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 مقدمه

که خداونید آنیان را محبیو  خیود دانسیته در برخی آیات قرآن، ههره مؤمنانی به تصویر کشیده 
 توبیه»، «دگانکننی  توکیل»، «صیابران»، «پرهیزکیاران»گیروه  ُنیهتوان بیه  مؤمنان را میاست. این 

پییروان و فرمیانبران » و« کنندگان عدالت پا بر»، «نیکوکاران»، «رزمندگان»، «کنندگان و پاکیزگان 
مورد توجه خیا  قیرآن کیریم قیرار  ها هر یک از این گروهاز آنجا که  1.تقسیم کرد« از پیامبر

از مییان  2سیی شیوند.ها به صورت مستقل بیان و برر روهگهر یک از این شایسته است  ،اند گرفته
   پردازیم. می« کارانتوبه»و « کنندگانتوکل»، «صابران»، «تقواپیشگان»به ها،  آن

 . تقواپیشگان1

 مفهوم تقوا
اسیت. تقیوا در لغیت، بیه معنیای حفیِظ خیود از هیزهیای « هِوقایَ »و مصدر « وقی» هتقوا از ماد
و در عرف اهل شرع به معنای خویشتنداری در برابر هیزهایی است که انسیان  ،زیانبار ترسناک و

بیه پارسیایی و  ،تقیوا در فارسیی 3آیید. اندازد و با تیرِک امیور ممنیوع بیه دسیت میی را به گناه می
دیک به تقوا، مفهوم َوَرع است که بیه معنیای اجتنیا  از شود. از مفاهیم نز پرهیزکاری ترجمه می
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 1محرمات است.

 اهميت تقوا

نکات فراوانی در با  اهمیت تقوا آمده است که در اینجا سیه نکتیه را ییادآور  ،در قرآن و روایات
 شویم. می

 . محور دعوت همۀ پيامبران خدا1

تبکید ویژه  ،ای اصلی ادیان آسمانیه مایه رئوس تعلیمات رسوالن و خمیرپس از بیان قرآن کریم 
فرماید   می هنانکه نسبت به حضرت نوح؛ شود یادآور میرا آنان بر رعایت تقوا از سوی مردم 

َبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِليَن ِإاْ » ْْ ُنوٌح أَ  َكذَّ ْْ َأُخوُ  كَه َو قاَل َلُه ُقوا اللَّ ْْ َرُسوٌل َأِميٌن َفكاتَّ ُُ ي َل ُقوَن ِإنِّ  ال َتتَّ
ا تقیوا ییه برادرشان نوح به آنان گفیت  آکردند، هنگامی کب یذکقوم نوح، رسوالن را ت 2 َأطيُعوِن 

مًا من برایتان فرستادهینک  میشه نیپ د و میرا اطاعیت یینکشه ین هستم. تقوای الهی پیای ام د؟! مسل 
خیرخیواهی  داری و مراعات تقوا را محور دعوت خود قیرار داده و از امانیت نوح نبی«. دیینما

یین تعیابیر از زبیان حضیرت ایاد کرده اسیت.  خود به عنوان شاهد صدق خویش در این دعوت
نیز در گفتگوی آنان با قومشان تکرار  3بحضرت لوط و حضرت شعی ،حضرت صالح ،هود

نییز  5و حضرت عیسیی 4الیاسحضرت همچون  یشده و مشابه آن از زبان پیامبران دیگر
 آمده است.

 توشه سفر آخرت . بهترین2

فرمایید   کنید و میی تقوا را بهترین توشه این سفر معرفی می حج، قرآن کریم در ضمن بیان احکام
ْقوى» اِد التَّ ُدوا َفِ نَّ َخْيَر الزَّ ْلبكاب  َتَزوَّ ُقوِن يكا ُأوِلكي اْْلَ  ،توشیه ن رهید و بهتیرییتوشیه بردار ره 6  َو اتَّ

در بازگشیت از جنیگ  امیرالمؤمنینوقتی «. دینکروا زگاری است و ای خردمندان! از من پیپره
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  هنین خطا  کرد  مردگان را این ه،آیاین با استمداد از  به وادی السالم رسید، صفین
ای ؛ انگیز، و جاهییای خشییک و ویییران و گورهییای تاریییک ای اهییل سییرزمین وحشییت

