرمانبرداری در شب را به
جهل شخص نسبت میدهد .همچنین انجام این فرمانبرادری را مرتبط با
علم کسی میداند که چنین فرمانبرداری را انجام میدهد؟!
ممکن است کسی بگوید :هستند کسانی که شب را در فرمانبرداری
سپری نمیکنند (شب زندهداری نمیکنند) اما با توجه به معیارهای مادی،
دارای علم میباشند!
جواب این است :قرآن علم را با نتیجهاش معتبر میداند نا با وسیلهاش.
و نتیجهی علم و آگاهی ،عبودیت اهلل تعالی است .کسی که نتیجه را
ضایع گرداند ،وسیلهی آن سودی برایش نخواهد داشت.
سپس مالحظه کنید که آیات چگونه تنوع عبادت را توصیف مینمایند:
َٓ
َ
جدا َوقائِّما( در سجده و ایستاده).
سا ِّ

این آیه ،احساسات آن شب زندهدار را توصیف مینماید .از جهتی
ترسش نسبت به آخرت را بیان میکند و از طرفی دیگر ،امید به رحمت
الهی را بیان میدارد:
ْ
َ
ۡ
َۡ
َ
ُي َذ ُر ٱٓأۡلخ َِّرةَ َو َي ۡر ُ
جوا َرَحة َربِّهِِّۗۦ( الزمر( )1/از آخرت میترسد و به

رحمت پروردگارش امید دارد).
این احساسات ایمانی در طول شب با او همراه هستند و این در حالی
است که مردم در اطراف او خوابیدهاند!
این توصیف احساسات شخصی است که در پاسی از شب بیدار مانده و
آرامشی داخلی به وی القاء شده که با آن زندگی میکند .وی به مراتب
باالیی میرسد و به این مناجات فکر کرده و از آن لذت میبرد .
آیا ممکن است اهلل تعالى با وجود بزرگی و عظمتش ،بدون هدف این
منظره ی ایمانی را به تصویر بکشد؟ و هدفی برای رسیدن ما به این
منظره نداشته باشد؟
آیا واضح نیست که اهلل تعالی برای ما این چنین خواسته است؟
از ما خواسته تا پاسی از شب را در سجده و ایستاده به عبادت بپردازیم
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
داده است .آیا نمیخواهید معیار اهلل تعالی برای اهل علم ،در ما وجود
داشته باشد؟
در اواسط سورهی سجده ،اهلل تعالی مسائلی ظاهری را بیان میدارد که
داللت بر ایمان درونی دارند .سخن خود را این گونه آغاز مینماید:
َّ
ۡ
َ َ
إِّن َما يُؤم ُِّن أَِبيَٰتِّنا[ ...السجدة( ]34 :فقط به آیات ما [کسانی] ایمان
دارند که .)...

در خالل این مشخصات ،آیات قرآن منظرهی آن مؤمن راستگو را به
تصویر میکشد .بدین صورت که او در رختخواب است و در آن هنگام
یاد آخرت بر او وارد میشود .در نتیجه نمیتواند پهلوی خود را برای
خواب بر زمین بگذارد .در این سخن اهلل تعالی بنگرید:
َ
َ
َ َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ
جعِّ يَ ۡد ُعون َر َّب ُه ۡم خ ۡوفا َو َط َمعا [ السجدة:
تتج
اِف جنوبهم ع ِّن ٱلمضا ِّ
[( ]31شبانگاهان] پهلوهایشان از رختخوابها جدا میشود و پروردگارشان
را از روی ترس و طمع به دعائی میخوانند).
برادر بزرگوار! اهلل تعالی را شاهد میگیرم – و من به اهمیت شاهد
گرفتن آن آگاه هستم – هر گاه به این آیه برخورد میکنم ،احساس
میکنم که چاقویی در بدنم فرو میرود.
سه دهه از عمرم سپری شده ،ولی هنوز مقامی که این آیه به تصویر
کشیده را نچشیدهام.
هرگاه که به این آیه برخورد میکنم ،افردای را که مورد خطاب قرار
میدهد در ذهنم ترسیم میکنم .گویی آنها را میبینم که از رختخواب
خود جدا شدهاند و از آن فاصله گرفتهاند و دیدار اهلل تعالی را یاد
میکنند .سپس طاقت نمیآورند و وضو گرفته و رو به سوی قبله
مینمایند و در مناجات موالیشان او را تسبیح میگویند:
َ
َ
َ َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ
جعِّ يَ ۡد ُعون َر َّب ُه ۡم خ ۡوفا َو َط َمعا [ السجدة:
تتج
اِف جنوبهم ع ِّن ٱلمضا ِّ
[( ]31شبانگاهان] پهلوهایشان از رختخوابها جدا میشود و پروردگارشان
را از روی ترس و طمع به دعائی میخوانند).
آیات بسیاری شب زندهداریِ ایمانی را به تصویر میکشند .ولی این آیه
به تنهایی حالت خاصی دارد .این تصور را ایجاد میکند که آنها گروهی
هستند که در رختخوابشان بیتابی میکنند ،سپس خود را در پیشگاه اهلل

تعالی حس میکنند و شروع به تضرع و زاری مینمایند .که از روی
ترس از مجازات اهلل تعالی به دلیل خطاهایشان ،و نیز امیدی به وسعت
آمرزش اهلل تعالی میباشد .سپس احوال چنین افرادی را با شبهایی که
ما میگذرانیم ،مقایسه میکنم.
امر در نهایت سختی قرار میگیرد .آنها گروهی هستند که:
َ
َ
َ َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ
جعِّ يَ ۡد ُعون َر َّب ُه ۡم خ ۡوفا َو َط َمعا [ السجدة:
تتج
اِف جنوبهم ع ِّن ٱلمضا ِّ
[( ]31شبانگاهان] پهلوهایشان از رختخوابها جدا میشود و پروردگارشان
را از روی ترس و طمع به دعائی میخوانند).
در بالغت قرآن نگریسته شود که چگونه شب زندهداری را با حالت
ایستادن توصیف مینماید ...همان گونه که اهلل تعالی در توصیف
عبادالرحمن در سورهی فرقان میفرماید:
ُ َ
َّ
َ و َّٱَّل َ
ِّين يَبِّيتون ل َِّرب ِّ ِّه ۡم ُسجدا َوق َِّيَٰما [  ٦٤الفرقان( ]15 :و کسانی که

در حالت سجده و ایستاده شب را برای پروردگارشان به صبح میرسانند).
آنان شب زندهداری میکنند ،ولی شب زندهداری که برای پروردگارشان
و در حالت سجده و قیام است!
از نکات ریز شب زندهداری ایمانی این است که اهلل تعالی ،آن را از
مهمترین مسائل شروع دعوت قرار داد .اهلل سبحانه و تعالى شب
زندهداری ایمانی را در پایان مسیرِ دعوتِ نبوت و بعد از مسائل دیگر
قرار نداده است ،بلکه آن را در ابتدای نبوت قرار داد! اهلل تعالی در آیاتی
که شب را میشکافند ،به پیامبرش میفرماید:
َ َ
ُ َّ ۡ َ َّ َ
ۡ ُ
َٰٓ 
ٱَل إَِّّل قل ِّيل [  ٢المزمل( ]7 -3 :ای جامه به
يأ ُّي َها ٱل ُم َّزمِّل  ١ق ِّم
خود پیچیده * شب را جز اندکی [به نماز] بایست).
خداوند متعال در آغاز دعوت نبوی ،به پیامبر فرمود:

ُۡ َ َ ً
ۡ َ ً
َ ۡ ََ
َ َ ُ
ن ِّۡيف ُه ٓۥ أوِّ ٱنق ۡص مِّن ُه قل ِّيل  ٣أ ۡو زِّد عل ۡيهِّ َو َرت ِِّّل ٱلق ۡر َءان ت ۡرتِّيل ٤
[المزمل( ]5 -7 :شب را جز اندکی [به نماز] بایست * نصف شب را [نماز
بخوان] یا اندکی از آن [تا یک سوم] بکاه * یا [تا دو سوم] بر آن بیافزا).
آیا انجام چنین عبادتی تنها مخصوص پیامبر بوده است؟ خیر ،بلکه
اصحاب او نیز در روزهای غربت دعوت ،به همراه ایشان این نمازها
را در شب میخواندند:
َّ َ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ۡ ََٰ
ُ ُ َ َّ ۡ َ ۡ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ ٓ َ
َث ٱَ ِّل ون ِّيفهۥ وثلثهۥ وطائِّفة
إ ِّ َّن ربك يعلم أنك تقوم أدّن مِّن ثل ِّ
َ ََ َ
ِّين معك ُۚ [ المزمل( ]71 :پروردگارت میداند که تو دو سوم شب
م َِّن ٱَّل
یا نصف آن یا یک سوم آن را [برای نماز] میایستی و گروهی که به همراه

تو میباشند [را در نظر دارد]).
اصحاب رسول اهلل ،همان کسانی که بیشتر شب را مشغول به شب
زندهداری بودند و خداوند در کتاب با عظمت خود ،نامشان را جاودان
نموده است .چه شرفی بزرگتر از این ،که برای اصحاب رسول اهلل یاد
شده است؟!
ولی ما؛ در بین ما کسانی هستند که تمامی شب را میخوابد و صَرف
دقایقی محدود برای خواندن نماز تهجد در پیشگاه اهلل ،برایشان سنگینی
میکند.
در بین ما افرادی هستند که تمامی شب را بیدار میمانند؛ ولی مشغول
به لهو و لعب میشوند و برایشان سنگین است که دقایقی را در پیشگاه
اهلل تعالی بایستند.
در بین ما کسانی هستند که تمام شب را مشغول به اینترنت و شبکههای
اجتماعی و فایلهای یوتیوب میشوند ،در حالی که هیچ کدام از آنها ما

را به اهلل تعالی نزدیکی نمیکنند ،ولی با این وجود برای خواندن چند
رکعت نماز در آخر شب ،خساست میورزند!
اما اسفبارتر از این موارد ،هنگامی است که آنها شب را بیدار میمانند تا
وقت نماز صبح میرسد ،سپس نماز واجب را میخوانند در حالی که
توجهی به نماز جماعت ندارند .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:
َ
ام ٓوا ْ إ ََل َّ
ٱليلَ َٰوة ِّ قَ ُ
ِإَوذا قَ ُ
اموا ْ ُك َس َ َٰ
اَل[ النساء( ]357 :و وقتی برای نماز

ِّ
میایستند با کسالت میایستند).
به یادم دارم یک بار به سخن کسی که به دعوت اسالمی منتسب بود،
گوش میدادم .او دربارهی پیروزی و وقت و مدیریت آن سخن
میگفت ...وقتی مسأله خواب مطرح شد ،کامالً از دیدگاه یک انسان
غربی به آن نگریست و بلکه دربارهی ارزش واالی خوابیدن سخن گفت
و آن را با معیارهای غربی بیان داشت؟!
پناه بر خدا! آیا دین به این مرحله از غربت رسیده است؟
حقایق قرآنی کجا رفتهاند.
َ ُ ْ َ
َ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ
ج ُعون [ ١٧الذاریات( ]35 :جز اندکی از
َكنوا قل ِّيل مِّن ٱَ ِّل ما يه
شب نمیخوابیدند).
َ
َّ
ََٓ
ٓ
َ
ٱَل َ
أ َّم ۡن ُه َو َقَٰن ٌِّت َءانا َء ۡ
جدا وقائِّما[ الزمر( ]1 :آیا [چنین شخص
ا
س
ِّ
ِّ
مشرکی بهتر است یا] کسی که در پاسی از شب ،سجده کننده و ایستاده

مشغول فرمانبرادری است؟!).
ۡ
َ َ
َ َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ۡ َ
جعِّ [ السجدة[( ]31 :شبانگاهان]
تتج
اِف جنوبهم ع ِّن ٱلمضا ِّ
پهلوهایشان از رختخوابها جدا میشود).
ُ َ
َّ
َ و َّٱَّل َ
ِّين يَبِّيتون ل َِّرب ِّ ِّه ۡم ُسجدا َوق َِّيَٰما [ ٦٤الفرقان( ]15 :و کسانی که
در حالت سجده و ایستاده شب را برای پروردگارشان به صبح میرسانند).

اگرچه این عبادت نافله و مستحب است ،ولی چرا باید عمل به نافله و
مستحب ،در سفارشات ما جایی نداشته باشد؟
چرا باید شریعت فقط به حداقلها معطوف شود؟
برای چه در برابر کتاب اهلل تعالی خجالت نمیکشیم؟
اگر خواب بر اساس معیارهای غربی ،با منفعتترین چیز برای انسان
است؛ پس برای چه اهلل تعالی بر خالف آنها ،در بسیاری از آیات کتابش
به آن توصیه نموده است؟
قسم به اهلل ،اگر در قرآن تدبر نماییم و این سؤال را از خود بپرسیم که
زندگی ما در طول شبانه روز به چه شکلی میگذرد؟ مطمئناً متوجه یک
فرق میشویم :درک یک مؤمن نسبت به زندگی دنیوی ،و درک فرد
غربی که قطعاً در برابر آن بیچاره میشود!
جوانی میگفت :من نماز شب را نمیخوانم و قبالً نیز تجربهی آن را
نداشتهام ،ولی احساس میکنم که کار سختی است...
در جواب گفته میشود :ای برادرم! ...از اهلل تعالی یاری بخواه .از همین
امشب شروع کن و این امر دینی را هرگز معوق نکن .در شروع آن لذتی
خواهی یافت که اگر نماز در نزد اهلل تعالی مقبول واقع شود ،آن لذت را
به تو میبخشد .این لذت و شادی است که اهل عبودیت از آن سخن
میگویند.
ابن قیم گفته میگوید که جنید گفته است« :چه شوقی در ابتدا وجود
دارد»! به معنای لذت لحظات شروع و جمع کردن اراده برای طلب و سیر
به سوی اهلل تعالی.3
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ای برادر گرامیام! لذت زمان شروع ،به اذن اهلل تعالی گوارای وجودت
باشد.
تمامی این آیاتی که نماز خواندن در شب را به تصویر میکشند،
دربارهی دو امر هستند :نماز واجب به مانند نماز عشاء و نماز کامل
کننده ،به مانند نماز شب...
بعضی مفسران به اشتباه ،این آیات را فقط در مورد یکی از این دو دسته
قلمداد کردهاند ،ولی درست آن است که هر دوی آنها را شامل میشود.
بعضی از آنها یکی از دو احتمال را یاد کردهاند و آن بر اساس «تفسیر با
مثال» آوردن است و نه «تفسیر به حصر و حدّ» که بیان شده است .و
مورد اول نزد پیشینیان مشهور میباشد .بسیاری از علمای حاضر دچار
خطا شدهاند که نمونه آوردن توسط پیشینیان برای تفسیر آیه را ،حد و
حصر دادن به آن آیه دانستهاند و فقط [مثال آوردن توسط پیشینیان] بر
اساس مثال میباشد نه آن که آیه فقط بیانگر آن نوع مثال باشد .این
قاعده را امام ابن عطیه (ت  457هـ) با عبارتی از عیون علوم القرآن این
گونه آورده است« :علمای پیشین این عبارات را جهت مثال آوردهاند،
ولی متأخران برداشت کردهاند که آنها اقوال میباشند».3
در تعامل با کتابهای متأخران در تفسیر ،مانند زاد المسیر ،ارزش
عبارت ابن عطیه درک میشود .ابن تیمیه از آن تأثیر گرفته و از آن بهره
برده است و بر اساس آن ،قاعده کاملی را در قواعد تفسیر قرار داده و آن
را در جاهای متعددی شرح داده است .به مانند این قول ابن تیمیه
دربارهی تفسیر پیشنیان « :هر اسم عامی که مواردی برای آن بیان شده ،به
دلیل «مثال» بوده است تا شنونده از نوع آن باخبر شود ،نه این که آن مثال
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باعث حد و محدودیتی در آن اسم عام به صورت عمومی یا خصوصی
باشد».3
به عنوان مثال :میبینیم بعضی از پیشینیان دربارهی این سخن اهلل تعالی:
«والباقیات الصالحات» (اعمال صالحی که باقی میمانند) سخنانی گفتهاند.
یکی از آنان گفته :آن «ال إله إال اهلل» است ،دیگری گفته :آن «سبحان اهلل و
الحمد هلل» است ،یکی دیگر گفته :نمازهای پنجگانه میباشد و تفاسیر
دیگری بدین صورت .ولی بعضی از متأخران میپندارند که اینها قول
هستند و بر اساس تفسیر آن صحابی به طور مثال در اینجا «الباقیات
الصالحات» فقط آن موردی است که از آن یاد شده است ،ولی باید به این
مسأله توجه کرد که این موارد فقط مثالی از باقیات صالحات است!
کسی که این قاعده را بفهمد (قاعدهای که منظور از آن تفسیر تمثیل
است) و به آن اشراف پیدا کند؛ در نتیجهی آن اختالف در بسیاری از
تفاسیر برای او روشن میشود و اختالف اقوال و اختالف مثالها ،برای
او مشخص میشود.
اما این مشغولیتی که در شب زندهداری به آن پرداخته میشود و در
آیات قبل نیز آمد ،چیست؟
در حقیقت مشغولیتهای زیادی وجود دارد ،ولی بزرگترین مشغولیت
آن لحظات ،همان «طلب یاری» است .آن هنگامی که مؤمن از رختخواب
جدا میشود و وضو میگیرد و در پیشگاه پروردگارش میایستد ،سپس
سجده میکند و دقایق کمک خواستن و طلب یاری شروع میشود.
او از خزینههای رحمت الهی کمک میطلبد ،برای رزق و روزی ،برای
علم ،برای توفیق یافتن و برای هدایت شدن .آن لحظاتی است که ابواب
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استعانت و یاری گشوده میشود ،وقتی ابواب رحمت اهلل تعالی باز شود،
هیچ کس و چیزی نمیتواند آن را ببندد:
َّ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ ََ
َّ ما َي ۡف َتحِّ َّ ُ
ٱَّلل ل َِّّلن ِّ
اس مِّن رَحة فل ممسِّك لهاۖۡ [ ٢فاطر( ]7 :اهلل هر
[درب] رحمتی را که برای انسانها باز نماید ،مانعی برای آن وجود نخواهد

داشت).
الهی! ای پروردگار شبهای تاریک! ما را از جمله کسانی قرار ده که
پهلوهایمان از رختخواب جدا شود و تو را از روی ترس و طمع بخوانیم:
َ
َ
َ َ َ َ َٰ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ
جعِّ يَ ۡد ُعون َر َّب ُه ۡم خ ۡوفا َو َط َمعا[ السجدة:
تتج
اِف جنوبهم ع ِّن ٱلمضا ِّ
[( ]31شبانگاهان] پهلوهایشان از رختخوابها جدا میشود و پروردگارشان
را از روی ترس و طمع به دعائی میخوانند).

