
 



دعایروزيازدهم

وَ حَرِمْ عَلَّيَ فيهِ  الْفُسُوقَ وَ العِّصيانَ  بْ اِلَّيَ فيهِ الْإحسانَ وَ كَرِهْ فيهِاَللّهُمَ حَّبِ
 :غياثَ المُستَغيّثينَ السَخَّطَ وَ النّيرانَ بعَوْنِکَ ّيا

و فسق و معاصی  حسان و نیکويی را محبوب من گردانا ،در اين روز !خدايا
تتش قهترت را بتر متن حترام      خشم و آ ،را ناپسند من قرار ده و در اين روز

 .ای فريادرس فريادخواهان ،به ياری خود .گردان

ترجمةمنظومدعا

 ای ختتتدا يتتتا نتتتزد متتتن محبتتتوب دار
 

 فتتیض و احستتان را التتی يتتوم القتترار   
 

 حتتتالتی ده تتتتا کتتته بتتتا میتتتل فتتتواد 
 

 من کنم ختوبی، بترم احستان بته کتار      
 

 دشتتتوق احستتتان در دلتتتم پیتتتدا شتتتو
 

 متصتتتل ختتتوبی کتتتنم در هتتتر ديتتتار 
 

 نی به مخصوصین و بتا خويشتان ختود   
 

 بلکتته بتتر متتردم صتتغار و هتتم کبتتار    
 

 ای ختتدا مبغتتوض کتتن در نتتزد متتن   
 

 فستتق و عصتتیان را کتتز او ستتازم فتترار 
 

 میتتتل گتتتردم از گنتتتاه آن چنتتتان بتتتی
 

 کتتو فتتزون آيتتد ز تعتتداد و شتتمار     
 

 کتتن حتترام ايتتن دم بتتر ايتتن عبتتد ذلیتتل
 

 سخط و قهتر و دوزخ و زنجیتر و نتار    
 

 متتتا را طاقتتتت ذوق عتتتذاب نیستتتت 
 

 گتتتذاراز کتترم متتا را بتته راحتتت وا     
 

 حتتق عتتون و يتتاری و لطفتتت قستتم    
 

 بتتتر تمتتتام خلتتتق در لیتتتل و نهتتتار   
 

 يتتتتا غیتتتتاث المستتتتتغیثین الغیتتتتاث 
 

 يتتتا مجیتتتر المستتتتجیرين زينهتتتار    
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  :فقرهاولدعا

 :اَللّهُمَ حَّبِبْ اِلَّيَ فيهِ الْإحسانَ 

 .ا محبوب من گرداندر اين روز احسان و نیکويی ر !خدايا

 چیست؟ «حَّبِبْ اِلَّيَ فيهِ الْإحسانَ»منظور از 

خواهد احستان   میاز خدای خويش  ،انسان برای اينکه محبوب پروردگار خويش گردد
ختواهیم حتب    متی و نیکوکاری را محبوب او گرداند که ما نیز در اين روز از خداوند 

 .نداحسان و نیکوکاری در راه رضايش را نصیب ما گردا

 هایايماناستازنشانه،احسانونیكی

خواهیم احسان را محبوب متا گردانتد و    از خداوند می ،در دعای اين روز مبارک
تا با وجود چنین حالتی همواره مشغول طاعتت و عبتادت    فسق و گناه را منفور ما کند

 :فرمايد خداوند بزرگ در قرآن کريم می .حضرت حق باشیم

حَّبَبَ اليكُم االّيمانَ وَ زَّيَنَهُ فّي قُلوبِكُم و كَرَهَ اِلَيْكُمْ الكُفْرَ  ولِكنَ اهللَ.....»
داشتنّي كرد و آن  اّيمان را براي شما دوست ،اما خّداونّد  :«الْفُسوقَ والْعِّصْيانو

هاي شما بياراست و كفر و پليّدكاري و سركشّي را در نظرتان  را در دل
 .ناخوشاّينّد ساخت

امتر  آن بته  های ايمان است کته خداونتد    يکی از نشانه، کردن احسان و نیکی
 :گويد قرآن کريم می .نموده است

خّداونّد به عّدل و نيكوكاري فرمان   :«...الْاِحْسانِ اهللَ ّيَأْمُرَ بِالْعَّدْلِ وَ اِنَ» 
 .دهّد مّي

                                                 
 .۸ :حجرات.  

 62نحل، آیه .1
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:باشندمییاجتماعیدونوعهارفتار

پتس در معنتای    .ه آنعدل يعنی گذاشتن هر چیتزی در جتای بايستت    :عادالنه .1
 .ديگران عدل يعنی رعايت حقوق ،اجتماعی
يعنی شخص نه تنهتا   ؛فراتر از رفتار عادالنه است ،اما رفتار محسنانه :محسنانه .2

بلکه وجودش سراسر خیر و نیکتی شتده و در کنتار     ؛کند می حقوق ديگران را رعايت
تارهتايی چتون تهمتت و    رف اجتنتاب از  .گتذرد  می از بدی آنها ،خیرخواهی برای افراد

از نتوع رفتارهتای    ،عادالنه و عفو و گذشت و فروختوردن خشتم   از نوع رفتار ،غیبت
 .محسنانه است

 .همان آيین مهرورزی است ،محسنانه در روابط اجتماعی و رفتار ،حقوق برادری
، کتردن شتويم   اگر خداوند دعای امروز ما را مستجاب کند و متا عاشتق احستان   

خداونتد   .پايان خداوند در بهشت جاودان ختواهیم ديتد   های بی عمتنتیجه آن را در ن
، پتردازد  های گونتاگون آن متی   به ذکر بهشت و نعمت« الرحمن»وقتی در سوره مبارکه 

هَّملْ جَّمزاءُ   » :فرمايد چنین بیان می ،ای را از بندگان صال  خود چنین پذيرايی ويژه دلیل
:«الْاِحْسانِ اِلَا االِحْسانُ

 
 ت؟سجز احسان ا ،ش احسان و نیکوکاریآيا پادا 

 .گردد می آن احسان به خود ما بر ،اگر احسانی انجام داديم

استرائیل قحطتی شتديدی     در بنی :نقل شده است موسی الرضا بن از امام علی
آن ، لقمه نانی تهیه کترده بتود   ،يك روز زنی .پیش آمد که مردم خیلی در سختی بودند