د ییشروان مایپشما ! ار غربت، ای اهل تنهایی، ای اهل وحشتینان دکنان، ای ساینش کخا
هایتیان،  اما در خانیه؛ وستیم پیز در پی شما آمده به شما خواهید و ما نیه جلوتر از ما رفتک

ن خبیری اسیت یم کردند. ایسکونت گزیدند و با همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان را تقس
 ه ما داشتیم، پس شما هه خبر؟ک

َُأَُأماُلَوُا ِذَنُلَهُ »فرمود  سپس به همراهان خود  ُِ وك مُأنَُّمُفييُالكَيَل  1؛َخييَرُاليِزاِدُالتَّقيوىُُخبَير 
توشیه،  ن رهیه بهتیرکیدادنید  دادنید، بیه شیما خبیر میی گفتن میی  سین  نان اجازهید اگر به ایبدان

 «.تقواست
 گوید    مییکی از تابعین ابوحازم، 

کیه گمیراهم عبارتنید از  شییطانی  هیا  که ههار تیای آن هستند  ههارده دشمن در کمین من
منافقی کیه بیا مین  و جنگد کافری که با من می  ؛کند مؤمنی که به من حسادت می ؛کند می

کند. ده دشمن دیگر هم عبارتند از  گرسنگی، تشنگی، گرما، سیرما، برهنگیی،  دشمنی می
طاقیت مقاومیت در  ،من تنها با سیالحی کامیل پیری، بیماری، فقر، مرگ، و آتش ]دوزخ[. 

 2.یابم ا دارم و سالحی برتر از تقوا نیز برای این کار نمیها ر برابر آن
از دانید؛  آنان را وارثیان بهشیت می ،سرانجام نیک تقواپیشگانبا بیان  یقرآن کریم در آیات متعدد

اً »فرماید   جمله می باِدنا َمْن كاَن َتِقيًّ َِ ِتي ُنوِرُث ِمْن  ُة الَّ ه کین همان بهشیتی اسیت یا 3 تلک الَجنَّ
 .« میده زگار خود، به ارث مییگان پرهبه بند

 . شرط قبولی اعمال3

هابییل قربانی آوردن تقوا، شرط قبولی اعماط به درگاه خداوند است. قرآن کریم با اشاره به داستان 
از زبیان هابییل علیت قبیولی را  ها و رد  دیگیری، و پذیرش یکی از قربانیو قابیل به درگاه خداوند 

قينإِ » کند  هنین بیان می ُه ِمَن اْلُمتَّ ُل اللَّ ما َيَتَقبَّ قبیولِی  .«پیذیرد خداوند تنها از پرهیزکیاران می 4  نَّ
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و دوری از گناهیان هنگیام روییارویی بیا اعماط و اعطای ثوا  بر آن، منوط به داشتِن تقوای قلبی 
نی به درگیاه قابیل در مقام عمل اثبات کرد که از پرهیزکاران نبود و شایستگی قبولی قربا هاست. آن

و نیسیتین قتیل و  ه کیردخدا را نداشت؛ زیرا به سبب حسادت، دستش را به خون بیرادرش آلیود
   درباره عمِل بسیاِر بدون تقوا فرمود  قامام صاد 1برادرکشی را بر روی زمین راه انداخت.

ام مانند این کیه فیردی اطعی ؛عمِل اندک ولی با تقوا، بهتر از عمل بسیار ولی بدون تقواست
ولی تیا دری از  ؛کند و با دیگران با نرمیویی رفتار می ،کند و با همسایگانش مدارا طعام می

ست که اشود. این عمِل بدون تقواست و فرد دیگری  وارد آن می ،شود حرام بر رویش باز می
وارد آن  ،شیود ولی وقتی دری از حرام برایش باز می ،دهد هنین کارهای خیری را انجام نمی

 2.ودش نمی

 محبوبيت و برتری پرهيزکاران در نزد خدا

فرمایید   قیرآن کیریم میهنانکیه  ؛شود یسبب محبوبیت و برتری انسان در درگاه خداوند م ،تقوا
قيَن ِإنَّ الل  »    .«خداوند پرهیزکاران را دوست دارد 3 َه ُيِحبُّ الُمتَّ
 . معنای محبوبيت در نزد پروردگار1