آیا جامعهی ما بهتر از جامعهی رسول اهلل است؟

یکی از افراد تالشگر را میشناسم که وقت دیدگاه و فکرش را در
مقالههایش بازگو میکند ،حتماً به همراه آن میگوید« :به همراه التزام به
ضوابط شرعی» .از تکرار این جمله خسته نمیشود تا آن که خواننده
اطمینان یابد که او چنین هدفی دارد .اما در یکی از مجالس فکری
خصوصی ،با صراحت بیان میدارد« :ای مرد! راه حلی جز الئیک بودن و
سکوالر بودن نداریم و دین باید یک چیزی محترم شخصی و خصوصی
باشد .هیچ یک از اجتماعات امروزی پیشرفت نکردهاند ،مگر با الئیک
بودن و سکوالر بودن .دین امری نیکو و با شرف است ،ولی باید به
صورت مسألهای شخصی در بیاید».
بنگرید چگونه در مقاالت عمومی به شکلی صحبت میکند ،اما در
مجالس خصوصی به شکلی دیگر .به یکی از آنها گفتم :ما شک نداریم
که این نفاق فکری میباشد!
معترضانه به من گفت :چگونه او را به نفاق متهم میکنی در حالی که ال
اله اال اهلل میگوید و نماز میخواند و روزه میگیرد و صدقه میدهد؟!
انکار نمیکنم که کوتاه آمدم و ساکت شدم!

از این واقعه مدتی گذشت .بعد از آن تالش نمودم تا دیدگاه قرآن را
نسبت به شخصیت منافق بیابم و این که احساسات داخلی منافق به چه
شکل است؟ و چگونه در اجتماع اسالمی به کوشش میپردازد؟
چقدر به حیرت افتادم ،وقتی که دیدم قرآن دربارهی منافق صحبت
میکند ،در حالی که آنان نماز میخوانند و صدقه میدهند و اهلل تعالی را
یاد میکنند!
قرآن اشاره مینماید که منافقان نماز میخوانند و آنها اهلل تعالی را یاد
میکنند .همان گونه که اهلل متعال میفرماید:
َّ ۡ
َ ُ َ َٰ ُ َ َّ َ َ ُ َ َ َٰ ُ ُ ۡ َ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ َٰ َ ُ ْ
إِّن ٱل ُم َنَٰفِّقِّني يخدِّعون ٱَّلل وهو خدِّعهم ِإَوذا قاموا إَِّل ٱليلوة ِّ قاموا
ُ َ َ َٰ ُ َ ٓ ُ َ َّ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ َّ َ
ٱَّلل إَِّّل قل ِّيل [  ١٤٢النساء]357 :
كساَل يراءون ٱنلاس وَّل يذكرون
(منافقان اهلل را فریب میدهند و او نیز آنها را [به شکلی مستمر] فریب
میدهد .وقتی به سوی نماز میایستند با کسالت میایستند و در مقابل مردم

ریا مینمایند و اهلل را جز اندکی یاد نمینمایند).
خداوندا! جای شگفتی است! منافق نماز میخواند و اهلل تعالی را اندکی
یاد میکند ،ولی با این وجود به نفاق توصیف میشود !
در آیهای دیگر به نماز منافق اشاره میشود و اهلل تعالی میفرماید:
َ َ َ ۡ ُ َ َّ َ َٰ َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ
َٰ
 وَّل يأتون ٱليلوة إَِّّل وهم كساَل [ التوبة( ]45 :و جز در حالت
کسالت به نماز نمیآیند).
همچنین قرآن اشاره مینماید که منافقان صدقه میدهند .همان گونه که
اهلل تعالی میفرماید:
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ُۡ َ ُ ْ ً
َ
ُ
سق َ
ني
قل أنفِّقوا َط ۡوَع أ ۡو ك ۡرها لن ُيتق َّبل مِّنك ۡم إِّنك ۡم كنت ۡم ق ۡوما ف َٰ ِّ ِّ
[  ٥٣التوبة ( ]41 :بگو :خواسته یا از روی اجبار انفاق نمایید ،از شما قبول
نمیشود [زیرا] شما گروهی فاسق هستید).

پیامبر بیان میدارد که وقتی اهلل تعالی ،بندهای را به نفاق در قلبش
مبتال مینماید ،نماز به شدت برای او سخت میشود .به همین دلیل نماز
را دائماً در آخر وقت میخواند .این حدیث را در فصل قبل ،از صحیح
مسلم و به روایت انس بن مالک آوردیم که پیامبر فرموده است:
َ ْ
َّ
ْ َ
َ َ َّ َ
ُ
َ َ َ ْ
َ
ْ
« ِتلك َصال ُة ال ُم َن ِاف ِق َیج ِل ُس َی ْرق ُب الش ْم َس ح َّتى ِإذا کانت َب ْی َن ق ْرن ِى الش ْیط ِان
َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ْ ُ َّ َ َ َّ َ ً
ق َام فنق َرها أ ْربعا ال یذک ُر الله ِفیها ِإال ق ِلیال» (این نماز منافق است .در انتظار
خورشید مینشیند تا آن که وقتی بین دو شاخ شیطان (لحظهی غروب)

میرسد ،میایستد و چهار رکعت به سرعت میخواند و جز اندکی اهلل را

در آن یاد نمیکند).3
شما را به اهلل سوگند ،آیا این حدیث مایهی ترس شما نمیشود؟!
قسم به اهلل ،این سخن بسیار ترسناک است .پیامبر به تأخیر انداختن
نماز را ،به نماز منافق تشبیه نموده .با وجود آن که تأخیر در نماز عصر و
در وقت ضرورت جایز است و آن هنگامی است که خورشید به غروب
نزدیک است.
پس وضعیت کسی که نمازهایش را در خارج از وقت آنها میخواند،
به چه شکلی است؟
آیا این عالمتی بزرگی مبنی بر نفاقِ پنهانِ قلب نیست؟!
به امری بنگرید که داللت بر تأکید موارد قبل دارد .گروهی از اصحاب،
پیامبر را به ریشخند گرفتند و اهلل تعالی از آسمانهای هفتگانه آنان را
تکفیر نمود .اهلل متعال دربارهی آنان فرموده است:
َ
ََ
ۡ
َ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ُ ُ َّ َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َ ۡ َ ُ ُ
َّ َ َ َ
َٰ
ب قل أبِّٱَّلل ِّ وءايتِّهِّۦ
ولئِّن سأتلهم َقولن إِّنما كنا َنوض ونلع ُۚ
َ
َ ََۡ ُ ْ َۡ َ َُۡ َۡ َ َ ُ
َو َر ُس ِّ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
يمَٰن ِّك ۡ ُۚم 
وُهِّۦ كنتم تسته ِّز ُءون َّ ٦٥ل تعتذِّروا قد كفرتم بعد إ ِّ
 -3صحیح مسلم .3551

[التوبة( ]11 -14 :و اگر از آنها سوال کنی [چرا چنین چیزی را گفتهاند]
میگویند« :ما فقط شوخی و بازی کردیم» بگو :آیا اهلل و آیاتش و رسولش

را به شوخی میگیرید * عذر نیاورید که بعد از ایمانتان کافر شدید).
به ذهنشان خطور نمیکرد که چنین موضوعی سبب کفر آنها میشود.
زیرا آنان فقط جهت شوخی و خنده ،چنین سخنانی را بر زبان آورده
بودند .ولی باید توجه داشت که معیار قرآن در مواردی بسیار ،با اوهام ما
تفاوت دارد...
من تصور میکردم منافق شخصی است که حتماً میداند منافق است.
عجب تصوری داشتم!
بعد فهمیدم که منافق گاهی به نفاق خود علم ندارد! و ممکن است آنچه
که بر زبان آورده ،جهت شوخی و خنده باشد!
پیشتر تصور میکردم نفاق چیزی است که شخص خود آن را انتخاب
میکند .این گونه فکر میکردم که منافق ،اسالم را آشکار مینماید و در
درون برای آن توطئه مینماید!...
میپنداشتم نفاق توطئهای بزرگ و از روی نقشه است .توقع نداشتم که
نفاق به طور قطع وارد قلب میشود و تغییراتی ایجاد میکند که در
نتیجهی آن ،امور مهم را امری در حاشیه قرار میدهیم!
شما را به اهلل قسم میدهم! قومی با خودشان پیمان ببنند که اگر اهلل
تعالی مالی را به آنها روزی داد ،آن را صدقه بدهند .ولی وقتی اهلل تعالی
به آنان رزق و روزی داد ،دچار حرص و آزِ نفس شدند و از انفاق
خودداری کردند ،سبب چنین امری نفاق آنها بوده است؟!
آیا چنین چیزی را تصور مینمایید؟!
بنگرید ،اهلل تعالی چه میفرماید:

َ
َ ۡ ُ َّ ۡ َ َٰ َ َ َّ َ َ
َ
َ ُ َ
َ ۡ
َ
َّلل لئ ِّ ۡن َءاتى َٰ َنا مِّن فضلِّهِّۦ نلَ َّي َّدق َّن َونلَكون َّن م َِّن
ومِّنهم من عهد ٱ
َ ُ ْ
َ َ َ َّ ْ َّ ُ ُّ ۡ ُ َ
َ ۡ
َّ
ََ ٓ َ
ٱلصَٰلِّح َ
ني  ٧٥فل َّما َءاتى َٰ ُهم مِّن فضلِّهِّۦ َبِّلوا بِّهِّۦ وتولوا وهم مع ِّرضون ٧٦
ِّ
فَأَ ۡع َق َب ُه ۡم ن َِّفاقا ِف قُلُوبه ۡم إ َ ََٰل يَ ۡو ِّم يَ ۡل َق ۡونَ ُهۥ ب َما ٓ أَ ۡخلَ ُفوا ْ َّ َ
ٱَّلل َما َو َع ُدوهُ َوبماَ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ ُ ْ ۡ
َكنوا يَكذِّبُون [ ٧٧التوبة( ]55 -54 :از آنها کسانی هستند که با اهلل
پیمان بستند که اگر از فضل خودش به ما ببخشد ،صدقه میدهیم و از
صالحان می شویم * وقتی از فضل خودش به آنها بخشید ،در برابر آن
خساست ورزیدند و رویگردان شدند .اینان [از خیر و نیکی] رویگردانند *
در نتیجه برای آن که در پیمان با اهلل خلف وعده نمودند و برای آن که
دروغ میگفتند ،نفاقی در قلبهای آنان تا روزی که به دیدار او میرسند را

سرانجام آنها قرار داد).
بنگرید! آنها قومی بودند که به درجهی پیمان با پروردگارشان رسیدند و
تنها خساست در انفاق مالی که خداوند به آنان بخشیده بود ،سبب شد
تا نفاق به قلبهایشان هجوم آورد!
این امر تأخیر نیافت و مطابق با عبارات قرآن ،نفاق بر قلبهایشان وارد
شد!
اگر در یکی از مواردی که خداوند آن را بزرگ داشته و دارای عظمت
است کوتاهی کنیم ،چه چیزی ما را از ورود نفاق به قلبهایمان ایمن
میدارد؟ و هرگاه مرتکب کاری شویم ،در حالی که از حرام بودنش نزد
اهلل متعال آگاه هستیم ،چه چیزی ما را از ورود نفاق به قلبهایمان ایمن
میکند؟؟!
چگونه اقوامی ایمن میشوند در حالی که آیات اهلل تعالی دربارهی
منحط بودن کفر آنها [در قرآن] خوانده میشود ،ولی با این وجود عبارات

محترمانهای را برای ملتهای کفر به کار میبرند و آنها را با اسالم
مساوی میدانند؟!
آنان چگونه ایمن میشوند که در نتیجهی آن ،نفاق در قلبهایشان قرار
نگیرد؟!
اقوامی که آیات اهلل تعالی دربارهی حفظ و صیانت رابطهی بین مردان و
زنان برای آنها خوانده میشود ،ولی با وجود این ،در ارتباط بین دو
جنس جسارت میورزند .آنان چگونه در برابر رهجوم نفاق به قلبهایشان
ایمن میشوند؟
اقوامی که آیات اهلل تعالی دربارهی عظمت کامل پیشینیان برایشان
خوانده میشود ،ولی با این وجود عباراتی را با بیتوجهی کامل به کار
میبرند؛ بدین صورت که تجربهی پیشینیان برای ما الزم نمیباشد ،آنان
چگونه ایمن میشوند که نفاق در قلبهایشان جای نگیرد؟!
اقوامی که میبینند اهلل تعالی به صراحت در قرآن امر مینماید که
اختالف و برداشتهای متفاوت را به متون دینی [که همان قرآن و سنت]
ارجاع دهدید ،ولی با این وجود در مسائل اختالفی ،نصوص شرعی را
رها میکنند .همان گونه که وقتی به آنها گفته میشود :اهلل تعالی
میفرماید و رسول اهلل فرموده است ،میگویند :این مسألهای اختالفی
میباشد!
اینان چگونه ایمن میشوند تا نفاق در قلبهایشان جای نگیرد؟!
اقوامی که میبینند اهلل تعالی در قرآن به صراحت امر مینماید که با
مصلحان دوستی شود و از گمراه کنندگان دوری شود .ولی آنها در صبح
و شبهنگام ،هر قضیهای را فقط اختالف درونْ وطنی میدانند و به
بهانهی ترک حزب گرایی و چند قطبی شدن ،با آن مخالفت نمیکنند.
چگونه آنان ایمن میشوند که نفاق قلبهای آنان را فرا نگیرد؟!

آنان میبینند که اهلل تعالی در مورد مردی سخن میگوید که پیمان بست
تا در صورت دارا شدن انفاق نماید ،اما بعد از این بخشش دچار حرص
و طمع نفس گردید و پیمان خود مبنی بر صدقه دادن را شکست .چنین
شخصی است که اهلل تعالی دربارهی او میفرماید:
َ
َۡ َ
فَأ ۡع َق َب ُه ۡم ن َِّفاقا ِِّف قُلُوب ِّه ۡم إ ِّ َ َٰ
َل يَ ۡو ِّم يَلق ۡون ُهۥ[ التوبة( ]55 :نفاقی در
ِّ

قلبهای آنان تا روزی که به دیدار او میرسند را سرانجام آنها قرار داد).
در اینجاست که متوجهی شدم چگونه اصحاب رسول اهلل از نفاق
اضطراب داشتند!
اکنون متوجه معنا و مضمون حدیث ابن ابی ملیکه میشوم .حدیثی که
دربارهی اضطراب صحابه نسبت به نفاق است .دلیل این اضظراب،
فقط تقوای صحابه بود .حدیثی که ابن ابی ملیکه در آن گفته است:
«به دیدار سی تَن از اصحاب پیامبر رسیدم و تمامی آنها از نفاق بر
نفس خود هراس داشتند».3
با خود میگفتم این اضطراب صحابه تنها ناشی از احتیاط مستحب
است و فقط به این دلیل چنین رفتار مینمودند .ولی این آیه عجیب:
ُُ
ََ ۡ ََُ ۡ َ
ۡ
فأعقبهم ن ِّفاقا ِِّف قلوب ِّ ِّهم ( نفاقی در قلبهای آنان قرار داد).
آنچه که صحابه شاهد آن بودند و به چشم دیده بودند و نظیرش را
درک کرده بودند ،آنان را بر این داشت که بفهمند نفاق ،یک «اثر» است
که در تغییرهای معینی ایجاد میشود و در بسیاری از موارد ،انجام
دهندهی آن توقع رسیدن به چنین نتیجهای را نداشته و نفاق چیزی نیست
که شخص برای خود مقرر نماید!
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بدین معنا که انسان سخنانی بر زبان میآورد و افعالی انجام میدهد که
در تضاد با کتاب خداوند است .این سخنان و افعال او را به سوی نفاق
سوق میدهد ،این در حالی است که او متوجه چنین چیزی نیست!
همچنین ضروری نیست که نفاق خواست شخصی فرد باشد...
قرآن منافقان را چنین توصیف مینماید که نماز میخوانند و صدقه
میدهند و اهلل تعالی را یاد میکنند ،اما هیچ کدام از این موارد سبب
نجات آنها از پرتگاه نفاق نمیشود ،همان نفاقی که به سبب بعضی از
کارهای آنها است ،اما توقع چنین نتیجهای از آن نداشتند...
 ولی آیا ممکن است که نفاق را بشناسیم؟ آیا منافق شخصی پنهان کار است؟ آیا نفاق حالتی قلبی نیست که اطالع از آن غیر ممکن باشد؟کوشش میکنیم با استفاده از نور قرآن به این سؤاالت جواب دهیم.
اهلل تعالى به صراحت بیان میدارد که منافقان انواع گوناگونی دارند:
 بعضی از منافقان پنهان هستند و شناخته نمیشوند. بعضی از آنان کفر خود را برای برخی از مردم آشکار میکنند ،ولیآن را در مأل عام عملی نمیکنند.
 بعضی نفاقشان فقط در افکار و خطبههای آنان مشخص میشود .بهاین آیه بنگرید ،چگونه از سخن گفتن منافقان پرده بر میدارد:
ۡ
َ َۡ َ َ ُٓ َ َ َ ۡ َ َ
َ
ك ُه ۡم فَلَ َع َر ۡف َت ُهم بس َ
ِّيم َٰ ُه ۡ ُۚم َو َتلَ ۡعر َف َّن ُه ۡم ِِّف َ ۡ
ولو نشاء ۡلرينَٰ
ۡل ِّن ٱلق ۡو ِّل ِۚ 
ِّ
ِّ
[محمد( ]11 :اگر میخواستیم آنها را به تو نشان میدادیم و آنها را از
چهرهشان میشناختی و آنها را از اسلوب سخن گفتن میشناسی).
آیا میبینید؟ چه بسیار خطابههای فکری معاصر وجود دارند که
شنوندهی اسلوب ،سخن گفتن خطاب کننده را در شعبی از نفاق میبیند
که قابل شمارش نیستند؟!