 !ای کنیتز ختدا    !الجوع! اهلل هيا ام»: سائلی از پشت در صدا زد .را به دهان برد تا بخورد
سزاوار نیست که من : به خود گفت قمه را از دهانش بیرون آورد وآن ل ،زن .«ما گرسنه

 .سائل داد به ،صدقهبا نیت و آن را  !بخورم و او گرسنه بماند

 ختتود را برداشتتته و بتترای( کوچتتك)آن زن طفتتل صتتغیر ، بعتتد از ايتتن جريتتان
کتردن   را کناری گذاشتته و ختود مشتغول جمت      طفل .کردن هیزم به صحرا رفت جم 

 وقتتی زن متوجته  ! ه شتد را به دهان گرفت و روانت  هناگهان گرگی آمد و بچ .هیزم شد
فرستاد و او آن بچه را از خداوند جبرئیل را  .زد و دنبال گرگ روان شدای  هصیح، شد

                                                 
  72الرحمن، آیه . 
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آيا راضی شدی؟ يتك لقمته   ! لقمه به لقمه :گرگ گرفته و به مادرش داد و گفت دهان
 1.دادی و يك لقمه گرفتی

 .گیری می با همان دست پس، با هر دست که بدهی 

، اما در میان همته  ؛خوب و دارای پاداش است ،ها انسان هب و احسان کردن اگرچه نیکی
آيته   پتنج تا آنجا که خداونتد در   .ای است العاده نیکی به پدر و مادر دارای اهمیت فوق

   2.اشاره فرموده است ،به اين مهم «بِالْوالِّدَّيْنِ اِحْساناً» گوناگون در قرآن کريم با واژه

آثارنیكیواحترامبهوالدين

آثار و فوايتد بستیار   ، نمودن آنان نیکی و احترام به پدر و مادر و راضی و خشنود
جا به برخی از اين در .مهم و ارزنده و سعادت دنیوی و اخروی را در پی خواهد داشت

 : کنیم میآنها اشاره 
:خشنودیخداوندوغفرانالهی.1

 ؛تترين نتتايج نیکتی و احتترام بته والتدين استت        يکی از مهم ،خشنودی خداوند

از حسن شتناخت   ،حسن سلوک و نیکی به والدين»: فرمايد می که امام صادق چنان
انسان را به سترعت نیکتی بته     زيرا هی  عبادتی ؛و معرفت عبد به خداوند تعالی است

آن هم احسانی که محض تحصتیل   .رساند میبه خشنودی خداوند تعالی ن ،پدر و مادر
بعد از آنکته انستان را بته     ،خداوند در سوره اسراء دلیلبدين  .«رضای پروردگار باشد

 چه درپروردگارتان به آن»: فرمايد می، دهد میکردن و احترام به پدر و مادر دستور  نیکی
قطعتتا  او آمرزنتتده ، اگتتر صتتال  باشتتید .آگتتاه تتتر از خودتتتان استتت، درون شماستتت

 3.«کنندگان است توبه
بتاره حفتظ حقتوق پتدر و متادر و احتترام آنهتا و        بنابراين از آنجا که گتاهی در 
هايی پیش بیايد که انسان آگاهانته   ممکن است لغزش ،تواضعی که بر فرزند الزم است

چه بالفاصله پشیمان شود و در مقتام جبتران   چنان، شیده شودبه سوی آن ک انهيا ناآگاه
 .مسلما  مشمول عفو خدا خواهد شد، برآيد

                                                 
 .لؤلؤ و مرجان هگنجین.  
 .های بقره، نساء، انعام، اسراء و احقاف سوره. 1

 .15: اسراء .۸
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:طولعمر.2
 پیتامبر  .شدن عمر انسان استت  طوالنی، يکی ديگر از آثار احترام به والدين 
را به جتا  ادرت نیکی کن و صله رحم به پدر و م! ای فرزند آدم»: فرمايد باره می در اين
 ،پروردگارت را فرمان ببتر  .کارت را آسان و عمرت را طوالنی بگرداند تا خداوند ،آور

همچنتین   .«شتوی  متی نکن که نتادان شتمرده    تا خردمند به شمار آيی و از او نافرمانی

از جملته چنتین   ، داد بته موستی   "التواح " چته ختدای متعتال در   در آن»: فرمايد می
ها حفاظتت کتنم و    تا تو را از نابود شدن، کنمرا و پدر و مادرت را سپاسگزاری .:..بود

بته   ،اجلت را به تأخیر بیندازم و به تو زندگی ای پاک ببخشم و تتو را از ايتن زنتدگی   
 .«ببرم سوی بهتر از آن

:فراوانیروزی.3
موجودات بر سفره لطف و احسان او حضتور   میتما .است« رزاق» خداوند متعال
وظیفه متا در قبتال    .شوند میمند  بهره ،و چه معنوی چه مادی ،های او دارند و از نعمت

ايتن استت کته همیشته و در همته حتال        ،اين همه نعمتی که خداوند به ما عطا کترده 
ها و  در حقیقت شکر نعمت عامل بسیار مؤثری در افزايش نعمت .گزار او باشیم سپاس

ردگارتتان  و پرو» .با صراحت بدان اشتاره فرمتوده استت    الطاف الهی است که خداوند
بدانیتد کته   ، افزايم و اگر کفران کنید میبر نعمت شما ، اعالم کرد اگر مرا سپاس گويید

هتايی هستتند کته     ترين نعمت پدر و مادر نیز از جمله بزرگ .«سخت است ،عذاب من
هتای   وجود ايتن نعمتت   دلیلخداوند به بندگانش ارزانی داشته است و بايد خدا را به 

دا آمتده  رديتف شتکر خت    شکر والدين هم، سوره لقمان 14آيه  در .قدر شاکر بود گران
 .است
که شتکرگزار متن و پتدر و    [ به انسان توصیه کرديم] :«أَنِ اشْكُرْ لِّي وَ لِوالِّدَّيکَ» 

رمتوده بته شتکرگذاری از    خدا امر ف»: فرمايد میباره  در اين امام رضا .مادرت باش
 .«کردهخدا را هم شکر ن، گويدنپس اگر کسی والدين را شکر  ؛والدين ازخودش و 

:شدنمرگآسان.4

شدن سکرات موت را از ديگر آثار  راحتی در هنگام مرگ و آسان امام صادق
کسی که دوستت دارد ختدای متعتال    »: فرمايد میبه والدين برشمرده و احترام و نیکی 
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درش نسبت به خويشان و نزديکتان و پتدر و متا   ، های مرگ را بر او آسان سازد سختی
 .«دمی کنهای مرگ را بر او آسان  سختیخدای متعال  ،نیکوکار باشد و اگر چنین کند