گییرد و در  که همه میلوقات را در بر می و عام ارد  رحمت فراگیرخداوند متعاط دو نوع رحمت د
 4 ءٍ  َو َرحَمِتى َوِسَعْت ُكلَّ َشكْى »مندی از آن تفاوتی میان خوبان و بدان نیست؛ هنانکه فرمود   بهره

آفیرینش میلوقیات و اعطیای نعمیِت روزی و سیالمتی و  .«هیز را فرا گرفته اسیت  رحمتم همه
رحمیت »، دوم رحمیت خداونید بییش هایی از ایین رحمیت عیام اسیت. نهنمو ،امنیت به آنان

، امیام صیادقبنیا بیر رواییت  .به برگزییدگان و دوسیتان او اختصیا  دارد است که« خا 
کیه در نیسیتین آییه از  اوست رحمت خا  «ترحیمی  »و  رحمت فراگیر خداوند« رحمانیت»

ت خدا، ت 5ه آمده است.یعنی آیه بسم الل   ،قرآن هیای وییژه و  هیا و هیدایت ها و عنایت وفی رحیمی 
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 شود. اعطای مقام و منزلت خا  در درگاه خداوند است که شامل حاط پرهیزکاران می
 . تقوا، مالک برتری در نزد خداوند2

َهكا »  رسیاند بلکه او را به مقام برتیری میی کند؛  تنها انسان را نزد خداوند محبو  می  تقوا نه يكا َأيُّ
اُس ِإنَّ  ْْ ِمْن َاَكٍر َو ُأْنثىالنَّ ْْ ُشُعوبًا َو َقباِئكَل   ا َخَلْقناُك كِه   َو َجَعْلناُك ْنكَد اللَّ َِ  ْْ ُُ ِلَتعكاَرُفوا ِإنَّ َأْككَرَم

هیایی قیرار دادییم تیا  لیهیهیا و قب م و شما را گیروهیدیای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفر 1 َأْتقاُكْ
بنا بر ایین «.  ن شماستیزگارتریپره ،ن شما نزد خداوندیتر گمان گرامی د، بییشناس گر را بازیدیک

همیان تقیوا و تیرس از  ،عاملی که سبب برتری و کرامت بیشیتر در نیزد خداسیت آیه شریفه، تنها
باشد یا کسی که از نیژاد  شتر از شوهر بسیار گرامی ،به سبب تقوا نزد خداوند یبسا زن  هه .اوست
 هکه از نژاد برتیر و قبیلی استتر از فردی  به سبب تقوا، گرامی ا، اماست یتر پستدر ظاهر  هو قبیل
 تر باشد.  بزرگ

 . سّر محبوبيت و برتری پرهيزکاران در نزد خداوند3

کنید؟  میهنین محبو  و گرامی  هرا تقوا، انسان را نزد خداوند این مطرح شود کهسؤاط شاید این 
زییرا حقیقیت تقیوا، خویشیتنداری در برابیر  فت؛یااز تبمل در مفهوم تقوا باید پاسخ این سؤاط را 

ها و اوامر نفسانی است. وقتی انسان بیه  ها و اوامر الهی بر خواسته امیاط نفسانی و ترجیح خواسته
خداونید نییز او را  ،هیای زودگیذر خیود مقیدم بیدارد سبب تعظیم خدا، خواسِت او را بر خواسته

بیه او عطیا  ،تر اسیت داشتنی از آنچه نزدش دوستدهد و  از مقربان خود قرار می ،دارد دوست می
َُعْبي ًاُِميْنُذ لُِّالَْمَصاِصييُ»فرمود   امام صادق .کند تا او را راضی کند می َُوَُجيلَّ َُعزَّ َماُنََقَلُاِه  

ِ ُِمْنَُغيِْرَُعِشيَرٍةَُوُ نََسي ُ  ُِمْنَُغيِْرَُماٍلَُوَُأَعزَّ  ِ َُأْغََّا ُالتَّْقَوىُِإَلَّ خداونید  2؛ِميْنَُغْييِرُبََشيرٍُُِإلَ ُِعزِّ
وجل  هر بنده کنید و  نیاز می او را بیبدون ماط  ،ای را که از ذلت گناهان به عزت تقوا منتقل کند عز 