به همین دلیل صحابه ،بعضی از منافقان را از افکار و لحن خطاب
دادنشان میشناختند .همان گونه که کعب بن مالک با عبارتی زیبا و
حدیثی طوالنی در صحیح بخاری آن را بیان میدارد و میگوید« :پس از

خروج رسول اهلل[ از مدینه به سوی تبوک] ،هنگامی که به میان مردم
میرفتم ،آنچه مرا غمگین میساخت ،این بود که به جز منافقان و افراد

ضعیفی که اهلل آنها را معذور شمرده است ،کسی دیگر را نمیدیدم».3
مالحظه شود که چگونه بعضی از کسانی که به اسالم منتسب میشدند
و در اجتماع رسول اهلل بودند ،به آنها طعنهی نفاق زده میشد!
اگر اصحاب رسول اهلل بعضی از مردم را به نفاق متهم میساختند،
پس چگونه گفته میشود :نمیتوان نفاق را به شخص معینی اطالق کرد،
زیرا آن حالتی قلبی و پنهانی میباشد؟!
همچنین در صحیح مسلم یکی از صحابه دربارهی منزلت نماز
جماعت گفته است« :ما این گونه میدیدیم که کسی از آن تخلف
نمینمود ،مگر منافقی که نفاق او معلوم بود و یا شخصی که از روی
بیماری [آن را انجام نمیداد]».7
سخن او« :منافقی که نفاق او معلوم بود» نشان از این است که صحابه
افراد و بزرگان منافقان را میشناختند .این دلیلی بر آن است که صحابه
نمیگفتند« :نفاق کامالً حالتی قلبی دارد و پنهان است و شناخت آن
ممکن نمیباشد»!
این سخن :نفاق کامالً حالتی قلبی دارد و و پنهان است و شناخت آن
به طور مطلق ممکن نمیباشد» باعث میشود تا تمامی احکام منافقان که
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در قرآن وجود دارند ،باطل گردند .در اینجا سعی میکنیم نمونههایی از
این احکام قرآنی را بیان داریم:
خداوند در دو جای قرآن ،در سورههای توبه و تحریم به ما امر نموده
تا با منافقان جهاد نماییم .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:
َ َ
َ ُۡۡ ََ
ۡ ُ
ك َّف َ ۡ َ
ِب َ
يأ ُّي َها ٱنلَّ ُّ
َٰٓ 
ني َوٱغلظ عل ۡي ِّه ۡ ُۚم [ التوبة،51 :
ج َٰ ِّه ِّد ٱل
ار َوٱل ُمنَٰفِّقِّ
ِّ
التحریم( ]1 :ای پیامبر! با کافران و منافقان جهاد نما و بر آنان سخت
بگیر).
امر به جهاد با منافقان ،نشان میدهد که بعضی از آنها به آشکارا شناخته
میشوند و امکان شناسایی آنها وجود دارد .اگر منافق به طور مطلق قابل
شناسایی نبود ،این امر قرآنی بیهوده میبود و قرآن از این امر پاک
میباشد!!
همچنین اهلل تعالی ما را از این که در برابر منافقان مواضع مختلفی داشته
باشیم نهی کرده است .اهلل تعالی به ما امر نموده که در مواجهه با آنها
وحدت کلمه داشته باشیم .چند دسته شدن غالباً بدین دلیل است که
بعضی از افراد دوست دارند تا منافقان هدایت یابند و در نتیجه در جهاد
َ َ ُ
با آنها کوتاهی میکنند .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید :ف َما لك ۡم ِِّف
َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ
َ َ َّ
ٱل ۡ ُم َ
َٰ
يدون أن ت ۡه ُدوا َم ۡن أضل
ني وٱَّلل أركسهم بِّما كسب ُۚوا أت ِّر
ت
ِّئ
ف
ني
ق
ف
ن
ِّ
ِّ
ِّ
ۡ
َّ
ُ
َّ ُ
ٱَّللۖۡ َو َمن يُضل ِِّّل ٱَّلل [ النساء( ]88 :شما را چه شده است که دربارهی
منافقان دو گروه میباشید؟ به واسطهی آنچه کسب کردهاند ،اهلل آنان را
نگونسار نموده است .آیا میخواهید کسی را که اهلل گمراه نموده است،

هدایت کنید؟!).
اگر منافقان قابل شناسایی نبودند ،نهی قرآن از چند دستگی در برابر آنها
عبث میبود و قرآن از این امر پاک میباشد!

همچنین قرآن از تمایل پیدا کردن به نصیحتهای منافقان و تسلیم شدن
در برابر فشار آنان نهی مینماید .اهلل تعالی میفرماید:
ۡ َ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ ُّ َّ َّ َ َ َ ُ
ين َوٱل ۡ ُم َنَٰفق َ
كَٰفِّر َ
ني ُۚ [ األحزاب]3 :
ٱل
ِ
 يأيها ٱنل ِِّب ٱت ِّق ٱَّلل وَّل ت
ِّعِّ
ِّ ِّ
ِّ
(ای پیامبر! از اهلل تقوا پیشه کن و از کافران و منافقان اطاعت نکن).
اهلل تعالی ما را از خبر رسانی به آنها نهی نموده است .اهلل سبحانه
میفرماید:
َ
َّ َ
ُ
َ وفِّيك ۡم َسم َٰ ُعون ل ُه ۡمِۗ [ التوبة( ]55 :در بین شما کسانی هستند که
برای آنها خبر میبرند).
از آنچه بیان شد ،میتوان فهمید که مجموعهای از احکام قرآنی وجود
دارد که راه و روش تعامل با منافقان را بیان میدارد .این سخن که به
طور مطلق امکان مشخص کردن منافقان وجود ندارد ،باعث بیهوده
دانستن این احکام قرآنی میشود .به شخصی بنگرید که توهم میکند
پرهیزگار است و از روی پرهیزگاری به کسی عبارت نفاق را خطاب
نمیکند؛ چنین شخصی با این عمل ،مجموعهای از احکام قرآنی را که
دربارهی تعامل با منافقان است باطل میگرداند!
اما چه رابطهای بین این موارد فوق و نام این فصل «آیا جامعهی ما بهتر
است یا جامعهی زمان رسول اهلل »وجود دارد؟
حقیقت آن است که یکبار در صحیح بخاری (بخارایی) به حدیثی از
حذیفه برخورد نمودم .او به مجلسی رسید که مجموعهای از تابعین در
آنجا وجود داشتند .در صحیح بخاری آمده است« :اسود گفت :ما در
حلقهای نزد عبداهلل بودیم .حذیفه آمد و در کنار ما ایستاد و سالم داد.
سپس گفت :اهلل نفاق را در قومی که از شما بهتر بودند نازل نمود».3
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حذیفه رضی اهلل عنه منظورش این بود که در اجتماع پیامبر ،همان
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؟
وقتی چنین چیزی در زمان بعد از پیامبر مطرح شده است ،پس
دربارهی زمان ما چه باید گفت؟
حقیقتاً حذیفه رضی اهلل عنه درست گفته بود .نفاق بر قومی نازل شد که
از ما بهتر بودهاند ،پس چگونه وجود منافق در بین خودمان را امری بعید
میدانیم؟!

افراد رضایتمند

از جمله چیزهایی که مرا شاد میگرداند ،شنیدن صدای پیره مردی بود
که اهلل تعالی را یاد مینمود...
نمیدانم آن پیرمرد چگونه تسبیح میگفت که توسط او امیدواری در
جان انسان ،فزونی مییافت...
آرامشی زیبا را در آن مکان احساس میکردم که گویی هیاهو و ناراحتی
از اطراف ما دور میشد...
این فقط صدای آهستهی یک پیرمرد بود که به شکلی لرزان میگفت:
«سبحان اهلل ،سبحان اهلل» (اهلل پاک و منزه است .اهلل پاک و منزه است)...
این گونه احساس کردم که الزم است برای بزرگداشت آن تسبیحی که
به آرامی انجام میگیرد ،سکوت ایجاد شود .زیرا سن زیاد او ،برایش
سنگین مینمود...
این زیبایی وقتی خاص میشود که افرادِ دارای سن و سال زیاد ،در
اواخر شب تسبیح میگویند و این در حالی است که آنها به سختی نماز
شب میخوانند و گاهی قرآن تالوت مینمایند و گاهی در تاریکی شب
قدم میزنند تا صدای اذان صبح از مسجد فرا رسد .یا دیگر امور به این
ترتیب.

از اموری که توجه مرا به خود جلب کرد ،دیدن افراد پیر صالحی است
که اشتیاق شدید به یاد اهلل تعالی دارند و اینکه آنها با رضایتمندی درونی
به شکلی عجیب و حیرت آور زندگی میکنند...
آرامش خاطر و فراخی سینه و رضایتمندی ذاتی را در همهی افراد
مسنی که اهلل تعالی را یاد میکنند و من آنها را میشناسم ،حس میکنم .
با صراحت بگویم که «تسبیح گفتن» و «رضایت نفس» هیچ وقت در
ذهن من به یکدیگر ربطی نداشتهاند ،تا آن که به آیهای از کتاب اهلل تعالی
رسیدم و گویی معنای آیه ،این راز را برای من آشکار نمود .چگونه
تسبیح (سبحان اهلل) گفتن در طول روز سببی از اسباب رضایتمندی نفس
میشود.
اهلل تبارک و تعالى میفرماید:
َّۡ
َََۡ ُ ُ َ َ ۡ َ َٓ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ُ ِّ َّ
ۡ
وسبِّح ِِّبم ِّد ربِّك قبل طلوع ٱلشم ِّس وقبل غروبِّهاۖۡ ومِّن ءاناي ٱَ ِّل
َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ َ َّ َ
ك تَ ۡر َ َٰ
َض [ ١٣٠طه( ]311 :قبل از طلوع خورشید
فسبِّح وأطراف ٱنلهارِّ لعل
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).
ابتدا توجه شود که در این آیه چگونه تمام روز بیان شده است ،قبل از
طلوع و قبل از غروب و ساعاتی از شب و اول و آخر روز.
چه مقدار از روز مانده که این آیه در آن به تسبیح (سبحان اهلل) گفتن،
تشویق ننموده است؟!
به همین دلیل اهلل تعالی در این اوقات بزرگترین تسبیح را قرار داده
است که همان نماز است .همچنین باید توجه داشت که رضایتمندی در
این آیه عام میباشد و شامل دنیا و آخرت میشود.
یکبار دربارهی معنای این آیه با یکی از نزدیکانم صحبت میکردم.
منظور رابطهی بین تسبیح (سبحان اهلل) گفتن و رضایتمندی درونی است.

او به آیهای دیگر در این رابطه اشاره داشت .آن سخن اهلل تعالی میباشد
که در پایان سورهی حجر میفرماید:
َ َ ۡ َۡ َ َ َُ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ۡ ُ َ َ َ ُ ُ َ
ضيق صدرك بِّما يقولون  ٩٧فسبِّح ِِّبم ِّد ربِّك وكن
ولقد نعلم أنك ي ِّ
َ َّ
ٱلسجد َ
ِّين [ ٩٨الحجر( ]18 -15 :با راستی ما میدانیم که سینهات
مِّن
َٰ ِّ
در نتیجهی آنچه میگویند ،تنگ میشود * پس پروردگارت را تسبیح و

حمد گوی و از سجدهکنندگان باش).
بنگرید این آیهی بزرگ چگونه به دارویی شفا بخش هدایت میکند که
شفا دهندهی تنگی سینه چیست؟! چه بسیار سینههایی که در این دنیا
وجود دارند و غم و اندوه آنان را دچار مشکل کرده است! و چه بسیار
چهرههایی که به علت دردهای درونی پنهان تغییر شکل دادهاند! بنگرید
چگونه این آیه تسبیح را درمانی برای جانها قرار داده است و توسط آن
غمها درمان میشوند و غصههای درونی از بین میروند؟!
هرگاه این سخن اهلل تعالی را میخوانم:
َّ
َ
َ َ
َ ۡ َ َ ٓ َّ ۡ َ
َ َ
ك تَ ۡر َ َٰ
َض [ ١٣٠طه]311 :
ٱَ ِّل ف َسب ِّ ۡح َوأ ۡط َراف ٱنلَّ َهارِّ لعل
ومِّن ءاناي
(پاسی از شب و در دو طرف روز ،پروردگارت را تسبیح و حمد گوی تا
آن که راضی گردی) ،همچنین آن که اهلل میفرماید:
ُ ُ َ
َ َ ۡ َۡ َ َ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ َ
ك يَض ُ
يق َص ۡد ُر َك ب ِّ َما َيقولون  ٩٧فسبِّح ِِّبم ِّد ربِّك 
ولقد نعلم أن
ِّ
[الحجر( ]18 -15 :با راستی ما میدانیم که سینهات در نتیجهی آنچه
میگویند ،تنگ میشود * پس پروردگارت را تسبیح و حمد گوی).
با خودم میگویم :پاک و منزه است ذاتی که جانها را چنین قرار داده
که با چشمههای تسبیح (سبحان اهلل گفتن) به رضایتمندی دست مییابند!
چقدر ما زیانکاریم! روزها و شبها میگذرند و ما عمر خود را بدون
تسبیح نمودن در پاسی از شب و یا روز تلف میکنیم .چقدر در این

سالها زیانکار شدهایم! چه ناخوشایند است لحظاتی که از عمر میگذرد
و ما آنها را با تسبیح و یاد اهلل تعالی پر نمیکنیم .اهلل پاک و منزه است و
او را به تعداد مخلوقاتش ،به اندازهی رضایت نفسش ،به وزن عرشش ،و
به اندازهی آفرینشی که با سخن گفتن خود ایجاد میکند او را تسبیح و
حمد میگوییم.
خداوند این دقایق عمر را به ما عطا کرده تا در آن وجود مبارکش را
ذکر و یاد نماییم ..این لحظات هم اکنون در حال گذرند و هرگز باز
نمیگردند و هرگز تا ابد تکرار نمیشوند! این ساعت است که عقربههای
آن دائماً حرکت میکند و بدین شکل ،گذشت هر دقیقه از عمر ما را بیان
میدارد .آیا این دقایق گذران عمر ،همراه با تسبیح اهلل تعالی یا انجام
عمل صالح است یا دقایقی است که در اموری دیگر که ناکارمد و اضافی
است صرف میشود ،مانند سخن اضافه ،شنیدنهای غیر الزم و یا در
مشاهدهی کانالهای ماهوارهای و یا جستجو در اینترنت؟!
از عجیبترین معلوماتی که قرآن در اختیار ما میگذارد ،تسبیح گفتن
عالَم موجود در اطرافمان میباشد ،تمامی موجودات در این عالَم تسبیح
میگویند و این تصویری ترسناک است که قرآن آن را بیان میدارد.
بنگرید چگونه اهلل تعالی به ما خبر میدهد که رعد تسبیح میگوید:
َ ُ َ ُ َّ ۡ
ٱلرع ُد ِِّبَ ۡم ِّده ِّۦ[ الرعد( ]31 :و رعد تسبیح و حمد میگوید)،
ويسبِّح
همچنین کوهها و پرندگان تسبیح میگویند:
َ َ َّ ۡ َ َ َ َ ُ َ ۡ
ٱۡل َب َال ي ُ َسب ۡح َن َو َّ
ٱلِ ۡ َ
ي ُۚ [ األنبیاء( ]51 :به همراه
ِّ
وسرِخرنا مع داوۥد ِّ
داود ،کوهها و پرندگان را مسخر نمودیم تا تسبیح بگویند).
اهلل تعالی به صورت عام ما را آگاه مینماید که تمامی کائنات در حال
تسبیح خداوند هستند .آسمانها ،زمین و آنچه از مخلوقات که در آنها