روزی بته  : نمايتد حکايتت   به نقل از امتام جعفتر صتادق   ، مرحوم شیخ مفید

تی استت در ستکرات   متد ، خبر دادند که فالن جوان مسلمان رسول گرامی اسالم
رت رستول بتر بتالین آن جتوان     چون حض .میرد نمی برد و دادن به سر می مرگ و جان
 که زبان جوان قفل شده باشتد و ولی مثل اين ؛الّ اللّهال إلهَ إبگو : فرمود و حضور يافت

رار نمود و جوان بتر گفتتن کلمته    حضرت چند بار تک .حرکت دهدرا  آنتوانست  نمی
، ودزنی در کنار بستتر جتوان مشتغول پرستتاری از او بت      .قادر نبود الّ اللّهال إلهَ إطیبه 

متن متادر او   ، بلتی : آيا اين جوان مادر دارد؟ پاستخ داد : ال نمودحضرت از آن زن سؤ
 .هستم

ت متد ، آری: باشی؟ گفتت  آيا از فرزندت ناراحت و ناراضی می: حضرت فرمود
 .از فرزنتدت راضتی شتو   : حضرت پیشتنهاد داد  .ام با او سخن نگفتهکه پنج سال است 

پس ست  .شدم و خداوند نیز از او راضتی باشتد   از او راضی ،به احترام شما: عرض کرد
به را بتر زبتان ختود    طی کلمه ا جوان سريع .الّ اللّهال إلهَ إبگو : حضرت به جوان فرمود

 ؟ بینی اکنون چه می، ت کنقد: حضرت به او فرمود، بعد از آن .جاری کرد
باشتد و   در کنتارم متی   ،های کثیف و بتدبو  ا لباسمردی سیاه چهره ب: عرض کرد

  :بگو امر کردند، حضرت رسول .فشارد ت گلوی مرا میسخ

، وَاعْفُ عنّّي الْكَّثيرَ، قّبَلْ مِنِّي الْيَسيرَإ، وَ ّيَعْفُو عَنِ الْكَّثيرِ ّيا مَنْ ّيَقّْبَلُ الْيَسيرَ»
  :«نْتَ الْغَفُورُ الرَحيمإنّکَ اَ

، گتذری  و از خطاهای بستیار در متی   ای کسی که عمل ناچیز را پذيرا هستی
همانا که تو آمرزنده و ؛ رين عمل مرا بپذير و گناهان بسیارم را به بخشایکمت

  .مهربان هستی

متردی  : ؟ گفتت بینی اکنون چه می: حضرت فرمود، وقتی جوان اين دعا را خواند
آن ، در کنارم آمد و بتا ورود او ، با بهترين لباسو بو  روی و خوش چهره و سفید خوش

وقتی تکترار  ، بار ديگر آن جمالت را بخوان: دحضرت فرمو .شخص سیاه چهره رفت
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، برکت پیتامبر استالم   د و به دست پراز بدنش خارج ش در همان لحظه روح ،کرد
 1.نجات يافت و سعادتمند گرديد

:ورودبهبهشتوبرخورداریازدرجاتباالیبهشتی.5

: يتد فرما متی  ،مؤمنان برخوردار از جايگاه واالی بهشتی بارۀدر امام باقر
خداونتد او را در بتاالترين و    ،اگر مؤمنی چهار ويژگتی در ختود داشتته باشتد    »

  .ترين جايگاه قرار خواهد داد شريف
  .پدرانه نظر افکند ،را پناه داده و بر او میکسی که يتی* 
  .کسی که ضعیفی را مورد ترحم قرار دهد و در حد کفايت به او کمك کند* 
  .ق و با آنان مدارا کندکسی که به والدين خود انفا* 
 2 .«ساختن آنها اجتناب نمايد از نگران به ايشان نیکی کرده و[ که آن] و* 

:نشینیبانیكانهم.6
نشینی با نیکان در آخترت  هم، به والدينو احسان  يکی از پیامدهای نیك احترام 
ا و چته در  چه در دنی ،«ابرار» نشینی باهم، ترين آرزو و خواسته اهل ايمان بزرگ .است

  .آخرت است

خواهم که همنشین  میاز تو ! خدايا: در مناجات  عرض کرد روزى حضرت موس 
: در اين هنگام جبرئیل نازل شتد و گفتت   .به من بنماي  تا او را بشناسم ،مرا در بهشت
 .فتالن مترد قصتاب استت     ،همنشین تو در بهشت: فرمايد میخداى مهربان  !اى موس 

 .فروختت  متی جوان قصاب  را ديد که بته متردم گوشتت     .فتاو ر مغازهبه  موس 
 .اى از وى نديد اما کار برجسته ؛مدت  او را زير نظر داشت

نیتز در پت  او    موس  .قصاب به سوى خانه رفت ،که شب فرا رسید  میهنگا

 ختواهی؟  متی میهمتان  ! اى جتوان : گفتت  موس  ،چون به در خانه رسید .روان شد
میهمان را به خانه  جوان! خوش آمديد، بفرمايید، خداست میهمان حبیب: قصاب گفت

تخت  قرار داشت و پیرزن  بستیار نحیتف در    ،در کنار اتاق .برد و غذاي  آماده ساخت
لقمته در  ، دستان پیرزن را شست و سپس از غذاي  که آماده کترده بتود   .آن آرمیده بود

                                                 
 .چهل داستان و چهل حدیث از حضرت رسول خدا ؛صالحی عبداهلل . 
 .75 ص،  ۸ ج؛ بحاراالنوار .1
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در آن هنگام پیرزن  .انیددوباره پیرزن را روى تخت خواب و دهانش گذاشت تا سیر شد
وقت  قصتاب   .اما موس  نتوانست بشنود ؛دهانش را حرکت داد و سخن  بر زبان آورد

بگو ببینم اين پیترزن بتا تتو    : گفت موس ، با میهمان خود مشغول خوردن غذا شد
، مادر من است و چون دستم از مال دنیتا تهت  استت    او :د؟ جوان گفتچه نسبت  دار

ختودم کارهتايش   ، از اين رو .خدمتکارى بگیرم تا از او پرستارى کندتوانم برايش  مین
 ؟ گفتتت او چتته، وقتتت  بتته متتادرت غتتذا دادى : موستت  پرستتید .دهتتم متتیرا انجتتام 