 3.«دهد و او را بدون بشری، انس می داده عزتاو را  بدون قبیله و خویشاوندان،
هنیان  یز پیشین، آنهمسر عز ،َزلییا عزیز مصر شد؛ وقتی یوسفهای قحطی مصر،  در ساط
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نشسیت تیا از او  دهار فقر شد که به گدایی از مردم روی آورد و حتی روزی بر سر راه یوسیف
گذشیت کیه  در میان جمعی از همراهان خود سوار بر مرکب بر او میی کمک بیواهد. یوسف
اَنَُمْنَُجَصلَُ»زلییا ایستاد و گفت   َِ ْب ل وكَُُُْ  ل وكياًُُِبالَْمْصِصيَِةَُعِبي اًُُُالْم  اَعيِةُم   ؛َوَُجَصيَلُالَْصِبييَ ُِبالطَّ

و بردگیان را بیه سیبب  نمیود پاک و منزه است کسی که فرمانروایان را بیه سیبب معصییت، بیرده
گفیت   «.تو همیان زلیییا هسیتی؟»  او را شناخت و گفت یوسف .«طاعت، پادشاه قرار داد

کیه   حالی در ،لدارترین زن مصر بودمجماط و ماط خود شدم؛ زیرا زیباترین و ما همن فریفت؛ آری»
 1.«ماط و جمالم همه از دستم رفت

ر ممرگیكممنبمماكممهسممل انتك  ممر


بنرهاكمنبماهممهجانمتك  مر


شهمچمموسمملماندرمسمملمانیركممو


اىمسمملمانتبممامسمملمانتك  ممر


خمموىحیمموانیسممزاواربممونیسممت
 

2برکاینخوكنكهانسانتك  مر 


 بيت و اهل رپيامب هپرهيزکاران در سير . تکریم بيشتر 4

و اصیحا  بیاتقواتر را  ه بودمالک تکریم و برتری اصحا  خود قرار دادنیز تقوا را  پیامبر اکرم
سلمان فارسی و بالط حبشی و عمار یاسر از مقربان  افرادی مانندکرد تا جایی که  بیشتر تکریم می

و  هدر مقایسی ،ایین حکیم الهیی و نبیویتوجه به  ینیز ببسیاری از اصحا  . اگر هه ایشان بودند
 . روزیکردنید ای خیود تکییه میی های موهوم نژادی و قبیلیه مالک هبرتری برخی بر برخی دیگر ب

کرد تا  قریش دور هم جمع شده بودند و هر یک به حسب و نسب خود افتیار می هگروهی از قبیل
مین »و پرسیید. سیلمان در پاسیخ گفیت  اینکه نوبت به سلمان رسید و ُعَمر از اصیل و نسیب ا

وجیل بیه سیبب محمییای از بندگان خدا سلمان، پسر بنده  ،دم. گمراهی بودم که خیدای عز 
دیتم نمود و بیهدا ه کیای بیودم  توانگرم سیاخت و بیرده ،نوایی بودم که خداوند به سبب محم 

د وقتیی سیلمان ایین  .«ن َحَسب من و این َنَسیبم اسیت!یرد. اکآزادم  ،خداوند به سبب محم 
ن اوسیت یای گروه قریش! حَسب َمرد، د»آن حضرت فرمود   ،بازگو کرد ماجرا را برای پیامبر

د  ای میردم! میا شیما را از ییفرما اش، خَرد اوست. خداوند می شهیو جوانمردِی او، اخالق او و ر

                                                           
 .357،   1 ؛ ج ر القمییتفس. علی بن ابراهیم قمی؛ 1
 .28؛   خزائن االشعار. عباس حسینی جوهری؛ 2
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گمیان  بیی ؛دیرا بشناسیگر یدیکیهیایی قیرار دادییم تیا  لهیها و قب م و شما را گروهیدیمرد و زنی آفر
از  کییچ یهی». سپس بیه سیلمان فرمیود  «ن شماستیزگارتریپره ،ن شما نزد خداوندیتر گرامی

 1«.ها برتری تو از آن ،ش از آنان باشدیجز به تقوا و اگر تقوای تو ب ،ها بر تو برتری ندارند نیا
ز شاگردان خا  نیز هیزی جز تقوا نیست. یکی ا و امام زمان بیت مالک برتری نزد اهل