هستند ،همگی اهلل تعالی را تسبیح میگویند؛ ولی تسبیح آنها به زبانی
نیست که ما آن را متوجه شویم .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:
َ ۡ َّ
َۡ ُ
ٱلس َم َٰ َو َٰ ُ
ت َّ
ت ُ َسب ُح َ ُُه َّ
َش ٍء إَِّّل ي ُ َسب ِّ ُح
ٱلس ۡب ُع َوٱۡلۡرض َو َمن فِّي ِّه َّنُۚ ِإَون مِّن
ِّ
َ ََٰ
َّ َ ۡ َ ُ َ َ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ
كن َّل تفقهون تسبِّيحه ُۚم [ اإلسراء( ]55 :آسمانهای هفت
ِِّب ۡم ِّده ِّۦ ول ِّ
گان ه و زمین و آنچه در آنها وجود دارد ،او را تسبیح میگویند .هیچ چیزی
نیست مگر آن که او را تسبیح و حمد میگوید؛ ولی شما متوجهی تسبیح

آنها نمیشوید).
قرآن بر این منظرهی بزرگ میافزاید و به ما خبر میدهد که هر چیزی
از این کائنات دارای راه و روشی خاص در تسبیح اهلل تعالی میباشد.
خداوند میفرماید:
َّ َ َ َ ۡ َ
َ
َ َّ ۡ ُ َ َٰٓ َّ َٰ ُ
َ َ ۡ َ َ َ َّ َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
َٰ
َٰ
ت وٱۡل ِّ
ۡرض وٱلِي صفتِّۖ ُك
ألم تر أن ٱَّلل يسبِّح ُهۥ من ِِّف ٱلسمو ِّ
قَ ۡد َعل َِّم َص َلتَ ُهۥ َوت َ ۡسب َ
يح ُه ِۗۥ [ النور( ]53 :آیا نمیبینی که هر کسی در
ِّ
آسمانها و زمین و پرندهای که بال گشوده است ،اهلل را تسبیح میگویند .هر

کدام نمازش و تسبیحش را میداند).
بعضی از مردم میپندارند که تسبیح کائنات ،خبری مجازی است و آنها
در حقیقت تسبیح نمیگویند! اما این یک رأی ضعیف بوده و صحیح این
است که چنین تسبیحی حقیقی میباشد .تا آنجا که بعضی از اصحاب
رسول اهلل این تسبیح را میشنیدند .بخاری در صحیحیش از عبداهلل بن
مسعود آورده است« :ما صدای تسبیح غذا وقتی که خورده میشد را
میشنیدیم».3
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مثال این تسبیحی که صحابه آن را میشنیدند ،حالتی خاص در زمانی
خاص بوده است .ولی تسبیح کائناتی که اهلل از آن خبر میدهد ،به زبانی
خاص میباشد ،همان گونه که اهلل سبحانه میفرماید:
َ
َّ َ ۡ َ َ َ ۡ َ
كن َّل تفق ُهون تسبِّيح ُه ۡ ُۚم [ االسراء (])55/ولی متوجهی تسبیح
َ ول َٰ ِّ
آنان نمیشوید).
امام ابن تیمیه رحمه اهلل دربارهی این حالتِ خاصِ استثنائی در فهم زبان
مخلوقات ،گفته است« :اهلل متعال ،جمادات را به زبانی وادار میکرد که
آدمیان آن را میفهمیدند .همان گونه که دربارهی داود میفرماید:
َ يَٰج َب ُال أَوب َم َع ُهۥ َو َّ
ٱلِ ۡ َ
ي ۖۡ [ سبأ( ]31 :ای کوهها و این پرندگان [در
ِّ
ِّ ِّ
تسبیح و آواز] با او هم آواز شوید) .همچنین میفرماید:
َّ َ َّ ۡ َ ۡ َ َ َ َ ُ ُ َ ۡ َ ۡ
ٱل َع ِّش َو ۡٱۡل ۡ َ
اق [  ١٨ص]38 :
ۡش
ِّ
 إِّنا سرِخرنا ِّ
ٱۡلبال معهۥ يسبِّحن ب ِّ
ِّ ِّ
(ما کوه ها را به همراه او تسخیر نمودیم تا شبانگاه و در هنگام طلوع
[خورشید] تسبیح بگویند) .همچنین سنگ ریزههایی در دست پیامبر
تسبیح میگفتند و ابن مسعود رضی اهلل عنه گفته است :ما صدای تسبیح
غذا در هنگام خورده شدن را میشنیدیم .ابودرداء و سلمان فارسی
صدای تسبیح دیگران را میشنیدند و همچنین پیامبر فرموده است:
َّ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ َ ْ ُ ُ َ
ِّ َ َ ْ ُ َ َ
« ِإني ألعرف حج ًرا ِب َمکة کان ُی َسل ُم عل َّي ق ْبل أن أبعث ِإني ألعرفه اآلْن» (من

ِ

ِ

سنگی را در مکه میشناسم که قبل از مبعوث شدنم به من سالم مینمود و

من اکنون آن سنگ را میشناسم) و این امر بسیار وسیع و گسترده بوده

است».3
وقتی اهلل تعالی شرف و بزرگیِ یقین داشتن به قرآن را نصیب مؤمنی
نماید ،او با قرآن به گونهای تعامل میکند که گویی تصاویر آن را با چشم
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سِرْ میبیند ،در او حالتی ایجاد میشود که چشم او در جهان اطرافش نافذ
میگردد و صورت او رو به آسمان قرار میگیرد و به درههایی که بر
روی زمین است مینگرد و درختان را مینگرد و در مورد پرندهای که
باالی سر او پرواز میکند و بال میگشاید و میبندد ،تأمل میکند و درک
میکند که این موجودات حیرت آوری که در اعماق اقیانوسها زندگی
میکنند ،بر اساس کالم اهلل تعالی ،همگی تسبیح اهلل را به جای میآورند.
هر کدام نماز و تسبیحش را میداند ولی ما متوجه تسبیح آنها نمیشویم.
در نتیجهی آن ،ترس و احساس عظمت الهی بر قلب مؤمن وارد میشود
که زبان او را بند میآورد.
وقتی در قلب مؤمن منظرهی قبلی در مورد تسبیح اهلل تعالی توسط
کائنات ایجاد میشود ،این نیز بر آن افزوده میشود که اهلل تعالی شروع
هفت سوره را با تسبیح انجام داده است و آن هفت سوره :اسراء ،حدید،
حشر ،صف ،جمعه ،تغابن و سورهی اعلى هستند.
همچنین این نیز بر درک مؤمن از تسبیح میافزاید که در نماز ،همان
بزرگترین شعائر اسالم ،اهلل تعالی در رکوعش تسبیح قرار داده است:
«سبحان ربی العظیم» (پاک و منزه است پروردگار باعظمت من) ،همچنین
در سجدههایش تسبیح قرار داده است« :سبحان ربی األعلى» (پاک و منزه
است پروردگار واالتر و باالتر من).
همچنین تسبیح گفتن پیامبران ،بر برداشت مؤمن از تسبیح میافزاید .،به
مانند آن که موسی در بیان وظیفهی نبوت گفته است:
َۡ
َ َ َ
ۡ ۡ
َۡ
َ و ۡ
ٱج َعل َِّل َوزِّيرا م ِّۡن أه ِّّل  ٢٩هَٰ ُرون أ ِِّخ  ٣٠ٱش ُدد بِّهِّۦٓ أزرِّي ٣١
ََۡ ۡ ُ َ
َۡ َُ َ َ
ك َكثِّيا َ ٣٣ونَ ۡذ ُك َر َك َكث ِّ ً
وأۡشكه ِّ ٓ
يا [ ٣٤طه-71 :
ِف أ ۡمرِّي َ ٣٢ك نسبِّح
ِّ
( ]15از خانواده ام وزیری برای من قرار بده * برادرم هارون را * پشتم را

با او استوار ساز * و او را در کارم شریک نما * تا تو را بسیار به پاکی

تسبیح گوییم * و تو را بسیار یاد کنیم)
موسی طلب نمود تا در رسالت کسی به او یاری رساند و هدف
این رسالت ،این بود که آنها اهلل تعالی را بسیار تسبیح گویند و بسیار یاد
نمایند!
یونس در لحظهی هالک خود به تسبیح روی آورد:
َ
ُ
ُّ
َّ َ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ َ ُّ
ضبا َف َظ َّن أن َّلن َّن ۡقد َِّر َعلَ ۡيهِّ َفناد َٰ
ت
ون إِّذ ذه
ى ِِّف ٱلظلم َٰ ِّ
ب مغ َٰ ِّ
َ وذا ٱنل َِّ
َّ
َّ ٓ َ َ َّ ٓ َ ُ ۡ َ َ َ
َ
ك إّن ُك ُ
نت م َِّن ٱلظَٰل ِّ ِّمني [  ٨٧األنبیاء( ]85 :و
أن َّل إِّلَٰه إَِّّل أنت سبحَٰن ِّ ِّ
یونس [را یادآور شو] که خشمگین [از میان قومش] رفت و او پنداشت که
بر او سخت نمیگیریم .او در تاریکیهای [شکم ماهی] ندا داد که هیچ
معبود و پرستش شوندهی برحق جز تو وجود ندارد ،پاک و منزه هستی ،من

از ستمگران بودم).
همچنین اهلل سبحانه بیان میدارد که تسبیح یونس همان چیزی بود که
باعث نجات او از شکم ماهی شد:
َ
َ
َ
ُ َ
َ
فَلَ ۡو ََّلٓ َأنَّ ُهۥ ََك َن م َِّن ٱل ۡ ُم َسبح َ
ني  ١٤٣للبِّث ِِّف َب ِۡنِّهِّۦٓ إ ِّ ََٰل يَ ۡو ِّم ُي ۡب َعثون ١٤٤
ِّ ِّ
[الصافات ( ]355 -351 :اگر او از تسبیح کنندگان نبود * در شکم آن
[ماهی] تا روز مبعوث شدن ،باقی میماند).
همچنین مالئک از تسبیح کوتاهی نمیکنند ،همان گونه که اهلل سبحانه
دربارهی آنها میفرماید:
َ
ُ َ ُ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ُ َ
َتون [ ٢٠األنبیاء( ]71 :شب و روز تسبیح
يسبِّحون ٱَل وٱنلهار َّل يف
میگویند و سستی نمیکنند).
همچنین میفرماید:

َُ ُ َ
َ وتَ َرى ٱل ۡ َم َ َٰٓ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ
حون ِِّبَ ۡم ِّد َرب ِّ ِّه ۡ ُۚم 
لئِّكة حٓاف ِّني مِّن حو ِّل ٱلعر ِّش يسب ِّ
[الزمر( ]54 :و مالئک را میبینی که حول عرش حلقه زدهاند و
پروردگارشان را تسبیح و حمد میگویند) ،اهلل میفرماید:
َّ َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ُ َ
حون ِِّبَ ۡم ِّد َرب ِّ ِّه ۡم [ غافر]5 :
ٱَّلِّين ُي ِّملون ٱلعرش ومن حوُهۥ يسب ِّ
(کسانی که عرش را حمل میکنند و کسانی که اطراف آن هستند،
پروردگارشان را تسبیح و حمد میگویند).
اهلل تعالی ما را آگاهی میدهد که وِرد زبان اهل بهشت (همان افراد
خوشبخت) ،تسبیح (سبحان اهلل گفتن) است .همان گونه که اهلل تعالی
میفرماید:
َ ۡ َۡ
ْ
ْ
ُ
َ
َّ َ
إ َّن َّٱَّل َ َ ُ
ت َي ۡهدِّي ِّه ۡم َر ُّب ُهم بِّإِّيمَٰن ِّ ِّهمۖۡ ُت ِّري مِّن
ِّين َءامنوا َوع ِّملوا ٱلصَٰل ِّحَٰ ِّ
ِّ
َ
ۡ
َّ
ۡ
ۡ
َ
َ
َّ
َۡ
َ
َ
َ
َ
ت ٱنلَّعِّي ِّم  ٩دع َوى َٰ ُه ۡم ف َ
ِّيها ُس ۡبحَٰنك ٱلل ُه َّم[ یونس:
َتت ِّ ِّه ُم ٱۡلنه َٰ ُر ِِّف جنَٰ ِّ
( ]31 -1کسانی که ایمان آوردهاند و عمل صالح انجام میدهند،
پروردگارشان به سبب ایمانشان آنها را به باغهای پرنعمتی هدایت مینماید
که از زیر آنها نهرها جاری میباشند * دعایشان در آنجا این است« :پاک و

منزه هستی ،یا اهلل»).
وقتی کسی در موارد ذیل تدبر مینماید و میبیند که چگونه:
 رعد ،کوه ،آسمان ،زمین و تمامی کائنات ،اهلل تعالی را تسبیحمیگویند.
 اهلل متعال هفت سوره را با تسبیح شروع مینماید. اهلل سبحانه در رکوع و سجود که از مهمترین ارکان نماز هستند،تسبیح قرار داده است.
 منزلت تسبیحی که در بین پیامبران وجود داشته است. -همراهی مالئک با تسبیح.

 تسبیحی که نزد اهل بهشت خواهد بود.با دیدن تمامی این منظرهها ،دیدگاه او در مورد تسبیح نمودن به شدت
تغییر میکند و به این درک میرسد که جایگاه و منزلت تسبیح (سبحان
اهلل گفتن) ،از آن چه که ما تصور میکردیم باالتر است.
مؤمن در منزلت تسبیح تأمل نمینماید ،مگر اینکه دردمندی و
اندوهگینی لحظاتی از عمرش را تصور کند که بدون تسبیح گذشته است.
در هنگام انتظار و حرکت در راهها و جادهها و در لحظات سکوت ،چه
چیزی زیباتر از تسبیح اهلل تعالی میباشد؟!

قویترین انسانها

زندگی ما همراه با امور مهم و الزم است و مسائلی در آن وجود دارد
که گذرا هستند و به جسم ما باز میگردند .در این زندگی ،آموختن و
عمل کردن ،ازدواج و مسکن ،سفر و اقامت ،سالمتی و بیماری ...وجود
دارد و برای تمامی این اموری که از ما خواسته شده ،باید کوشش نماییم
تا کسب سبب 3کنیم و آنچنان که اهلل تعالی به ما امر نموده ،از قوانین دنیا
پیروی نماییم .این امر در فطرت ما نیز به صورت یک اصل وجود دارد.
این اتفاقات طبیعی بوده و به صورت مکرر در حال وقوع هستند .آنچه
سزاوار تحقیق و تأمل است ،همان احساسات و مسائل درونی میباشند
که بر اساسِ رابطهی بین نتایج و اسباب میباشند.
آنچه در ذهن ما بسیار خطور میکند ،قدرت ارتباط نتایج و کسب
اسباب و مسائل مادی آن است .به همین دلیل جانها به کسب سبب تعلق
مییابند [و از اصل موضوع فاصله میگیرند].
آنچه در اذهان ما میگذرد این است که قویترین انسانها ،کسانی هستند
که صاحب قویترین اسباب مادی باشند.
« -3کسب سبب» کارهایی است که ما بر اساس قوانین مادی موجود در طبیعت انجام میدهیم و برای
پیروزی حتماً باید با توکل و سپردن امور به اهلل تعالی همراه شوند(.مترجم)

اثری وجود دارد که به شکلی ریزبینانه از یکی از پیشینیان روایت شده
است .این اثر تصورات مادی و منحصر دانستن کسب سبب برای
موفقیت را به لرزه وا میدارد .ابوالعباس ابن تیمیه چنین اثری را نقل
کرده و در جاهای مختلف کتابهایش به آن پرداخته است.
ابن تیمیه در رسالهای به نام «التحفة العراقیة» گفته است« :گروهی هستند
که به امر ،نهی ،عبادت و طاعت مینگرند و آن را شاهد و دلیل بر
معبودیت پروردگار میدانند ،همان کسی که امر شدهاند تا او را پرستش و
بندگی نمایند ،اما آنها به قضاء و قدر ،توکل و کمک طلبیدن از اهلل تعالی
توجه ندارند و این حالت بسیاری از فقیهان و عبادت کنندگان است .در
نتیجه چنین افرادی با وجود داشتن نیتِ نیک و بزرگ دانستن حرامهای
اهلل تعالی و شعائر او ،اغلب دچار ضعف ،ناتوانی و شکست میشوند؛
زیرا کمک خواستن از اهلل تعالی ،توکل نمودن به او ،پناه آوردن به
درگاهش ،و دعا نمودن ،همان چیزهایی است که بنده را قوی کرده و
سبب تسهیل امور برای وی خواهد شد .به همین دلیل یکی از پیشینیان
گفته است :اگر کسی از این که قویترین مردم باشد شاد میگردد ،پس
بر اهلل تعالی توکل نماید».3
این اثر به صورت مرفوع از پیامبر نیز روایت شده ،ولی ثبت نشده
است و امام ابو جعفر عقیلی (ت 177هـ) آن را ضعیف دانسته است.7
این اثر پیشینیان بیان میدارد که قدرت حقیقی ،مربوط به قدرت تعلق
داشتن به اهلل تعالی است ،نه تعلق داشتن به کسب سبب .قدرت توکل
همان کمک حقیقی در برابر سختیهای زندگی است و انسانها بر اساس
قدرت توکل دینی در قلبهایشان با یکدیگر فرق میکنند .ولی قبل از این
 -3الفتاوى17 /31 :
 -7الضعفاء الکبیر از عقیلی.151 /5 :