در حقتم دعتا   ، ختورانم  متی کنم و غذا بته او   میهر بار که مادرم را تمیز : قصاب گفت

ر بهشتت قترار   د تو را ببخشد و همنشین حضرت موست   خدا: گويد میو  کند می

دهم که خداونتد دعتاى متادرت را     میبه تو بشارت ، اى جوان: گفت موس  .دهد
  .مستجاب فرموده است

:اجابتدعایوالديندرحقفرزندان.7

رفتتار   پدر و مادر از جمله کسانی هستند که دعايشان در حتق فرزنتدان ختوش    

 حضرت امام ستجاد همین بس که  ،در اهمیت دعا برای فرزندان .شود میمستجاب 
 ،دهتد و از خداونتد   متی  را به فرزندان ختود اختصتاص   25دعای ، در صحیفه سجاديه

در اهمیت دعای والدين در حتق فرزنتدان    امام صادق .خواهد میبختی آنها را  نیك
دعتای پتدر در حتق فرزنتد در      ؛وند دعای سه کس را رد نخواهد کردخدا»: فرمايد می

که مورد عاق او واق  شود   میهنگا( نفرين) ر بر ضد فرزنددعای پد .هنگام نیکی به او
  .«و دعای مظلوم بر ظالم

:موجبنیكیفرزندان.8

نتیجه آن را در احترام فرزنتدانش  شك  بی ،اگر کسی پدر و مادرش را احترام کرد
نیکتی بته والتدين را سترلوحه      ،اگر فرزند ببیند کته پتدر و متادر    .به خود خواهد ديد

او هم نسبت به آنان چنین خواهتد  ، ورزند میاند و به آن اهتمام  قرار داده زندگی خود
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تان بته شتما نیکتی    ی کنیتد تتا فرزنتدان   تان نیکبه پدران»: فرمايد می امام صادق .کرد
 1.«کنند

احسانونیكوکاری

ستان  هر عمل نیکويی را که ان ،باشد میطور که در آيات و روايات موجود  همان 
پتس از تبیتین جايگتاه و     .گتردد  متی از آن به احسان و نیکوکاری تعبیر  ،دهد میانجام 

ال ؤايتن ست  ، ی دينی و ذکر تعدادی از آثتار آن ها اهمیت احسان و نیکوکاری در آموزه
حرکت کنتد تتا از    گردد که انسان با چه هدف و نیتی به سمت کارهای خیر میمطرح 
مندی از آثتار ارزشتمند    برای بهره :در پاسخ بايد گفت؟ ببردحظ و بهره کافی ، آثار آن

 :رعايت چند نکته الزم و ضروری است، احسان و نیکوکاری
 ااحسانبرایرضایخد: 

فقتط   ،عمل نیکی را انجام دهد و هدفش از انجام آن عمل انسانبدين معناست که 
اولین اصلی که در باب احسان و نیکوکاری  .جلب رضايت خداوند قادر و متعال باشد

  .است خداوندتوجه به رضای ، ايت شودبايد رع

 :می فرمايد خداوند

مَا مَنَعَهُمْ  وَ، ّيُتَقَّبَلَ مِنْكُمْ إِنَكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْقُقُلْ أَنفِ»
هُمْ  لَا ّيَأْتُونَ الّصَلَاةَ إِلَا وَ بِرَسُولِهِ وَ أَنْ تُقّْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَا أَنَهُمْ كَفَرُوا بِاللَهِ وَ

  :«هُمْ كَارِهُونَ فِقُونَ إِلَا وَلَا ّيُن كُسَالَّي وَ

هرگز از شما پذيرفته نخواهتد  ، کنید انفاقمیلی  چه با رغبت و چه با بی :وبگ
ی هتا انفتاق و هی  چیز مان  پتذيرش   چرا که شما گروهی فاسق هستید ؛شد

 ،کستالت  جز اينکه به خدا و پیامبرش کفر ورزيدند و جز با حتال ، آنان نشد
 .کنند مین انفاقآورند و جز با کراهت  مینماز به جا ن

                                                 
 .همان.  
 .54 ـ  5۸ :توبه. 1
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ی غیر قانونی وارد شده و اقدام به ها نداشته و از راه خداونداگر انسان توجه به رضای 

 امام صادق .چیزی ديگری نصیب او نخواهد شد، جز زحمت، نمايد انفاقاحسان و 

را در  کسب درآمد کنند و آن، آنان فرمان داده به خداونداگر مردم از راهی که »: فرمايد می

هی پذيرد و اگر از را میآن را از ايشان ن، کنند انفاق، از آن بازشان داشته خداوندراهی که 

بدان  خداونددرآمد به دست آورند و آن درآمد را در راهی که ، که آنها را از آن نهی کرده

مگر اينکه از راه درست و ، پذيرد میباز هم از آنان ن ،ف رسانندبه مصر ،فرمانشان داده

 1.«کنند انفاقحالل به دست آورند و در راه درست و حالل 

 پاکیزگیدراحسان 

و  ءاين است که اشیا، بايد رعايت شوددومین اصلی که در باب احسان و نیکوکاری 

اين مطلب را و  کند انفاقانسان در راه خدا ، داشتنی است را که پاکیزه و دوست یاموال

.فرمايد میدر سوره آل عمران  خداوند

 2:«مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَّيٍْ فَإِنَ اللَهَ بِهِ عَلِيمٌ لَنْ تَنَالُوا الّْبِرَ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَا تُحِّبُونَ وَ»

در راه ، داريتد  متی  ستت مگر اينکه از آنچه دو ،رسید مینیکوکاری ن [حقیقت]هرگز به 

 .از آن باخبر است خداوند، کنید می انفاقکنید و آنچه  انفاقخدا 

 وريااحسانبدونمنت

دوری از ، نظر گرفته شتود  سومین اصلی که در باب احسان و نیکوکاری بايد در

اذيتت و  اگر بتا آزار و   ،احسان و نیکوکاری .گذاری و پرهیز از آزار و اذيت است منت

 .هی  سودی به حال انسان نخواهد داشت، همراه باشد شتنگذا منت

                                                 
 .۸۸ ، ص4 ج ؛كافی.  
 .61: مرانآل ع. 1
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 :فرمايد میمنان را مورد خطاب قرار داده، ؤخدای سبحان م