که دربارهی این رابطه سخن بگوییم ،باید بدانیم انگیزهی توکل چه
میباشد؟ به معنایی دیگر برای چه بر اهلل تعالی توکل مینماییم؟
ای برادر خواننده! در این مطلب ،انگیزهی توکل یا جواب این سؤال که
برای چه به اهلل توکل میکنیم را با قرآن جواب میدهیم:
بر اهلل تعالی توکل میکنیم ،زیرا توکل معیار ایمان است .توکل بر
خداوند ،همان لحظهای است که از صِدق ایمان به اهلل تعالی پرده بر
میدارد .این سنجش را در این سخن اهلل تعالی مالحظه کنید:
َ َ َّ َ َ َّ ُ ْ
ُ ُ ُّ ۡ َ
َ ولَع ٱَّللِّ فت َوَّك ٓوا إِّن كنتم مؤ ِّمن ِّني [ ٢٣المائدة( ]71 :پس اگر مؤمن
میباشید ،فقط بر اهلل توکل نمایید).
به گفتگویی بنگرید که بین موسی و قومش دربارهی توکّل و معیار
آن برای ایمان و اسالمی بودن انجام گرفت:
ُ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
َّ
ٱَّلل ِّ ف َعل ۡيهِّ تَ َوَّك ٓوا إن ك ُ
ُ ُۡ َ َ ُ
نتم ُّم ۡسلِّم َ
َ وقَ َال ُم َ َٰ َ َ ۡ
ني
ِّ
ِّ
وَس يَٰقو ِّم إِّن كنتم ءامنتم ب ِّ
َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َّ ۡ َ
 ٨٤فقالوا لَع ٱَّلل ِّ ت َوَّكنا [ یونس( ]84 -85 :و موسی گفت« :ای قوم من!
اگر به اهلل ایمان آوردهاید ،پس فقط ب ر او توکل نمایید ،اگر مسلمان

میباشید» * گفتند :فقط بر اهلل توکل مینماییم).
وقتی خوانندهی قرآن به منزلتِ اعتمادِ قلب به اهلل تعالی و پناه بردن و
سپردن امور به او تدبّر نماید ،نظر او به طور کلی دربارهی توکّل در
زندگیاش تغییر میکند...
بر خداوند توکل مینماییم ،زیرا او بزرگترین نگهبان است .تا آنجا که
اهلل سبحانه در پنج جای قرآن این جمله را تکرار نموده است:
َ َ َ َٰ َّ
ف بِّٱَّلل ِّ َوك ِّيل[ النساء 83 :و  317و [ ]353األحزاب 1 :و ( ]58و
وك
اهلل برای نگهبان بودن کافی است)

اهلل سبحانه آن را در سورهی نساء سه بار و در سورهی احزاب دو بار
آورده است .به مانند آن که اهلل سبحانه میفرماید:
َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ َ َ َ َٰ َّ
ف بِّٱَّللِّ َوك ِّيل [ ٣األحزاب( ]1 :و بر اهلل توکل
 وتوَّك لَع ٱَّللُِّۚ وك
نما و اهلل برای نگهبان بودن کافی است).
همچنین اهلل تعالى میفرماید:
َۡ
َّ َ ً
َ ََ
َ
َ و ِّ ََّّلل ِّ َما ِف َّ َ َ
ۡرض وك َٰ
ف بِّٱَّلل ِّ وك ِّيل [ ١٣٢النساء:
ٱلسمَٰو َٰ ِّ
ت َوما ِِّف ٱۡل ِّ ِۚ
ِّ
( ]317آنچه در آس مانها و آنچه در زمین است فقط برای اهلل میباشد و اهلل
برای نگهبان بودن کافی است).
قرآن پنج بار این جمله را تکرار میکند« :وکفى باهلل وکیال» (و اهلل برای
نگهبان بودن کافی است) پ آیا قلبهای ما از حقیقت این معنا سرشار
شده است؟ آیا آن را در زندگی به کار میبریم؟ آیا برای خواستهها تالش
میکنیم؟ آیا سختی را جرعه جرعه مینوشیم و خودمان را در ترسهای
جنگ گونه داخل میکنیم و قلبهایمان به آسمان تعلق مییابد تا این معنا
در آن به گردش در آید« :وکفى باهلل وکیال» (و اهلل برای نگهبان بودن کافی
است)؟
ای نفسْ! آیا برای تو کافی نیست که اهلل تعالی نگهبانت باشد؟ بلکه او
نیک نگهبانی است ،همان گونه که اهلل تعالی از زبان اهل ایمان میفرماید:
َ َ ُ ْ َ ۡ ُ َ َّ ُ ۡ ۡ ُ
َّلل َون ِّع َم ٱل َوك ِّيل [ آل عمران( ]351 :و میگویند :اهلل
وقالوا حسبنا ٱ
برای ما کافی است و نیک نگهبانی میباشد).
بر اهلل تعالی توکل مینماییم زیرا او برای ما کافی است .چه کفایتی
بزرگتر از کفایت اهلل تعالی میباشد؟!
َ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ
ٱَّللِّ َف ُه َو َ
ح ۡس ُب ُه ُۚ ٓۥ [ الطالق( ]1 :و کسی که بر اهلل
ومن يتوَّك لَع
توکل نماید ،او برای وی کافی میباشد).

وقتی شخص میداند که فالنی از بین مسئوالن ،کفیل او در معاملهاش
میشود ،در خود یقین حس میکند و قلب او از شک خالی میشود که
خواستهاش به دست آمدنی است .پس چگونه کسی از این که اهلل تعالی
خالق نیازها ،خالق راههای وصول به آنها و خالق موانع آن ،نگهبان امر او
باشد یقین حاصل نمیکند؟! البته این در صورتی است که بر وی توکل
نماید:
َ
ۡ
َّ
َ
َ
َّ
َ
َ ۡ
َ
َ ومن َيت َوَّك لَع ٱَّللِّ ف ُه َو حس ُب ُه ُۚ ٓۥ [ الطالق( ]1 :و کسی که بر اهلل
توکل نماید ،او برای وی کافی میباشد).
کسی که اهلل تعالی برای او کافی باشد ،پس قدرت او در بین انسانها
چگونه خواهد بود؟!
به همین دلیل یکی از پیشینیان گفته است« :اگر کسی از این که
قویترین مردم باشد شاد میگردد ،پس بر اهلل تعالی توکل نماید» به
همین ترتیبی که ابن تیمیه آن را در قبل اقتباس نمود...
خداوند در این حقایق قرآنی از ذات مبارکش به ما خبر میهد و
هنگامی که شخصی در آن تأمل مینماید ،آنچه سبب تعجب و شگفتی
میشود ،این است که با وجود آگاهی از این حقایق در زندگیاش
استفاده و بهرهای از آن نمیبرد!
خالق متعال فرصتی برای بنده ایجاد کرده که اگر بر او توکل نماید او
برایش کافی است ،ولی با این وجود قلب در برابر گرایش به اهلل تعالی و
تعلق پیدا کردن به او کوتاهی میکند ،در نتیجه در برابر قدرت باعظمتی
فرصت را از دست میدهد!
بر اهلل تعالی توکل مینماییم ،زیرا توکل بر اهلل سبحانه ما را از سلطهی
شیطان حفظ میکند .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:

َّ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ٌ َ َ
َّ ُ َ
ِّين َء َ
لَع َّٱَّل َ
ام ُنوا ْ َو َ َ َٰ
لَع َرب ِّ ِّه ۡم َي َت َوَّكون[ النحل:
 إِّنهۥ ليس ُهۥ سلطَٰن
( ]11برای او(شیطان) قدرتی بر کسانی که ایمان آوردهاند و فقط بر
پروردگارشان توکل میکنند ،وجود ندارد).
شیطان در مراحل مختلف زندگیمان حاضر میشود .از شیوههای گمراه
کننده استفاده میکند تا آن که بشر را به مانند خودش در بازگشتی
نگونسار قرار دهد.
شیطان در زندگی ما حاضر میشود و اشخاص را دچار لغزش مینماید
و برای این هدف فعالیت میکند ،وسوسه ایجاد میکند ،به فتنه میاندازد،
در دل شیطنت القاء میکند ،طعنه وارد مینماید ،فریب میدهد ،شخص
را به آرزوها مشغول میدارد ،گمراه میکند ،از راه اهلل تعالی ممانعت به
عمل میآورد ،عاشق میگرداند ،موانعی در راه ما قرار میدهد تا دائماً بر
خطاهایمان افزوده شود ،هرگاه میخواهیم در راه اهلل تعالی انفاق کنیم ما
را از فقر میترساند ،برای ما باطل را زینت میدهد تا آن را امری طبیعی
و زیبا جلوه دهد .او برای این امور احتیاجی به مبالغه ندارد و این
خطرناکترین اسلوبهای شیطان در برابر ما است .شیطان اهل باطل را
یاری میدهد و به آنها کمک میکند و هنگام دفاع نمودن در برابر آنها،
سردرگمی ایجاد مینماید.
شیطان سعی میکند که ما در برابر امر اهلل دچار فراموشی شویم ،خواه
این فراموشی در اموری باشد که شخص علمی به آن ندارد و در آن عفو
قرار دارد ،و خواه فراموشی در اموری که نسبت به آن علم وجود دارد و
سهواً انجام میشود .همان گونه که شاعر گفته است:
زوال ما عُلِم قُلْ :نسیانُ والعلم فی السهو له اکتنانُ
اگر در چیزی ندانسته سهو صورت گیرد ،بگو فراموشی است و اگر
دانسته در آن سهو انجام گیرد ،فروپوشیون میباشد.

یا فراموشی در چیزی که عفوی برای آن [بدون توبه کردن] وجود ندارد
و آن آگاهی داشتن به امری و عدم ترس از ابهت و عظمت از اهلل تعالی
و خواست او میباشد .شیطان برای به وجود آمدن هر دو نوع فراموشی
حریص میباشد :فراموش در نتیجهی سردرگمی که امری عفو شده
میباشد و فراموشی ناشی از غفلتی که نسبت به آن وعید وجود دارد...
هر دو نوع فراموشی در زبان عرب وجود دارد .همان گونه که حافظ
مغرب ابوعمر ابن عبدالبر گفته است« :النسیان(فراموشی) در زبان عرب:
برای ترک عمدی به کار میرود و متضاد یادآور شدن میباشد» .3هر دو
وجه این کلمه در زبان عربی در قرآن آمده است .همان گونه که ابن قیم
گفته است« :فراموشی در قرآن بر دو وجه میباشد :فراموشی بر وجه
ترک کردن و فراموشی بر وجه سهواً».7
اهلل تعالى دربارهی لغزیدن و لغزش ایجاد کردن شیطان میفرماید:
َ َ َ َّ ُ َ َّ
َ َ
ٱلش ۡي َطَٰ ُن َع ۡن َها فَأ َ ۡخ َر َ
ج ُه َما م َِّّما َكنا فِّيهِِّّۖ [ البقرة( ]11 :شیطان
فأزلهما
آنها را به لغزش انداخت و آن دو را از آنچه در آن بودند ،بیرون کرد)،
همچنین اهلل سبحانه میفرماید:
َ َ َ ُ ْ
َّ َ ۡ َ َ َّ
َّ
ۡ
ض ما كسب ۖۡوا [ آل عمران( ]344 :شیطان
إِّنما ٱس
َتل ُه ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُن ب ِّ َبع ِّ
به دلیل بعضی از مواردی که کسب کرده بودند ،آنها را لغزانید).
همچنین اهلل سبحانه از تالش شیطان برای گمراه کردن ،سخن میگوید:
َ ُ ُ َّ ۡ َ َٰ ُ َ ُ َّ
َ َ َ ُۢ
ضل ُه ۡم ضلَٰل بَعِّيدا [ النساء( ]11 :و شیطان
وي ِّريد ٱلشيطن أن ي ِّ
میخواهد آنها را به شکل دور و درازی گمراه نماید).
دربارهی اختالف و ایجاد دشمنی شیطان میفرماید:
 -3ابن عبدالبر ،االستذکار ،335 /3 :چاپ دار إحیاء التراث.
 -7ابن قیم ،الصالة وحکم تارکها ،54 ،چاپ مکتبة اإلیمان.

َ َ ۡ َ ُ َّ َّ ۡ َ َ َ َ ُ
ُ ُ ْ َّ
ُ
زنغ بَ ۡي َن ُه ۡ ُۚم 
َ وقل لِّعِّ َبادِّي َيقولوا ٱل َِّّت ِِّه أحسنُۚ إِّن ٱلشيطَٰن ي
[اإلسراء ( ]41 :بگو به بندگانم که نیکوترین سخن را بگویند[ ،زیرا] شیطان
بینشان اختالف و دشمنی ایجاد مینماید).
همچنین [از زبان یوسف ]میفرماید:
ُۢ َ ۡ َ َّ َ َ َّ
ٱلش ۡي َطَٰ ُن بَ ۡيِن َو َب ۡ َ
ني إ ِّ ۡخ َو ٓ
َت ِۚ [ یوسف( ]311 :بعد از
ِّ من بع ِّد أن نزغ
ِّ
ِّ
آن که شیطان بین من و برادرانم دشمنی ایجاد نمود).
همچنین میفرماید:
َّ
َ
َ ۡ َ ۡ َّ
َّ َ َ َ َّ َ
زنَنك م َِّن ٱلش ۡي َطَٰ ِّن ن ۡزغ فٱستعِّذ بِّٱَّللُِّۚ [ األعراف( ]711 :و
ِإَوما ي
اگر وسوسهای از شیطان به تو رسید ،به اهلل پناه ببر).
خداوند آگاهی میدهد که شیطان در جانها وسوسه ایجاد میکند:
َّ
َ ُ َّ َ ُ ُ َ ۡ َ
َ
َ
َ
َٰ
َٰ
ني [  ٩٧المؤمنون( ]15 :بگو:
ب أعوذ بِّك مِّن همز ِّ
ت ٱلشي ِِّ ِّ
وقل ر ِّ

ای پروردگارم از وسوسههای شیطانها به تو پناه میبرم).
خداوند آگاهی میدهد که شیطان نسبت به انجام گناهان و عمل فحشاء
وسوسه ایجاد مینماید:
َ
َ َ ۡ َ َ َ ُ َ َّ
َۡ
ٱلش ۡي َطَٰ ُن َُِّ ۡبد َ
ِّي ل ُه َما َما ُوۥرِّ َي عن ُه َما مِّن َس ۡوَٰءت ِّ ِّه َما
فوسوس لهما
[األعراف( ]71 :شیطان آن دو را وسوسه نمود تا شرمگاهایشان که برای آن
دو پنهان بود را آشکار کند).
اهلل تعالی از زیبا جلوه دادن اعمال زشت توسط شیطان و به آرزو
مشغول کردن توسط او خبر میدهد:
ۡ
َ
َّ
َ
َّ
ۡ
لَع أَ ۡد َبَٰرهِّم ِّم ُۢن َبع ِّد َما تبَ َ
ِّين ۡ
إ َّن َّٱَّل َ
ٱرتَ ُّدوا ْ َ َ َٰٓ
ني ل ُه ُم ٱل ُه َدى ٱلش ۡي َطَٰ ُن
ِّ
ِّ
َ َّ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ
ۡ
ُ
سول لهم وأم َٰ
ّل لهم [ ٢٥محمد( ]74 :کسانی که بعد از آن هدایت برای
آنها روشن گردید ،به گذشتهشان باز میگردند ،شیطان [اعمال زشت آنها]

را نزدشان زینت داده است و آنها را گرفتار آرزو کرده است).