ّيَا أَّيُهَا الَذِّينَ آمَنُواْ الَ تُّبْطِلُواْ صَّدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَاألذَى كَالَذِي ّيُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء »
بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اآلخِرِ فَمَّثَلُهُ كَمَّثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ  النَاسِ وَالَ ّيُؤْمِنُ

1:«فَتَرَكَهُ صَلّْدًا الَ ّيَقّْدِرُونَ عَلَى شَّيْءٍ مِمَا كَسَّبُواْ وَاللّهُ الَ ّيَهّْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِّينَ
 

باطل ، با منت و آزار ي خود راها بخشش! اّيّد اي كسانّي كه اّيمان آورده
كنّد و  مّي انفاق، دادن به مردم هماننّد كسّي كه مال خود را براي نشان ؛نسازّيّد

كار او همچون قطعه سنگّي است كه بر  .آورد مّياّيمان ن به خّدا و روز رستاخيز
ر نازكّي از خاك باشّد و بذرهاّيّي در آن افشانّده شود و رگّبار باران به قش آن

خالّي از خاك و  و آن را صاف و و بذرها را بشوّيّد ها آن برسّد و همه خاك
آورنّد و  مّيچيزي به دست ن، انّد آنها از كاري كه انجام داده .رها كنّد ،بذر

 .كنّد مّيجمعيت كافران را هّداّيت ن، خّداونّد
 

 نیكوکاریاحسانومصاديق

شود، اين است که احسان و نیکوکتاری، مصتاديق    میآنچه از آيات قرآن کريم استفاده 
ن ايما: نمونه طوربه . شود های مادی و مالی نمی و فقط منحصر در احسان فراوانی دارد

ها و مشکالت، عفتو و   ، قرآن کريم و معاد، تقوا و تحمل سختیبه خدا، به پیامبر
گذشت، محبت و دوستی اهل بیت، خیرخواهی و اصالح، اجتناب از فستاد، فحشتا و   

و هديته مناستب    گناهان کبیره، استغفار در سحرگاهان، پرداخت زکات، پرداخت کتاال 
مین نیازمنتدان و محرومتان، رفتتار    أو بخشتش در راه ختدا، تت    انفتاق برای زن مطلقه، 

از مصاديق احسان و نیکوکاری است که در قرآن کريم به آن  ...شايسته با پدر و مادر و
 .اشاره شده است

بلکه احسان به حیتوانی   ؛ها نیست اننمودن، حتی منحصر در احسان به انس احسان 
 .که به کمك و احسان ما نیاز داشته باشد، هم همین فضیلت را دارد

در ايتام تحصتیل ختود در نجتف و      ،بتاقر شتفت  رشتت     مرحوم حاج سید محمتد 
 ؛ ولتی کترد  متی ضعف و غش  ،که گاه  از کثرت گرسنگ  قدرى فقیر بوده ب ،اصفهان

                                                 
 .174: بقره.  
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 ،تا اينکته روزى در مدرسته اصتفهان    .گفت میحدى نکرد و به ا میفقر خود را کتمان 
طالب تقسیم نمودند و از اين راه وجه مختصترى بته دستت     ینبرا پول نماز وحشت  

باقر رسید و چون مدت  بود که گوشت نخورده بتود و ضتعف مفرطت      آقا سید محمد
 به طترف مدرسته   وقتی .جگر گوسفندى خريدارى کردو  پیدا کرده بود، به بازار رفت

هتاى او بتر روى ستینه او مشتغول      ناگاه ديد در کنار کوچه سگ  افتاده و بچه ،آمد می
بیش از استخوان  باق  نمانده و از ضتعف، حتال    ،سگاز  ؛ ولیباشند میخوردن شیر 
ت قضتاو  انصتاف اگر از راه : می گويدخود خطاب  باقر با آقا سید محمد .حرکت ندارد

بر اينکته ختود گرستنه     افزونزيرا  ؛اين جگر استاين سگ از تو سزاوارتر بر  ،نماي 
قطعه کترده   آن جگر را قطعه بنابراينو  .هاى گرسنه را هم شیر بدهد باشد، بايد بچه می
سر به طترف آستمان    ،چون آن سگ جگر را خورد: فرمود می .سگ انداخت یجلوو 

 .دنک میمن متوجه شدم که در حق من دعا و  کرد و صداي  کرد
: اى از محل ما، شفت آمد که يکت  از بزرگتان نوشتته بتود     که نامهچندى نگذشت 

از اصتل ايتن پتول استتفاده      راض  نیستم ؛ ولیبراى شما مبلغ دويست تومان فرستادم
از  عنوان سرمايه بگتذار و  ارا در نزد تاجرى ب اين پول .به مصرف برسان  کنی و آن را

 .کن استفاده آنسود 

کته قريتب بته دو     ای گونهروزگار من جلو آمد؛ به چون به اين دستور عمل کردم، 
 از اطراف محل خود بته نتام   ،و ده  دربست سرا خريدارى نمودم هزار دکان و کاروان

و مالیتات و  . شتد  متی نهصتد ختروار بترنج     آنخريدم، که در هر سال اجاره  «گروند»
ئله زيتادى  و داراى اوالد و کلفت و عا !شد میهفده هزار تومان  ،مستغالت من در سال

 ،و تمام اين ثروت و سعادت !خورند مینان  ،خانه من حدود يکصد نفر از در وگشتم 
 .در اثر ترحم به آن سگ گرسنه شد که او را بر خود ترجی  دادم

 آثارونتايجاحسان

آثتار و پیامتدهای   ، ی ضتعیف و نتاتوان  هتا  احسان و نیکوکاری و کمك به انسان
و آخرت به دنبال دارد که به طور خالصه به چنتد متورد آن   ارزنده و مثبتی را در دنیا 

 :شود میاشاره 

 دوستیوصمیمیت.1

 :فرمايد میثیرگذار در امر تبلیغ أی تها خدای سبحان درباره روش
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نَهُ بَيْ لَا السَيِئَةُ ادْفَعْ بِالَتِّي هِّيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَذِي بَيْنَکَ وَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا وَ»
بّدي را با نيكّي  .بّدي ّيكسان نيست باهرگز نيكّي   :«عَّدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِّيٌ حَمِيمٌ

گوّيّي ، ناگاه خواهّي دّيّد همان كس كه ميان تو و او دشمنّي است! دفع كن
 .است مّيدوستّي گرم و صمي