همچنین خبر میدهد که شیاطین شخص را دچار حیرت و سرگردانی و
انواع شک میگرداند:
َۡ
َ َّ
َّ
ََۡ َ
ٱَّلِّي ۡ
ٱس َت ۡه َوتۡ ُه ٱلش َيَِٰ ُ
ني ِِّف ٱۡل ِّ
ۡرض حيان[ األنعام( ]53 :به مانند
ك
ِّ
کسی که شیطانها او را بر روی زمین دچار حیران و سرگردانی نمودند).
اهلل متعال خبر میدهد که شیطان اهل باطل را نسبت به باطل بودن آنها
بیتوجه میسازند و آنها را تحریک میکنند تا در انحرافات جسارت
داشته باشند و از خود فعالیت نشان دهند:
َ ُ ُّ ُ ۡ َ
َ َ ۡ َ َ َ َّ ٓ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َٰ َ َ َ ۡ َ
َ
َٰ
ألم تر أنا أرسلنا ٱلشي ِِّني لَع ٱلكفِّ ِّرين تؤزهم أزا [  ٨٣مریم]81 :

(آیا ندیدهای که ما شیاطین را بر کافران میفرستیم تا آنها را به شدت [بر

انجام گناه] تحریک کنند).
همچنین پروردگارمان ما را برحذر داشته است تا توسط شیطان دچار
فتنه نشویم:
َ
ۡ
َّ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ ي َٰ َب ِّ ٓ
ِن َءادم َّل َيفتِّننك ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُن [ األعراف( ]75 :ای خاندان آدم!
شیطان شما را به فتنه نیاندازد).
همچنین شیطان در زمان انفاق کردن در راه اهلل تعالی ،در فکر ما ترس
از فقر ایجاد میکند:
ۡ
َۡ
َّ
ُ
ٱلش ۡي َطَٰ ُن يَعِّ ُدك ُم ٱلفق َر [ البقرة( ]718 :شیطان به شما وعدهی فقر
میدهد).
همچنین اهلل تعالی خبر میدهد که شیطان در امور شرعی که از انسان
خواسته شده فراموشی ایجاد میکند و آن را پنهان مینماید:
َّ
َّ َ
َّ
ِإَوما يُنسِّيَنك ٱلش ۡي َطَٰ ُن[ األنعام( ]18 :اگر شیطان تو را دچار
فراموشی نمود).
همچنین اهلل سبحانه میفرماید:

ََ

َّ

ۡ

 فأ َ
نسى َٰ ُه ٱلش ۡي َطَٰ ُن ذِّك َر َربِّهِّۦ[ یوسف( ]57 :شیطان در برابر یاد
پروردگارش(یا اربابش) او را دچار فراموشی نمود).
اهلل تعالی میفرماید:
َ
َ
َ َ ٓ َ َ َٰ ُ َّ
ُ
ۡ
ۡ
َّ
ِّيه إَِّّل ٱلش ۡي َطَٰ ُن أن أذك َرهُۥ[ الکهف( ]11 :و جز شیطان
وما أنسىن
چیزی باعث فراموشی من از یاد آن نشد).
همچنین اهلل عز و جل میفرماید:
ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َّ ۡ َ َٰ ُ َ َ َ َٰ ُ ۡ ۡ َ َّ
 ٱستحوذ علي ِّهم ٱلشيطن فأنسىهم ذِّكر ٱَّللُِّۚ [ المجادلة( ]31 :شیطان
بر آنان مسلط شد و در یاد اهلل آنان را دچار فراموشی نمود).
همچنین شیطان گامهایی را به تدریج و مرحله به مرحله در پیشگاه
افراد قرار میدهد .همان گونه که اهلل سبحانه میفرماید:
َّ
َّ
ُ َ
َ
ي َأ ُّي َها َّٱَّل َ َ ُ ْ َ َ َّ ْ ُ َ
َٰٓ َ 
ت
ت ٱلش ۡي َطَٰ ِّ ِۚن َومن يَتب ِّ ۡع خ ُِو َٰ ِّ
ِّين َءامنوا َّل تتب ِّ ُعوا خ ُِو َٰ ِّ
ۡ
َۡ ۡ َ ٓ ۡ َ
َّ
َ َّ
ٱلش ۡي َطَٰ ِّن فإِّن ُهۥ يَأ ُم ُر بِّٱلفحشاءِّ َوٱل ُمنك ِّرِۚ [ النور( ]73 :ای کسانی که
ایمان آوردهاید! از گامهای شیطان تبعیت نکنید و کسی که از گامهای

شیطان تبعیت کند ،وی [او را] به فحشاء و امور پلید امر میکند).
اهلل میفرماید:
َّ
َ َ َّ ْ ُ َ
َۡ
ن [ البقرة( ]718 :از گامهای شیطان تبعیت
َ وَّل تتب ِّ ُعوا خ ُِو َٰ ِّ
ت ٱلشيطَٰ ِّ ِۚ

نکنید).
اهلل تعالى خبر میدهد که شیطان امور باطل و گناهان را امری زیبا،
واقعی ،اصالح شده و طبیعی جلوه میدهد:
َ
َّ
َ ُ ْ ۡ ُ َ
َ و َز َّي َن ل ُه ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُن َما َكنوا َيع َملون [ األنعام( ]51 :و شیطان آنچه را
انجام میدادند برایشان زینت داد).
همچنین اهلل تعالى میفرماید:

ۡ َ َّ َ
َ ۡ َ َ
َّ
ِإَوذ زي َن ل ُه ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُن أعمَٰل ُه ۡم [ األنفال( ]58 :و هنگامی که شیطان
اعمالشان را برایشان زینت داد).
به همین دلیل مردی را میبینید که مرتکب گناه شده و خود را مدتی
سرزنش میکند .به کسانی که اطراف او هستند ،میگوید« :من از این امر
اندوهگین هستم .اهلل تعالی به خاطر این نصیحت به شما پاداش خیر
دهد» .سپس مدتی نمیکشد که او از گناه خود دفاع میکند و آن را امری
طبیعی میبیند .در این هنگام است که اطرافیان به علت غلو و انکار حرام
بودن آن چیز توسط وی ،به او اعتراض میکنند و او میگوید :این فتواها
قدیمی شده است و زمان تغییر کرده است ...همچنین افکار شیطانی
دیگری در او به وجود میآید که گناهان را برای انسان زینت میدهد!
هرگاه چنین منظرهای را دیدید ،به سرعت این سخن اهلل را یاد کنید:
ۡ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َٰ ُ َ ۡ َ َٰ َ
ۡ
ُ
ِإَوذ زين لهم ٱلشيطن أعملهم [ األنفال( ]58 :و هنگامی که شیطان
اعمالشان را برایشان زینت داد).
همچنین:
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ۡ َ َٰ ُ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ
وزين لهم ٱلشيطن ما َكنوا يعملون[ األنعام( ]51 :و آنچه را انجام
میدادند ،شیطان برایشان زینت داد).
همچنین قرآن از وظیفهی عمومی شیطان که همان ممانعت به عمل
آوردن در برابر راه اهلل تعالی است ،خبر میدهد:
َّ
َ َ َ ُ َّ َّ ُ
يدنك ُم ٱلش ۡي َطَٰ ُنۖۡ [ الزخرف( ]17 :شیطان از شما ممانعت به
وَّل ي
عمل نیاورد).
بعد از اینکه شیطان انسان را به دام خود گرفتار کرد ،چیزهای عجیبی را
برای او پیاده میکند .مانند:

ۡ
ۡ ُ ََ
َّ
َ َ
َ
ك َف َر قَ َال إّن بَر ٓ
ٱلش ۡي َطَٰن إ ِّ ۡذ قَ َال ل ِِّّۡل َ َٰ
يء
نس ِّن ٱكف ۡر فل َّما
ك َمث ِّل
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
مِّنك[ الحشر( ]31 :به مانند شیطان .هنگامی که به انسان میگوید« :کفر
بورز» وقتی او کفر میورزد[ ،به او] میگوید :من از تو بیزار هستم).
کسی که در اعمال شیطان ،اسلوبها ،گامها ،نقشهها و دامهای او بنگرد
– همان گونه که به تفصیل اهلل تعالی برای ما آنها را به تصویر کشیده
است – شدت خطر شیطان را درک میکند .وقتی امام ابن قیم بدین معنا
توجه میکند ،کتابی زیبا را تألیف میکند که نام آن «إغاثة اللهفان من
مصاید الشیطان» (فریاد خواهی ستمدیده از دامهای شیطان) میباشد.
در این کتاب معانیِ شرعی را آورده که دربارهی سالم بودن قلب است.
همچنین امراض و داروهای شرعی آن را بیان کرده است .سپس به شرح
توطئههای شیطان در عقیده میپردازد ،همچنین توطئههای مربوط به قبور
و یا فروع فقه مثل طهارت و آالت موسیقی و یا حیلههای شرعی که در
ازدواج و رباخواری و انواع دیگر معامالت وجود دارد را بیان کرده است.
سپس کتاب خود را با بازیچههای شیطان و توطئهی او در حرکتهای
غیر اسالمی به مانند فالسفه ،آتش پرستان و اهل کتاب قبل از ما به پایان
میرساند .این کتاب پر از فواید ،پژوهشها و موارد مختلف عقیدتی،
فقهی و ایمانی است .وی بیان میدارد که در این کتاب موضوع را شرح
و بسط داده و هدفش اختصار نبوده است.
اهلل تعالی در کتابش بیان میدارد که توکّل ،از بزرگترین وسایل برای
زدودن خطرهای شیطان و سلطهی او بر انسانها است .همان گونه که اهلل
سبحانه میفرماید:

َّ ُ َ ۡ َ َ ُ ُ ۡ َ ٌ َ َ
َّ ُ َ
ِّين َء َ
لَع َّٱَّل َ
ام ُنوا ْ َو َ َ َٰ
لَع َرب ِّ ِّه ۡم َي َت َوَّكون[ النحل:
إِّنهۥ ليس ُهۥ سلطَٰن
( ]11برای او(شیطان) قدرتی بر کسانی که ایمان آوردهاند و فقط بر
پروردگارشان توکل میکنند ،وجود ندارد).
همچنین از بزرگترین انگیزههای توکل بر اهلل تعالی ،این است که شکر
او را بجا آوریم و نیز شکر منّتش ،از این حیث که ما را هدایت فرموده
است.
وقتی خود را از اهل «ال اله اال اهلل» میبینی و از نماز محافظت به عمل
میآوری ،یا آن که خود را به گونهای میبینی که از فکر شکست خورده
و منحط فرهنگ غربی به دور هستی و از برداشتهای شخصیِ متون
شرعی خودت را حفظ میکنی تا آن را مشابه فرهنگ غربی قرار ندهی،
در اینجاست که اهلل تعالی را شکر و ستایش مینمایی که تو را از انحطاط
سلوکی و فکری حفظ نموده و منت اهلل تعالی را بر خود مییابی که با
عهد و پیمانی که بستهای ،تو را ارج نهاده و بر تو واجب مینماید که بر
آن بیافزایی و به اهلل توکل نمایی و به او تعلق یابی .آیا اهل ایمان را
نمیبینید که چگونه هدایت اهلل تعالی را با توکل مربوط میسازند:
َ َ َ َ ٓ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ ۡ َ َ َٰ َ ُ ُ َ
َ
وما نلا أَّل نتوَّك لَع ٱَّلل ِّ وقد هدىنا سبلنا ُۚ[ إبراهیم( ]37 :و بر ما
نیست که بر اهلل توکل ننماییم و این با وجود آن است که ما را به راههایمان

هدایت نموده است).
این بعضی از انگیزههای توکّل بود که کتاب خداوند به آن اشاره داشت.
ولی این سوال ایجاد میشود :چه موقع توکّل ما درست است؟
حقیقت آن است که توکّل دارای دو مرحله میباشد:

 -0توکّل عام :که هیچ گاه مؤمن از آن جدا نمیشود و قلب او دائم ًا
به اهلل تعالی تعلق دارد و بر اساس مقتضای توحید اهلل تعالی و معبودیت
بر حق اوست .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:
َّ ُ َ ٓ َ َٰ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ ۡ ُ َ
َّك ٱل ُمؤمِّنون [ ١٣التغابن( ]31 :اهلل،
ٱَّلل َّل إِّله إَِّّل هو ُۚ ولَع ٱَّللِّ فليتو ِّ
هیچ معبود و پرستش شوندهی برحقی جز او وجود ندارد و مؤمنان باید

فقط بر اهلل توکل نمایند) ،این توکل معیار ایمان است.
 -2توکّل خاص و معین :این توکل بعد از آن که نیت و همّت ایجاد
شد ،انجام میگیرد .همان گونه که اهلل سبحانه میفرماید:
َ َ َ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ
ت فت َوَّك لَع ٱَّللُِّۚ [ آل عمران( ]341 :و وقتی تصمیم
فإِّذا عزم
گرفتی بر اهلل توکل نما).
این توکّل که قرآن آن را شروع نموده و به آن باز میگردد و آن را در
جاهای بسیاری تکرار نموده است و سیاق مختلف آن را بیان کرده ،در
چه حالتی درست است؟ همچنین معناى توکّل چیست؟
این سؤال به صورت دیگری نیز مطرح میشود؛ بسیاری سؤال میکنند:
چگونه شخص متوکّلی شوم؟ چگونه به این مقام ایمانی بزرگ دست
یابم که اهلل تعالی آن را دوست دارد و در قرآن به آن بسیار پرداخته شده
است و ما را به سوی آن تشویق نموده است؟
برای اهل علم در سلوک و مقامات ایمان ،تعریفهای متعددی دربارهی
توکل وجود دارد .بعضی تعریف نمودهاند که توکّل حقیقتی کلّی میباشد
و بعضی به جوانب مختلف توکّل پرداخته و آن را بر حسب حال متوکّل
دانستهاند .ولی جدا از زیادهگویی و توجه به این تعاریف ،با تمام اختصار
میگوییم :توکل همان مشغول شدن جوارح به اسباب و مشغول شدن
قلب به اهلل تعالی میباشد».

امام ابن قیم ،در وقایع شرعی به طور خالصه دربارهی به دنبال اسباب
رفتن این چنین گفته است – و این بر خالف عقیدهی بعضی از تصوّف
است که توکّل را ترک نمودن اسباب دانستهاند – همان گونه که ابن قیم
به انتقاد میگوید« :آنها کسانی هستند که حالتی کاملتر از حالت رسول
اهلل و اصحابش را برای خود ادعا میکنند .بدین صورت که هرگز
یکی از آنان این چنین عمل ننمود و حال آنکه پیامبر و اصحابش در
به دست آوردن اسباب ،کوچکترین کوتاهی ننمودند .رسول اهلل در
جنگ احد دو زره بر تن کرد .همچنین راهنمایِ مشرکی را که بر دین
قومش بود ،برای راهنمایی راه هجرت برگزید .او برای اهلش رزق و
روزی یک سال را ذخیره میکرد و این در حالی است که او سرور توکّل
کنندگان بوده است .وقتی برای جهاد یا حج یا عمره سفر مینمود با خود
توشه بر میداشت .تمامی اصحاب او نیز این گونه بودند .آنان حقیقتاً
صاحب توکّل بودند و از توکّل کنندگان بعد از خود توکّل کاملتری
داشتند و این بعد از آن بود که بوی خوب توکّل آنها از مسیری دور درک
میشد».3
واجب است به همراه کسب اسباب ،قلب نیز به اهلل تعالی تعلق داشته
باشد و این وجوب باید به همراه توجه نمودن به کسب اسباب باشد .به
همین دلیل است که شخص توکّل کننده را در حالتی میبینید که زبان او
به ذکر مشغول است و به توفیق یافتن از جانب پروردگارش اشتیاق دارد
و دعا را به طور کامل انجام میدهد.
متوکّالن از ذوقهای درونی صحبت میکنند که غرق شدگان در
اشتباهات آن را درک نمیکنند .کسی که میخواهد بداند اطمینان خاطر
 -3ابن قیم ،مدارج السالکین ،515 :چاپ دار الکتاب العربی.

چیست و آرامش چه میباشد و چه چیزی راحتیِ خاطر است ،باید توکّل
را تجربه نماید...
آیا امکان دارد شخصی قلبش به پادشاه پادشاهان سبحانه در باالی
آسمانهای هفت گانه تعلق داشته باشد و چیزی از چیزهای بیارزش دنیا
در او اضطراب ایجاد کند؟...
در اطمینان خاطر و آرامش ابراهیم خلیل اهلل  بنگرید .آنگاه که
شعلههای بلند آتشی را دید که قومش میخواستند وی را در آن آتش
بیافکنند ..اهلل سبحانه بیان میفرماید:
َ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ
ُ ُ ۡ ََٰ
ُ
َ
ٱنَص ٓوا َءال َِّهتَك ۡم إِّن كنتم فعِّل ِّني [ ٦٨األنبیاء]18 :
قالوا حرِّقوه و
( گفتند :اگر از انجام دهندگان هستید ،او را آتش بزنید و معبودانتان را یاری
کنید) ،ابراهیم خلیل به این آتش بزرگ نزدیک شد .او بیتابی ننمود
و شوریده حال نشد و از آنها التماس نکرد تا با او مهربانی کنند و او را
ببخشند و از او درگذرند .بلکه تمامی آنچه انجام داد این بود که
میگفت« :حسبنا اهلل ونعم الوکیل» (اهلل برای ما کافی است و نیک
نگهبانی میباشد) ،این جمله را فقط قبل از آن که در آتش انداخته شود
بر زبان نیاورد ،بلکه بعد از افتادن در آتش نیز بیان داشت .همان گونه که
بخاری (بخارایی) در صحیحیش از ابن عباس آورده است :آخرین سخن
ابراهیم وقتی در آتش انداخته شد این بود« :حسبنا اهلل ونعم الوکیل» (اهلل
برای ما کافی است و نیک نگهبانی میباشد).3
سپس در آرامش پیامبر نگریسته شود ،آن هنگام که لشکریان بر ضدّ
او جمع شده بودند .او نیز درست همین عبارت را گفت« :حسبنا اهلل
ونعم الوکیل» (اهلل برای ما کافی است و نیک نگهبانی میباشد).
 -3بخاری.5415 :

ابن عباس موضعگیری ابراهیم خلیل اهلل  و محمد خلیل اهلل  را با
یکدیگر همراه نموده و گفته است« :حسبنا اهلل ونعم الوکیل» (اهلل برای ما
کافی است و نیک نگهبانی میباشد) را ابراهیم زمانی گفت که در
آتش انداخته شد و محمد وقتی آن را گفت که گفتند:
َّ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ
َُّ
َ
ۡ
َ
ُ
إِّن ٱنلاس قد َجعوا لكم فٱخشوهم فزادهم إِّيمَٰنا وقالوا حسبنا ٱَّلل
ۡ ۡ ُ
َون ِّع َم ٱل َوك ِّيل [ ١٧٣آل عمران( ]351 :انسانها در برابر شما جمع شدهاند،
پس از آنها بترسید .در نتیجهی [شنیدن چنین سخنی] ایمانشان افزوده شد و

گفتند :اهلل برای ما کافی است و نیک نگهبانی میباشد).3
سپس بنگرید که اهلل تعالی دربارهی موضعگیری رسول اهلل و کسانی
که همراه او بودند ،چه چیزی را بیان میدارد؟ اهلل سبحانه میفرماید:
َّ َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َّ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ
اد ُه ۡم إ َ
يمَٰنا
ٱَّلِّين قال لهم ٱنلاس إِّن ٱنلاس قد َجعوا لكم فٱخشوهم فز
ِّ
َ َ ُ ْ َ ۡ ُ َ َّ ُ ۡ ۡ ُ
َّلل َون ِّع َم ٱل َوك ِّيل [  ١٧٣آل عمران( ]351 :انسانها در برابر
وقالوا حسبنا ٱ
شما جمع شدهاند ،پس از آنها بترسید .در نتیجهی [شنیدن چنین سخنی]
ایمانشان افزوده شد و گفتند :اهلل برای ما کافی است و نیک نگهبانی

میباشد) .به عکس العملی که در برابر ترس انجام دادند ،بنگرید که اهلل
تعالی دربارهی آن میفرماید:
ََ َ
اد ُه ۡم إ َ
يمَٰنا ( بر این آنها افزوده شد)؟!
 فز
ِّ
به آنها خبر رسید که لشکری بسیار بزرگ از دشمنان در راه شما هستند،
ولی با این وجود بر ایمان آنها افزوده شد.
در زمانی که جانهای بسیاری از مردم در حالت ویرانی قرار میگیرد،
ایمان آنها افزوده شد .وای خدا ،چقدر توکل کنندگان خوشبخت
میباشند!
 -3بخاری.5411 :

از این به تصویر کشیدن قرآن واضح و معلوم میگردد که توکّل حالتی
قلبی میباشد .به همین دلیل امام اهل سنت  ...امام احمد بن حنبل رحمه
اهلل گفته است« :توکل عمل قلب میباشد».3
وقتی قاری قرآن در آیاتی که اهلل تعالی توکّل را یاد کرده تدبّر مینماید،
و این که گاهی به آن امر میکند و گاهی نیز آن را توصیف اهل ایمان
میداند و توکّل کنندهی به اهلل تعالی را بدین شکل تشویق مینماید که
اهلل متعال برای او کافی است و اهلل متعال نیک نگهبانی میباشد ،در
اینجاست که این خواننده متوجه میشود اهلل تعالی برپا شدن این حالت
را در قلب بندهاش دوست دارد و آن از باالترین مقامات ایمان نزد اهلل
تعالی میباشد.
این دنیا به پایان میرسد و ما در قبرهایمان دفن خواهیم شد ،این در
حالی است که مقام توکّل را درک نمیکنیم .منظورم همان توکّلی است
که بر قدرت جانها میافزاید و قویترین انسانها را در برابر مؤمن به مانند
غباری پراکنده قرار میدهد.