 خیروسعادتدنیوی.2

 :مايدفر پاداش دنیوی احسان و نیکوکاری میخدای سبحان در مورد اجر و 

وَکَهْلًاوَوَ» فِیالْمَهْدِ النَاسَ الصَالِحِینَيُكَلِمُ پاداش اّين  خّداونّد 2:«مِنْ
نيكوكاران را دوست  خّداونّدو پاداش نيک آن جهان را به آنها داد و  جهان
 .دارد مّي

 :فرمايد میدر آيه ديگری 

ذا أَنْزَلَ رَبُكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَذِّينَ أَحْسَنُوا فِّي هذِهِ الّدُنْيا حَسَنَةٌ قِيلَ لِلَذِّينَ اتَقَوْا ما»
كه به پرهيزگاران گفته   مّياو هنگ  3:«الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَقِينَ وَ لَّدارُ

 سعادت خير وپاداش : گفتنّد مّيپروردگار شما چه نازل كرده است؟  :شّد مّي
از آن  ،سراي آخرتدر در اّين دنيا نيكّي است و  ،براي كسانّي كه نيكّي كردنّد

 .كارانهم بهتر است و چه خوب است سراي پرهيز

 :خوانیم می، نقل شده است جعفر بن که از حضرت موسی  میدر کال
شتبی ختواب ديتد کته      .مرد صالحی بود کته زن نیکوکتاری داشتت    ،اسرائیل در بنی» 

فالن مقدار عمر برای تو مقدر کرده است کته نصتف    ،خداوند: گويد میشخصی به او 
هتر کتدام از دو    .آن در رفاه و آسايش هستی و نصتف ديگتر در مضتیقه و تنگدستتی    

بتا  ، مدار پارسا و دانتايی من زن : مرد جواب داد! خاب کناول انت، خواهی مینصف را 
اول اختیتار   بار ديگر نزد من بیا تا به تو خبر دهم کتدام نصتف را  ، کنم میاو مشورت 

                                                 
 .۸4: لتصف.  
 .4۷ : آل عمران. 1

 .۸2: نحل. ۸
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 .صب  جريان خوابش را با همسرش در میان گذاشت و از او مشورت خواست .ام کرده
 خداوندشايد ، برگزينبرای نیمه اول عمر رفاه و آسايش را  :همسرش در جواب گفت

و شب دوم فترا رستید    .ا رحم کند و در نصف ديگر نیز نعمتش را از ما قط  نکندبر م
گشايش ، ياؤبعد از آن ر .د و پاسخ مرد را گرفتآم مرد بار ديگر آن شخص به خواب

نتزد او فتراوان و آشتکار     ی الهتی ها چون نعمت .از هر طرف به او رو آورد و وسعت
خود را و همچنتین افتراد محتتاج را    خويشان و همسايگان : همسرش به او گفت، شد

در کمال  ،تعیین شده از عمر او نیمه .آن مرد به توصیه همسرش عمل نمود! کمك کن
 رفاه و آسايش گذشت سپس از نصف هم گذشت و همچنان وض  مالی او خوب بود

يتا نتزد   ؤهمان شخص در عالم ر، برای سومین بار. و اين موجب تعجب مرد شده بود
به تو پاداش مرحمتت فرمايتد و    خداوندنیکی و احسان تو باعث شد  :گفتو او آمده 

 1.تا آخر عمر در نعمت و رفاه به سر خواهی برد

 تعديلاقتصادی.3

است که بتین احستان و نیکوکتاری و     اين شود میی دينی استفاده ها آنچه از آموزه
در قترآن کتريم    بنتابراين ؛ رابطه تنگتاتنگی وجتود دارد  ، نجات جامعه از فقر و فالکت

 :خوانیم می

وَأَنفِقُواْ فِّي سَّبِيلِ اللّهِ وَالَ تُلْقُواْ بِأَّيّْدِّيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَ اللّهَ ّيُحِبُ  »
 :«الْمُحْسِنِينَ

به  خود را به دست خود ،انفاقكنيّد و با ترك  انفاق در راه خّدا و2
 .دارد نيكوكاران را دوست مّي خّداونّدّي كنيّد كه هالكت نينّدازّيّد و نيك

 آمرزشگناهان.4

از بتین بترود و حتتی     انسان آثار گناه و خطاهایشود  میاز جمله ابزاری که باعث 
احسان و نیکوکاری در حق بندگان ختدا و ختدمت   ، دنمايمی آن را تبديل به حسنات 
 : فرمايد میخدای سبحان در سوره هود  .به مخلوقات الهی است

                                                 
 .71  ، ص6۸ ج ؛بحاراالنوار.  

 .65 : بقره. 1
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وَأَقِمِ الّصَالَةَ طَرَفَّيِ النَهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَيْلِ إِنَ الْحَسَنَاتِ ّيُذْهِّبْنَ السَيِئَاتِ ذَلِکَ  »

چرا كه ؛ نماز را برپا دار، وز و اواّيل شبدر دو طرف ر 1:«ذِكْرَى لِلذَاكِرِّينَ

اّين تذكري است براي كسانّي  .برد مّيسيئات و آثار آنها را از بين ، حسنات

 .كه اهل ذكر هستنّد

 :فرمايد میدر جای ديگری 

الَذِي  لَهُم مَا ّيَشَاءُونَ عِنّدَ رَبِهِمْ ذَلِکَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِرَ اللَهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ »

نزد  ،آنچه بخواهنّد 2:«عَمِلُوا وَّيَجْزِّيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَذِي كَانُوا ّيَعْمَلُونَ

 خّداونّدپروردگارشان براي آنان موجود است و اّين است جزاي نيكوكاران تا 

بيامرزد و  در ساّيه اّيمان و صّداقت آنها، انّد بّدترّين اعمالّي را كه انجام داده

 .پاداش دهّد، دادنّد مّي آنها را به بهترّين اعمالّي كه انجام

 آرامشروحی.5

ايتن کتالم    .آرامش روحتی استت  ، يکی ديگر از آثار ارزشمند احسان و نیکوکاری

 :فرمايد میالهی است که 

  نفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَيْلِ وَالنَهَارِ سِرًا وَعَالَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنّدَ رَبِهِمْ وَالَ الَذِّينَ ّيُ» 

پنهان و ، آنها كه اموال خود را شب و روز 3:«خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَالَ هُمْ ّيَحْزَنُونَ