 -3ابن قیم ،طریق الهجرتین ،413 :چاپ مجمع الفقه.

گویی او را میبینی

خداوند متعال به ما خبر میدهد که آیات را در کتابش به صورت
خوانده شده و عینی شرح میدهد و این برای ایجاد نهایتی در جانهای ما
میباشد .همان گونه که اهلل سبحانه میفرماید:
َ َۡۡ َ ُ
َٓ َ ُ ۡ ُ ُ َ
َ َٰ َ َّ ُ
ت ل َعلكم بِّل ِّقاءِّ ربِّكم توق ِّنون [ ٢الرعد:
يُدب ِّ ُر ٱۡلم َر ُيف ِّيل ٱٓأۡلي ِّ
( ]7امر را تدبیر مینماید و آیات را شرح میدهد تا آن که به دیدار
پروردگارتان یقین حاصل کنید).
آیا عجیب نیست که شرح این آیات ترسناکِ شرعی و طبیعی برای ما
باشد؟ یا برای آن باشد که در قلبهای ما یقین حاصل شود؟!
اهلل تعالی برای خلیلش ابراهیم آیاتی زیبا را در ملکوت آفرینش بیان
میدارد تا یقین خلیل کامل شود.
همان گونه که اهلل تعالى میفرماید:
َ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ َ َ َٰ َ ُ ٓ ۡ َ َٰ َ َ َ ُ َ
ۡرض َو ََِّكون م َِّن ٱل ُموقِّن َ
وت َّ َ َ
ت َوٱۡل ِّ
ِّني
وكذل ِّك ن ِّري إِّبرهِّيم ملك
ٱلسمَٰو َٰ ِّ

[ ٧٥األنعام ( ]54 :و این چنین ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نشان

دادیم تا از یقین کنندگان باشد).

خداوند احکام شرعیاش را به زیبایی و نیکویی ستایش مینماید .ولی
قرآن به ذاته هوشیار میگرداند که از کمالِ فهم به نیکویی و زیبایی
احکام اهلل تعالی بهرهای ایجاد نمیشود ،مگر برای کسانی که قلبشان با
یقین پاک شده باشد .همان گونه که اهلل تعالی میفرماید:
ۡ
َۡ ُ ُ َ
َ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َّ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ
ُ
ون ومن أحسن مِّن ٱَّللِّ حكما ل ِّقوم يوق ِّنون
أفحكم ٱلٰ ِّهل ِّيةِّ يبغ ُۚ

[ ٥٠المائدة( ]41 :و برای گروهی که یقین دارند ،چه کسی از اهلل در

داوری نیکوتر است) ،یعنی آنچه باعث درک نشدن زیبایی و نیکویی
احکام شریعت میباشد ،همان وجود نداشتن یقین در قلب است .و دلیل
آن شک و تردیدهایی که مانع از یقین قلب شده و برای آن مزاحمت
ایجاد میکند.
بدین معنا که هر چه درجات یقین در قلب زیاد شود ،قدرت آن قلب
برای مشاهدهی معالم زیبا و پادشاهی اهلل تعالی در حکم نمودنش بیشتر
میشود .و هر چه تیرگی و حیرانی در جوّ قلب زیاد شود ،دیدن
زیباییهای احکام شرعی سختتر میشود؟
اهلل تعالی قرآن را رحمت قرار داده است؛ ولی انسانها در بهره بردن از
این رحمت قرآنی بر حسب وجود یقین در قلبهایشان ،متفاوت میباشند.
همان گونه که اهلل سبحانه میفرماید:
َۡ َ
ُ َ
َ َٰ َ َ َ َٰٓ ُ َّ ِّ ُ
اس َوهدى َو َرَحة ل ِّق ۡوم يُوق ِّنون [  ٢٠الجاثیة( ]71 :این
هذا بصئِّر ل ِّلن
بصیرت هایی برای انسانهاست و هدایت و رحمتی برای گروهی است که
یقین دارند).

پس بنگرید ...هر چه یقین در قلب بنده بیشتر شود ،باعث نازل شدن
رحمات اهلل تعالی و گشایش یافتن دربهای رحمت قرآن میشود؟!
اهلل تعالی به ما خبر میدهد که یقین از اوصاف متدیّن است و این
صفت امامت در دین میباشد .همان گونه که اهلل سبحانه میفرماید:

َ
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
َب ۖۡوا َوَكنوا أَِبيَٰت ِّ َنا يُوق ُِّنون  ٢٤
وجعلنا مِّنهم أئِّمة يهدون بِّأم ِّرنا لما ص
[السجدة ( ]75 :و از آنها امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت مینمودند
و این با واسطهی آن بود که صبر نمودند و به آیات ما یقین داشتند).
قرآن فقط راه یقین را برای خوانندهی خود ترسم نمینماید ،بلکه عوامل
نقصان یافتن یقین را نیز بیان کرده است .قرآن ما را از دروغهای
بیمارگونهای که باعث حیرت و شک میشوند ،نهی نموده .همان گونه که
اهلل میفرماید:
َ ۡ ۡ َّ َ ۡ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ َّ َّ َ َّ َ َ ُ ُ َ
رِخفنك ٱَّلِّين َّل يوق ِّنون [  ٦٠الروم:
فٱص َِّب إِّن وعد ٱَّللِّ حق ۖۡ وَّل يست ِّ
( ]11پس صبر کن که وعدهی اهلل حق است و کسانی که یقین نمیآورند
تو را به سبکسری وا ندارند).
واقعهی بسیار مشهوری در تاریخ اسالم روی داده و در بخاری
(بخارایی) و مسلم و بلکه در غالب کتابهای حدیث آمده است .عالمه
ابن حجر عسقالنی روایات این واقعه را در کتابهای حدیث و نیز
فرعیات آن را در ابتدای کتابش جمع آوری نموده است 3.در این واقعهی
مشهور جبرئیل به مجلسی آمد که پیامبر و اصحابش در آن
حضور داشتند .جبرئیل به صورت مردی از بشر ظاهر شد .لباس او
شدیداً سفید بود و موهای او شدیداً سیاه .اثر سفر در او دیده نمیشد و
کسی از صحابه نیز او را نمیشناخت .در بعضی از روایات آمده است:
(وقتی آمد دارای نیکوترین چهره در بین انسانها و دارای بهترین بو در
بین مردم بود .گویی لباس او هیچ ناپاکی نداشت) ،در روایتی دیگر آمده
است( :ریش او شدیداً سیاه بود) ،در روایتی دیگر آمده است( :آثار سفر
در او وجود نداشت و از اهل این سرزمین نیز نبود).
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او در نهایت غربت در بین صحابه ظاهر شد .تا آنجا که آنها را به
تعجب واداشت .در بعضی از روایات آمده است( :آن قوم بعضی به
بعضی دیگر نگاه کردند و گفتند :ما این مرد را نمیشناسیم)! زیرا آن مرد
نه اهل مدینه بود که او را به خوبی بشناسند و نه به شکل مسافر بود تا
در هیئت و لباس او آثار سفر وجود داشته باشد!
در مقابل چشم مردم ،این مرد آمد – در واقع همان کسی که حقیقتاً
جبرئیل بود – و صحابه را کنار زد تا آن که به رسول اهلل رسید و
در پیشگاه او نشست .دو زانویش در مقابل دو زانوی محمد واقع شد.
جبرئیل بر نزدیک بودن خود افزود و دو دستش را بر روی دو ران
پیامبر قرار داد و این در حالی بود که مردم نمیدانستند این شخص
کیست!
سپس جبرئیل شروع به سؤال کردن از پیامبر به صورت هرمی
نمود .آن سؤالها حول اصول اسالم بودند .صحابه با تعجب به این منظره
نگاه میکردند.
وی اوّل دربارهی مفهوم اسالم پرسید و پیامبر جواب او را داد .او
3
تعریف اسالم را این گونه بیان داشت که همان ارکان پنجگانه اسالم
میباشد و آنها حول توحید و چهار شعائر دیگر اسالم بودند.
سپس سؤال بعدی جبرئیل در مرتبهای باالتر واقع شد و آن مفهوم
ایمان بود .پیامبر نیز جواب داد و تعریف ایمان را بیان داشت و آن
حول تصدیق غیبیات [شش گانه] 7ایمان بود...
 -3ارکان پنجگانه اسالم :شهادتین ،نماز ،زکات ،روزه ماه رمضان و حج در صورت توانایی می-
باشند(.مترجم)
 -7ارکان ایمان :ایمان به اهلل تعالی ،ایمان به مالئک او ،ایمان به رسوالن او ،ایمان به کتابهای او ،ایمان
به آخرت و ایمان به قضاء و قدر و خیر و شرّ آن میباشند(.مترجم)

سپس جبرئیل یک مرتبه باالتر از اسالم و ایمان رفت و دربارهی
باالترین مراتب دین سؤال کرد و آن مفهوم «احسان» بود .پیامبر در
نهایت زیبایی جواب او را داد و «احسان» را یقین مطلق که از بین
برندهی دو حالت نهان و آشکار است ،معرفی نمود .وقتی جبرئیل
گفت« :فأخبرنی عن اإلحسان» (از احسان به من خبر بده)؟ مصطفى
َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ
فرمود« :أن تع ُبد الله کأنك ت َرا ُه ف ِإن ل ْم تک ْن ت َر ُاه ف ِإنه ی َراك» (آن است که اهلل را
به گونه ای پرستش و بندگی کنی که گویی تو او را میبینی و اگر تو او را

نمیبینی ،او تو را میبیند).
بنگرید ...یقین تا به کجا میرسد؟! به گونهای که امر غایبی را نمیبینی،
اما در ذهن چنان پنداشته شود که او را میبینی.
آن لحظهای که چِشم سِرْ آن را میبیند ،به گونهای واقع شود که چشم
قلب از روی ایمان آن را میبیند.
چِشمهای شخص یقین کننده چه در سِرّش و چه در قلبش در کنار
یکدیگر قرار میگیرند و هیچ کدام از آنها با دیگری اختالف پیدا
نمیکنند .آن دو ،ظاهری و غیر ظاهر را به یک شکل میبینند« :به این
شکل که اهلل را به گونهای پرستش و بندگی نمایی که گویی او را
میبینی».
در اینجاست که رسول اهلل از احسانی پرده برداشت که باالترین
مراتب دین میباشد!...
باالترین مراتب دین ،سلوک قلبی محض میباشد!
همچنین باید دانست که پیامبر از این حقیقت بزرگ به طور مستقیم
خبر نداده است ،بلکه منظرهای ترسناک درست شده بود که در آن سرور
مالئک و سرور بشر گفتگو میکردند .آنها جبرئیل و محمد بودند
و مردم آن را گوش میدادند تا به این حقیقت بزرگ دست یابند...

خداوندا! چقدر شرفِ منزلتِ یقین باال است که وضع کنندهی احکام
دین ،آن را در مرتبهای باالتر از اسالم و ایمان قرار داده است! که در
جلسهای آموزشی بین جبرئیل و محمد واقع شد.
به هر حال! قرآن در موارد بسیاری از منزلت یقین صحبت نموده و آن
را تکرار کرده و به آن بازگشته است .این مجلسی (جبرئیلی  -محمدی)
بزرگ است که یقین را در باالترین مراتب دین قرار داده تا هشداری
عملی برای وضعیت یقین در دین اهلل تعالی باشد...
این چه یقینی است که دیده میشود؟! حقیقت آن چیست؟! جاهای
ورود آن کجاست؟! آیا ما به یقینی رسیدهایم که در این منزلت قرار گیریم
[و اهلل تعالی را باالی آسمانهای هفتگانه حس کنیم] یا از کسانی هستیم
که در ضعف از یقین قرار دارند؟!
یقین در حقیقت ،محکم شدن قلب به آن چیزی است که اهلل تعالی و
رسولش از آن خبر دادهاند و همچنین خارج کردن تردید ،شک و
احتمال از قلب میباشد.
یقین آن است که سخنان اهلل تعالی و رسولش به گونهای واقع شوند که
گویی دیده میشوند .وقتی خبر به مانند چیزی که دیده میشود ،قرار
گیرد ،پردهی یقین کنار میرود و آرام آرام از چشمه نوشیده میشود.
به بعضی از مثالهایی که اهلل تعالی و رسولش از آن خبر دادهاند توجه
کنید و ببینید که ما در کجای شرح یقین قرار داریم.
اهلل سبحانه همان ذاتی که راستگوتر از او وجود ندارد ،میفرماید:
ٓ َ َۡ
َ ۡ َ ُۡ ُ
َشء ف ُه َو َيل ِّف ُهۥ[ سبأ( ]11 :هر چیزی را که انفاق
َ و َما أنفق ُتم مِّن
کنید ،او جایگزین برای آن قرار میدهد).
هنگامی که ما درهمی را به عنوان صدقه به فقیری میدهیم ،آیا قلب ما
یقین دارد که توسط پرداخت آن صدقه ،مال و اموالمان کم نمیشود و

بلکه اهلل تعالی برای آن میافزاید؟! آیا در قلبمان یقینی به این خبر قرآنی
داریم؟
همچنین اهلل سبحانه میفرماید:
ُ
َ
َ
َ َ
َ
َ َ ََ َ
ُ َ ۡ ََ
َ
َّ
َ
ٌ
ِّ
جيب دعوة ٱدلاع إِّذا دَع ِّنِّۖ 
ِإَوذا سألك عِّبادِّي ع ِِّن فإ ِّ ِّّن قرِّيبۖۡ أ ِّ
[البقرة( ]381 :و وقتی بندگان من از تو دربارهی من میپرسند ،بگو من
نزدیک میباشم و دعای دعاکننده را اجابت میکنم).
آیا وقتی دستهایمان را به سوی آسمان بلند کرده و به درگاه اهلل متعال
دعا میکنیم و از او درخواست یاری مینماییم ،قلبهای ما به نزدیکی اهلل
تعالی و اجابت او یقین دارد؟ یا آن که بر اساس عادت دعا میکنیم ؟ آیا
متوجه این امر هستیم که دعا از بزرگترین وسایل برای رسیدن به مطلوب
است؟
بعضی افراد فقط برای این دعا میکنند که اگر دعا سود نرساند ،ضرر
نیز نمیرساند .پناه بر اهلل...
اهلل متعال ،راستگوترین ،به ما خبر میدهد که قرآن باعث شفا و سالمتی
میباشد .او میفرماید:
ۡ
ٓ
ۡ
َ
ۡ
َ و ُن َزن ُل م َِّن ۡٱل ُق ۡر َءان َما ُه َو شِّفاء َو َر َ
َحة ل ِّل ُمؤ ِّمن َ
ِّني[ اإلسراء( ]87 :و از
ِّ
ِّ
قرآن شفا و رحمتی بر مؤمنان نازل مینماییم).
آیا در قلبهای ما یقین به این خبر اهلل تعالی وجود دارد .آیا هرگاه دچار
بیماری میشویم ،به رقیه شرعی و قرآن درمانی رجوع میکنیم؟ آیا به
این خبری که اهلل تعالی دربارهی شفا دادن قرآن بیان داشته است ،یقین
داریم؟
خداوند به ما خبر میدهد که امّت اسالمی ،بهترین امّت و دوست
داشتنیترین امّت نزد اهلل متعال است .همان گونه که میفرماید:

ُ ُ

َ ۡ ُ َّ ُ ۡ َ ۡ

َّ

كنت ۡم خ َ
ي أم ٍة أخ ِّرجت ل ِّلن ِّ
اس [ آل عمران( ]331 :شما بهترین امتی

هستید که برای انسانها بیرون آورده شدهاید).
ُ
َ
نت ُم ۡٱۡلَ ۡعلَ ۡون إن ك ُ
همچنین اهلل میفرمایدَ  :وأَ ُ
نتم ُّم ۡؤ ِّمن َ
ِّني [  ١٣٩آل
ِّ
عمران( ]311 :و شما برترین میباشید).
آیا شخص مسلمان ،وقتی امت اسالمی را با امّتهای دیگر مقایسه
میکند که دارای امکانات مادی است ،آیا قلب او به شرف و بزرگی و
برتر بودن آن در برابر دیگر امّتها که دارای امکانات مادی میباشند،
یقین پیدا نمیکند؟ یا آن که در گوشههای قلبش شک و تردیدی نسبت
به خبر اهلل تعالی به برتری این امّت وجود دارد؟
همچنین اهلل تعالی برای ادب نمودن زن نافرمان و ناشزه ،قوانینی وضع
کرده که دارای شروط ،ضوابط و اخالقیات معروفی است که در
کتابهای فقه وجود دارند:
ۡ
َ
َ َ
َ ۡ ُ
َ َّ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ ُ ُ َّ َ ۡ ُ ُ ُ َّ
ٱۡض ُبوه َّنۖۡ 
وٱل َٰ َِّّت َتافون نشوزهن فعِّظوهن وٱهجروهن ِِّف ٱلمضا ِّ
جعِّ و ِّ
[النساء( ]15 :و زنانی که از نشوز و نافرمانی آنها میترسید ،پس پندشان
دهید [و اگر اثر ننمود] در رختخواب آنها از ایشان دوری کنید [و اگر اثر
ننمود با چوب مسواک] آنها را بزنید).

آیا قلب امر اهلل تعالی را واال میداند و یقین دارد که قانون اهلل تعالی
باالتر از تمام نظریات غرب در این زمینه است؟ یا آن که قلب دربارهی
این آیه به غربیها پناه میآورد؟!
اهلل تعالی شرحی از دامهای شیطان و اعمال او نسبت به انسان را بیان
میدارد :به مانند ایجاد اختالف ،شایعه پراکنی ،وسوسه ،زینت دادن اعمال
زشت ،وعدهی دروغین ،به بیراهه بردن ،تسلّط یافتن و تحریک نمودن
به اعمال پلید و دیگر چیزها.

آیا به گونهای زندگی میکنیم که به خبر اهلل تعالی دربارهی حضور
شیطان و دامهای او یقین داشته باشیم؟ اهلل تعالی وعدهی بزرگی به ما
داده که اگر ایمان بیاوریم و عمل صالح انجام دهیم ،رسالتی باعظمت را
برای ما مهیا میسازد .اهلل تعالی میفرماید:
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ ُ ْ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ َٰ َ َٰ َ َ ۡ َ ۡ َ
َّ
ۡ
ُ
ت ليسترِخل ِّفنهم ِِّف
َوعد ٱَّلل ٱَّل
ِّين َءامنوا مِّنكم وع ِّملوا ٱلصل ِّح ِّ
ۡ
َ ۡ ۡ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ ۡ َ ُ ُ َّ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ
َ
َ
ۡ
َ
ۡرض كما ٱسترِخلف ٱَّلِّين مِّن قبل ِّ ِّهم وَمكَِّن لهم دِّينهم ٱَّلِّي ٱرت َٰ
ٱۡل ِّ
َض
َ
ل ُه ۡم [ النور( ]44 :اهلل به کسانی از شما که ایمان آوردهاند و عمل صالح
انجام میدهند ،وعده داده است که به آنان بر روی زمین خالفت عطا
می فرماید ،همان گونه که برای نفرات قبل از آنها [خالفت عطا فرمود] و
دین آنان را که برایشان از آن راضی میشود را استوار میگرداند).

آیا قلب نسبت به خبر اهلل تعالی دربارهی این حقیقت سیاسی و قرآنی،
در راه این نهضت ،یقین دارد؟ همچنین یقین دارد که ایمان و عمل
صالح ،همان راه به خالفت رسیدن و قدرت یافتن بر روی زمین است؟
این نمونههایی از خبرهای خداوند در کتاب پیروزمندش است.
َ َ ۡ َ ۡ َ ُ َ َّ
َ
 ومن أصدق مِّن ٱَّلل ِّ حدِّيثا [ النساء( ]85 :چه کسی از اهلل راستگوتر
است).
َ
ۡ ُ
َّ
َ و َم ۡن أص َدق م َِّن ٱَّلل ِّ قِّيل [ النساء( ]377 :چه کسی از اهلل در سخن
راستگوتر میباشد).
اهلل تعالی در قرآن به ما وعده میدهد:
ۡ َّ َ ُ ۡ ُ
َّ ُ ۡ
ٱَّلل َوع َدهُۥ [ الروم( ]1 :اهلل وعده داده است و اهلل
َ وع َد ٱَّللِّۖۡ َّل َيل ِّف
در وعدهاش خالف نمینماید).
َ
َ
ۡ
َ
ٓ
َ
َّ
ۡ
َّ
َ
َ
َ أ ََّلٓ إ َّن ِّ ََّّللِّ َما ِف َّ َ َ
ت َوٱۡل ِّ
ك َّن
ۡرض أَّل إِّن َوعد ٱَّللِّ حق َول َٰ ِّ
ٱلسمَٰو َٰ ِّ
ِّ
ِّ
َ ۡ ََُ ۡ َ َ ۡ َُ َ
أكَثهم َّل يعلمون [  ٥٥یونس( ]44 :آگاه باشید که آنچه در آسمانها و

زمین است فقط برای اهلل میباشد .آگاه باشید که وعدهی اهلل حق است ولی
بیشتر آنان نمیدانند).

آیا وعدههای قرآنی خداوند ،در قلب ما قطعی ،مورد اعتماد و یقینی
هستند؟ یا به صورت ایمانی سرد و سست هستند ،به طوری که وجودش
به عدم آن شبیهتر است؟
رابطهی بین «وعدهی اهلل تعالی» و «عبودیت یقین» فقط استنباط نیست.
بلکه قرآن به ذاته به آن اشاره مینماید:
َ ۡ ۡ َّ َ ۡ َ َّ َ َ َ َ ۡ َ َّ َّ َ َّ َ َ ُ ُ َ
رِخفنك ٱَّلِّين َّل يوق ِّنون [ ٦٠الروم:
فٱص َِّب إِّن وعد ٱَّللِّ حق ۖۡ وَّل يست ِّ
( ]11پس صبر کن که وعدهی اهلل حق است و کسانی که یقین نمیآورند
تو را به سبکسری وا ندارند).
آیا توانستهایم به عبودیت یقین برسیم که بزرگترین مراتب دین و باالتر
از اسالم و ایمان است و در نتیجهی آن ،هر ذرّهای از شک یا تردید را از
قلب خودمان بیرون نماییم؟
از امور غمانگیز و اندوهناک که در زندگی مؤمن روی میدهد ،این
است که در هنگام عظمت دادنِ دین به منزلت یقین و قرار دادن آن به
عنوان شریفترین منزل دین ،در مقابل او کسی ظاهر میشود که
میگوید :هیچ کسی به حقیقت مطلق نرسیده [و همه چیز نسبی
میباشد]! در حالی که حقیقت مطلق همان چیزی است که در قرآن
وجود دارد! مؤمنان با نفسشان جهاد میکنند تا یقین حاصل کنند ،و
چنین افراد بیچارهای با نفسشان میجنگند تا آن که شک کنند!
هرگاه زندگینامهی امامان دین را مطالعه میکنیم ،میبینم که آنها برای
رسیدن به یقین کوشش میکردند و وقتی نوشتههای بعضی از فالسفه را
میبینم ،آنها در تالش بودند تا شک نمایند و تردید داشته باشد و در
حیرت و سرگشتگی قرار بگیرند .چقدر این دو گروه با یکدیگر فرق
میکنند.

آنچه انجام ندادهایم ،ولی در بارهی آن بازخواست میشویم

وقتی انسان در روز قیامت میایستد و پروندهی اعمالش به او داده
میشود و از محتویات آن اطالع مییابد ،بسیاری از خطاهایی را که انجام
داده در پروندهی اعمال خود میبینید و این در حالی است که میدانست
این اعمال را روزی خواهد دید...
اما انسان در این روز به ناگاه و به طور گیج کننده ،اعمالی را در
پروندهاش میبیند که آنها را انجام نداده ،ولی آنها نوشته شدهاند و در
پروندهی اعمالش دیده میشود و برای آن مورد حساب و کتاب قرار
میگیرد...
گاهی انسان در پروندهی اعمالش ،خطاهای دهها و بلکه صدها و بلکه
میلیونها نفر دیده میشود.
تمامی آنها در پروندهی اعمال بدش نوشته شده و اهلل تعالی او را مورد
حساب و کتاب قرار میدهد...
اما این اعمالی که انجام نشده از کجا آمدهاند؟ و چگونه شخصی به
علت خطاهایی که انجام نداده مورد حساب و کتاب قرار میگیرد ؟
این دو آیهی عجیب را بشنوید ،از این حقیقت ترسناک پرده بر
میدارند:

َّ َ ُ ُّ َ
َ َ
ۡ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ۡ َ
ضلون ُهم
ََِّ ح ِّمل ٓوا أ ۡوز َاره ۡم َكمِّلة ي ۡوم ٱلقِّي َٰ َمةِّ َوم ِّۡن أ ۡوزارِّ ٱَّلِّين ي ِّ
[النحل ( ]74 :تا در روز قیامت بار [گناهان] خودشان را به طور کامل
بردارند و بار [گناهان] کسانی که آنها را گمراه نمودهاند).
همچنین میفرماید:
َ
َ
َ ۡ ُ ََۡ َ
ۡ
ۡ
َ
َ
َّ
َ وََح ِّمل َّن أثقال ُه ۡم َوأثقاَّل م َع أثقال ِّ ِّه ۡمۖۡ [ العنکبوت( ]31 :تا بارهای
سنگین [گناهشان] و بارهایی سنگین [گناه دیگران] را به همراه بار سنگین

خود بر دوش حمل نمایند).
یا اهلل! چه بسا سخنانی که در جمعی بر زبان آوردهایم و در مورد اهلل
تعالی بدون علم و آگاهی سخن گفتهایم ،در نتیجه یکی از اهل آن جمع
تأثیر گرفته است و بر انجام گناه جسارت پیدا کرده و در نتیجهی آن،
گناه او نیز در پروندهی اعمال ما ثبت شده؛ در حالی که به آن علمی
نداشتیم! هر بار که گناه آن شخص تکرار میشود ،در پروندهی اعمال ما
نیز ثبت میشود ،تا به شومی آن جسارت به دین و دینداری برسیم!!
چه بسیار مقالههایی که شخصی آن را نوشته و بر هزاران خوانندهی
دیگر اثر نموده و در نتیجه باعث آسانگیری آنها در حکم شرعی شده
است .بعد از آن نیز افراد متأثر با نقل این شبهه ،بر هزازان نفر دیگر تأثیر
گذاشتهاند..
این نویسنده در روز قیامت ،گناهان هزاران هزار نفر از انسانهایی که
حتی آنان را نمیشناخت ،در پروندهی اعمال خود میبیند!!
چه بسیاری افرادی که منتسب به عالِم بودهاند و در نتیجهی غرب زدگی
پلید ،مسائلی را در شرع بیان داشتهاند که از شرع نبوده و در نتیجهی آن،
میلیونها نفر فریب خوردهاند .آنان به ریش ،عباء و لحن سخن او که
شبیه لحن علماء بوده است ،اعتماد کردهاند .در نتیجهی این کار ،به دین

در درون انسانها توهین شده و آنان گرفتار اقوال شاذ فقهی و شبهات
اعتقادی شدهاند که قبل از آن ،در مورد آنها در سالمت بودهاند!!
بعضی از مردم در این پندارند که زیاد شدن مخاطبان ،دلیلی بر کامل
بودن خطاب است .حتی یکی از آنها را میبینی که میگوید :در سخنرانی
این مرد ،تعداد زیادی از مردم حضور داشتند و به سخنان او گوش دادند!
این بیچاره نمیداند که زیاد شدن تعداد شنوندگان به معنای زیاد شدن
قربانیان است ،و نمیداند که این زیاد شدن تعداد شنوندگان به معنای
اضافه شدن بار گناهان آنها بر بار گناهان سخنران است و او باید آنها را
نیز در روز قیامت حمل کند...
قسم به اهلل ،اگر انسان با خودش خلوت کند و گناهان خود را یادآور
شود ،میفهمد که این گناهان برای بدبخت شدن در آخرت کافی است،
چه برسد به این که بار گناهان افراد دیگری را نیز بر دوش بکشد!.
قسم به اهلل بسیار زیانکار است ،شخصی که خود را در روز قیامت میان
آتش سوزان میبیند ،اما نه به خاطر گناهان خود ،بلکه به بخاطر گناه
دیگری مجازات شده است!
این فقط در مورد جسارت در حکمی شرعی است که شخصی آن را به
سلیقهی خود نیکو دانسته و از تبعات آن در آینده غافل بوده است .وقتی
چنین امری به این شدّت خطرناک است ،پس چگونه ما در برابر آن
غفلت میورزیم؟! این امری است که باعث در پرده قرار گرفتن قلب
میشود ،تا آن که شخص از ترس و هراسهایی غافل میماند که از بند
کفشش به او نزدیکتر میباشند.
ای برادر واال مقام! قسم به اهلل ،آن چیزی را برای تو دوست دارم که
برای خودم دوست میدارم .وای بر ما ای بردار گرامی! وقتی که در

اجتماعی شرعی وارد میشویم ،این سخن اهلل تعالی را برای خودمان
بخوانیم:
ۡ ُ ْ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ ۡ َۡ
َّ َ ُ ُّ َُ
َ
ضلونهم
ََِّ ح ِّمل ٓوا أوزارهم َكمِّلة يوم ٱلقِّيَٰمةِّ ومِّن أوزارِّ ٱَّلِّين ي ِّ

[النحل ( ]74 :تا در روز قیامت بار [گناهان] خودشان را به طور کامل

بردارند و بار [گناهان] کسانی که آنها را گمراه نمودهاند).
همچنین اهلل سبحانه که میفرماید:
َ
َ ۡ ُ ََۡ َ
ۡ
َ
ََۡ
َّ
َ وََح ِّمل َّن أثقال ُه ۡم َوأثقاَّل م َع أثقال ِّ ِّه ۡمۖۡ [ العنکبوت( ]31 :تا بارهای
سنگین [گناهشان] و بارهایی سنگین [گناه دیگران] را به همراه بار سنگین

خود بر دوش حمل نمایند).
پس وای بر ما که تسلیم گناهانمان میشویم ،به عالوهی آن که تسلیم
گناهان دیگران نیز میگردیم!

خاتمه

نظرات و دیدگاههایی دربارهی معانی ایمان و دینداری که قرآن آنها را
عرضه داشته بیان کردیم .که یاد نمودن آخرت ،دیدار اهلل تعالی و شرح
قرآن دربارهی اتفاقاتی که در آن روز نزدیک واقع میشوند را در بر
میگیرد.
همچنین توصیفی که قرآن دربارهی قسوت قلب بیان میدارد تا آنجا که
از سنگ نیز سختتر میشود .همچنین توجه به دنیا بیشتر از توجه ما به
نماز صبح میباشد تا آنجا که بعضی از ما تفریحات را بر نماز اولویت
میدهیم .همچنین تصویر کسانی که شبانه نماز شب میخوانند به شکلی
که قرآن آن را ترسیم نموده است ،بیان شد .همچنین دوری جستن از
وقوع نفاق که در نتیجهی سبک شماری بعضی از امور میباشد .همچنین
در آن بزرگداشت منزلت تسبیح(سبحان اهلل گفتن) توسط قرآن بیان شد
تا آنجا که عالَم اطراف ما به آن مشغول میباشد .همچنین در مورد غفلت
بسیاری از ما نسبت به توکل و نتایج آن سخن به میان آمد .همچنین به
قطعی قلمداد کردن و اعتماد داشتن و یقین به چیزهایی که اهلل تعالی و
رسولش بیان داشتهاند ،پرداخته شد تا آن که توسط آن مؤمن به
باالترین مراتب دین برسد و در آخر از امر عجیبی صحبت شد که برای

شخصی بدیهایی در پروندهی اعمالش نوشته شده است که او آنها را
انجام نداده است.
این معانی ایمانی تنها نمونههای بسیار کوچکی هستند که قرآن آنها را
در بر گرفته و با مثالها ،داستانها ،برهانها و هشدارهایش به آن پرداخته
است .در نکات قرآنی ،دریایی وجود دارد که ساحلش نامعلوم است و
شامل حقایق دین و رازهایِ ارتباط به خداوند و امور ریزی است که
تعامل به خالق جل و عال را مشخص میکنند.
ای خوانندهی گرامی! به اذن اهلل شما در برابر تدبّر در قرآن ،نفع رساندن
به اهل آن و دوستان ایمانی ،رسیدن به حقایق دین و دینداری و پیمودن
راههایی به سوی اهلل سبحانه ناتوان نیستی.
اهلل اعلم ،.صلى اهلل و سلم على نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.