نه ترسّي بر آنهاست و  .مزدشان نزد پروردگارشان است، كننّد مّي انفاق، آشكار

 .شونّد مّينه غمگين 

                                                 
 .4  : هود.  
 .۸5ـ  ۸4 :زمر. 1
 .1۸4: بقره. ۸
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 :خوانیم میدر آيه ديگر 

كسانّي كه كار  1:«مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ ّيَوْمَئِذٍ آمِنُونَ »
پاداشّي بهتر از آن خواهنّد داشت و آنان از وحشت آن روز  نيكّي انجام دهنّد،

 .انّد در امان

:خداوندمحبوبیتنزد.6
 .شتود  متی احسان و نیکوکاری، باعث محبوبیت انسان نزد ختدای ستبحان   

های نیکوکار در قرآن کتريم وارد شتده،    ديگری که درباره انسان جدای از تعابیر
 و 2بار در آيات قرآن کريم تکرار شتده پنج «  إِنَ اللّهَ ّيُحِبُ الْمُحْسِنِينَ»جمله زيبای 

  .باشد می خداوندبیانگر جايگاه و ارزش احسان و نیکوکاری در پیشگاه 
:رفعتوبزرگی.7

به وستیله   ،بلندی مرتبه و مقام 3:«انِ تَکوُنُ الرَفْعَةُحسمَ َ االِ»: قال علی 
 .آيد نیکوکاری به دست می

 
از متال دنیتا چیتزی    ( کته )صیادی بتود  ، (غزنوی)پدر سلطان محمود  سبكتكین

 .يل صیادیو وسا اسبيك جز  ،نداشت

بچه آهويی را صتید کترد و او را بته تترک      .به صحرا رفته بودروزی برای صید 
 .اسبش بست و مراجعت کرد

اش  آيد و به بچته  می شپشت سر ،مادر آن بچه آهو ديدکه  مقداری راه آمده بود
در خانته چیتزی بترای     سدبكتكینبتا اينکته    .تواند از او جدا شود نمیکند و  می نگاه

گرچه ايتن بچته   : ماده آهو سوخت و با خود گفتحال ولی دلش به  ؛تخوردن نداش
از  ،لتی تترحم بته متادر او    و ؛ببرم و بخورمآن را توانم  می آهو برای من حالل است و

ديتد   .اين بود که بچته آهتو را بتر زمتین گذاشتت      .تر است تر و دلچسبخوردنش به

                                                 
 .۷6: نمل.  

 .6۸و۸  :و مائده  4۷ و ۸4 : آل عمران ؛65  :بقره. 1

 .ماده حسن ؛غررالحكم .۸
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به خانه آمتد و   .کند می ا دعافهمید که او ر .نمود ویمادرش او را بغل کرد و نظری بر 

 !سدبكتكینای : حضرت بته او فرمتود   .را در خواب ديد همان شب رسول خدا
به تو دولت و سلطنت خواهتد داد و  ، شفقت و ترحمی که به آهو کردی رایخداوند ب
 .رعیت هم مهربانی و شفقت کن تا سلطنتت پايدار بماند هتو دربار
 :به خیری  عاقبت .8

اَحْسَنَاِلیالنّاسحَسُنَتْعَواقِبُهُمَ»: قال علّي هركس به مردم نيكّي  1«نْ
 .به خير خواهّد شّد  كنّد، عاقّبت

:فقرهدومدعا

 :الْفُسُوقَ وَ العِّصيانَ  وَ كَرِهْ فيهِ

 .فسق و معاصی را برای من ناپسند گردان ،و در اين روز

فرت ما قرار دهد خواهیم فسق و گناه را مورد ن از خدا می ،در قسمت بعدی دعا
 .و خشم و آتش را بر ما حرام کند

روی  اين است که اگر اين دعتا مستتجاب شتود و گنتاه و کتج      آنچه مسلم است
شود از آنها دوری کند و در نتیجه از خشتم   موجب می، کسی مورد مغفرت قرار بگیرد

و چون خشم خداوند و عذاب ستوزاننده او بترای فاستقان     .آتش خدا در امان باشد  و
 .از خشم خدا به دور خواهد بود، عاصیان است و اگر کسی از گناه جدا شود

فسوقوعصیانچیست؟

گاه است که گويند  آن ،هرگاه انسان عملی را بر خالف دستورات الهی انجام دهد

يعنی سرپیچی از دستور پروردگار خويش  ؛او عصیان پروردگار خويش را نموده است

ه اين عمل خويش يعنی معصیت پروردگار اصترار ورزيتده   نموده است که اگر انسان ب

به معصیت ذات اقدس الهی مشغول  چرا که او دائما  ؛نامند می او را فاسق ،و ادامه دهد

 .بوده است
                                                 

 .همان . 
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اطاعت و بنتدگی   شدن از مدار خارج مسلما  .تبار در قرآن آمده اس 53اين واژه 

فرق بین فسوق و  .کشاند می فرمانیاقسام نا خداوند است که انسان را به سوی انواع و

ختروج از   :ستت از ا ايتن استت که فسوق عبارت - اند به طورى که گتفتتته -عصیان 

 :عبارت است ازو عصیان  طاعت به سوى معصیت
 .ست از همه گناهانا به عبارت ديگر عصیان عبارت .ختود متعتصتیتت

نتیجهدوریازفسقومعصیتالهی

متنتیتتن را بتته زيتتورى آراستته کته مجتذوب ايمتان        تؤم قلوبختتتداونتتتد 

منین الزم است دست از ايمان پس بر مؤ .کنند میعصیان تنفر پیدا  شوند و از کفر و می

 ،که اگر رشتد يابنتد   .تا رشد يابند و از کفر و فسوق و عصیان اجتناب ورزند ندارند بر

خداونتد در قترآن    .دکننت  متی پیتروى ن هواهتاى ختود   از و ديگتر   شوند میتاب  رسول 

 :فرمايد می

خّداونّد كفر و  1:«وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِّصْيَانَ أُوْلَئِکَ هُمُ الرَاشِّدُونَ »

اهل  ،فسوق و معّصيت را در نظرتان زشت و منفور ساخت و اّينان به حقيقت

 .صواب و هّداّيتنّد

نظر انسانی گناه و معصیت و هتر عمتل   يابیم که اگر خداوند در  میاز اين آيه در

 گاه است که آن انسان به حقیقت هتدايت يافتته و   آن ،ناپسندی را زشت و منفور سازد

متا   تتا خواهیم  میما نیز در اين روز از خداوند  و به مسیر سعادت دست خواهد يافت

 .کسانی قرار دهدچنین را جزء 

 :درشبمعراجخدابهپیامبرخطابکرد

 در نزد من چه مقامی دارند؟پرهیزگاران  متقین و دانی می! ای احمد

 !دانم نمی :عرضه داشتحضرت رسول 

                                                 
 .۸: حجرات . 
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آنتان از حستاب   ، مردم مبعتوث شتوند   ، زمانی کهروز قیامت در :خداوند فرمود

آن است که اختیتار بهشتت    شود کمترين چیزی که به آنان عطا می .سخت ايمن باشند

نظتر لطتف و    .وارد شتوند  ،ری کته بخواهنتد  دهتم کته از هتر د    ن میارا به دست ايش

هتای   ها و گفتار به انواع و اقسام نعمت پوشانم و آنان را مرحمت خود را از ايشان نمی

دهتم و اعمتال خیتر و     های نیکو جتای متی   در جايگاهرا ايشان  .سازم خود خشنود می

 .شوم اند را به آنان متذکر می کارهای نیکويی که در دنیا به جای آورده

هتا و   ارمغان، آنيك درب از  .به روی آنان بگشايمرا هار در از درهای بهشت چ

بتدون   کته از آن  ب دومدر .شتود  ب  و شام از طترف متن وارد متی   ص، هدايای بهشت

بته آتتش    که از آنسوم  بدر .کنند به من نگاه می ،زحمت و به هر شکلی که بخواهند

کته   درچهتارمین  و  .شتوند  ب متی جهنم نگاه کنند و ببینند که ستمگران چگونته عتذا  

 .شوند گزاران بهشت از آن وارد می حوريان و خدمت

غتتذاهای رنگارنتتگ مختتور و  .هتتای پتترزرق و بتترق مپتتوش  لبتتاس! ای احمتتد

جايگاه هتر شتر و رفیتق هتر بتدی       ،زيرا نفس آدمی ؛خوابگاهت را نرم و لطیف منما

انی و او تو را به معصتیت  کش ای که تو او را به اطاعت از پرورگارت می گونه به ،است

تتا اطاعتت از اوامتر و نتواهی      ،تتر استت   زيرا او به گناه و معصیت راغتب ؛ دارد وا می

هرگتاه   .کند شکايت می، کند و هرگاه گرسنه ماند طغیان می، هرگاه سیر شد .پروردگار

مترا  ، هرگتاه بتزرگ شتد    .کنتد  تکبر می، کند و هرگاه ثروتمند شد غضب می، فقیر شد

  .شود از من غافل می، کند و هرگاه ايمن شد یفراموش م

، اول، زيرا تقتوا  ؛اجتناب و دوری از آنچه حرام شده استبه بر تو باد ! ای احمد

وستیله نزديکتی بته خداونتد      ،همانا دوری از آنچه حرام شده .وسط و آخر دين است

مانند کشتتی   ،ل تقواثَمَ .تقوا زينت مؤمن و ستون دين است !ای احمد .بلند مرتبه است

پارستايان  ، کند مگر به وستیله کشتتی   طور که کسی از دريا نجات پیدا نمی همان؛ است

 .مگر به وسیله تقوا و پرهیزکاری، کنند نیز نجات پیدا نمی

  شود؟ دانی چه وقت بنده عابد می آيا می! ای احمد
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هرگتاه هفتت خصتلت در او جمت       :خداوند فرمتود . نه! بار الها :عرض کرد

  :شود

 .تقوا و پرهیزکاری که او را از کارهای حرام مان  شود. 1

 .های بیهوده نگاه دارد سکوتی که او را از حرف. 2

 .ترس و بیمی که هر روز گريه او را زياد کند. 3

 .شرمی که هر روز در خلوت از من داشته باشد. 4

 .غذايی که ناچار به خوردنش است را دشمن بدارد. 5

 .دشمن بدارد، اينکه من آن را دشمن دارم دنیا را به واسطه. 6

 1.دوست بدارد، آنکه من آنها را دوست دارم دلیلخوبان را به  .7
 

:فقرهسومدعا

 :غياثَ المُستَغيّثينَ وَ حَرِمْ عَلَّيَ فيهِ السَخَّطَ وَ النّيرانَ بعَوْنِکَ ّيا

ای بته يتاری ختود     ؛آتش قهر و غضب را بر من حرام گردان ،و در اين روز
 .رس فرياد خواهانفرياد

کسی که چهل روز »: آمده  در حديثی از رسول خدا ،باره حرمت آتش جهنمدر

االحرام از او فوت  به طوری که يك تکبیره، نمازهای خود را با جماعت به جا آورد

  2.«شود می نوشته ،برای او آزادی از آتش جهنم و آزادی از نفاق، نشود

 
 : فرمايد یمخداوند عزوجل در قرآن 

و تقواي او را پيشه ]و از خّداونّد بترسيّد  1:«وَاتَقُوا اللَهَ إِنَ اللَهَ شَّدِّيّدُ الْعِقَابِ»
 .سخت عذاب است ،و بّدانيّد به درستّي كه خّداونّد [كنيّد

                                                 
 .(شرح حدیث معراج )راهیان كوی دوست محمد تقی مصباح یزدی؛ .  

 .144ص  ،  ج  ؛محجه البیضاء .1
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باشد کته بته معصتیت و نافرمتانی      میبرای کسانی  ،که اين عذاب و عقاب الهی 
های خداوند نبوده و خداونتد از   کرگزار نعمتبه طوری که ش ،ذات اقدس او مشغولند

چنانچه خداوند متعال در قترآن در متورد دلیتل عتذاب بنتدگان       .باشد میآنان راضی ن
  :فرمايند میخويش 

    .«كَانَ اللَهُ شَاكِرًا عَلِيمًاً آمَنْتُمْ وَ مَا ّيَفْعَلُ اللَهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَ»

خداونتد چته    ،يدشکرگزار باشید و به او ايمان آوروند اگر شما از لطف خدا
شکر شما را ، غرضی دارد که شما را عذاب کند؟ که خداوند در مقابل نعمت

 .پذيرد و عملش به صالح خلق احاطه دارد می

کسانی از عذاب الهی در امانند و آتتش دوزخ بتر آنتان     ،پس با توجه به اين آيه 
متوده و از معاصتی و نافرمتانی از دستتورات او     حرام است کته تقتوای الهتی پیشته ن    

  .بپرهیزند
 

                                                                                                                 
 .1: مائده.  
  .4۸ : نساء. 1