 گوید  می میرزا جوادآقا ملکی تبریزی
بیه نمیاز  دیدم کیه در صیحراییبا جماعتی را  االمر صاحب  حضرت شبی در عالم رؤیا 

فش را ینم و دسیت شیرکیارت ییش را زکرفتم تیا جمیاط مبیار یکاند. نزد ستادهیجماعت ا
ثیار بزرگیواری و وقیار از نار آن حضیرت ایسیتاده و آکه در کدم یخ بزرگواری را دیببوسم. ش

قیدر بیه امیام  ، فکر کردم آن شیخ کیسیت کیه ایندار شدمیه بکدا بود. هنگامی یش پیمایس
مدرسیه  برای یافتنش به مشهد و تهران سیفر کیردم، امیا او را نییافتم. او را در نزدیک است.

آقیای  سیت؟ گفتنید کین آقا یدم ایدم. پرسیس دیمشغوط تدر ،ها ی از حجرهیکدر و ه ی  ضیف
د زیی است. خدمتش رسکرزا جواد آقا ملیحاج م ی کیرد و فرمیود  کیادی ییدم، از من تفق 

گاه است. از آن پس، مالزمتش را اختی  ده و شناخته و از قضیا مرا دیآمدی؟ گو رده و کار یه آ
 2خواستم. ده بودم و مییه دکافتم یاو را هنان 

 های تحصيل و تحکيم تقوا راه

ها  ترین آن بیشی به آن، راهکارهایی وجود دارد که مهم قوای الهی و استحکامیابی به ت دستبرای 
 عبارتند از 

 . ترک محرمات1

َمينُ» فرمیود  خیدا رسیوط ؛ هنانکهاز محرمات استپرهیز تقوا،  به دست آوردننیستین راه 
ُالََّّاِ ُ ِِ ُفَهَوُِمنَُأوَر ِ ُاِه  ُِ َُعنَُمِاِر َِ ِن ینید، از پارسیاترکپیروا  های خیدا ه از حرامکسی ک 3 ؛َوَر

 ،گییرد عفتی قیرار میی شهوت حرام و بی هانسان پارسا کسی است که هون در صحن .«مردم است
همچون موالی خود  ،ثروت و قدرت قرار گیرد هگریزد و هون در عرص وار از آن صحنه می یوسف

ی در شیرح حیاط آییت .آیید آالیش از آن بیرون میی پاک و بی ،امیرالمؤمنین آقیا رضیا  ه حاجالل 
                                                           

 . 203؛ ح 181؛  8. همان؛ ج1
 .66مای فرزانگان؛  ی. رضا میتاری؛ س2
 . 336 – 319؛  2؛ جارم األخالقکمفضل بن حسن طبرسی؛  .3
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داد  در مدت عمرش کسی از او غیبتی نشنید و هرگز به کسی اجیازه نمیی»  آمده است همدانی
 ،کرد پای غیبت به میان آمده است تا در حضورش از کسی دیگر سین بگویند و اگر احساس می

   1.«گردانید سین را می هکرد و رشت فورًا مسئله علمی مطرح می
خواری در  شمردن نماز، روزه  سبک ی مانندگناهان ،امروز هدر جامعتقوا با کمرنگ شدن متبسفانه 

نسیبت بیه  و ... عقوق والدین، قطع رحیم، ربیاخواری ،مسیرت ،مأل عام، غیبت و تهمت، دروغ
سیازی جیدی صیورت  باید در این زمینه فرهنگ کهافزایش هشمگیری یافته است  ،انقال اوایل 
تیا  باشید کسب و کارش را ارزیابی کند و مراقب از نفس خود،آدمی باید با حسا  کشیدن  گیرد.

 ؛ هنانکیهسرمنشیب بسییاری از گناهیان اسیت ،ماط حیرام ؛ زیراوارد شود ش مبادا حرام به زندگی
 ؛شیدکمگیر اینکیه از خیود حسیا  ب ،شگان نیستیانسان در زمره تقواپ»فرمود   خدا رسوط

اش از کجیا و  ه خوراکش از کجا و نوشیدنیکش تا بداند یکک از شریتر از حسابرسی شر سیت
 2.«ا از حرام است؟یاش از کجاست؛ از حالط  پوشیدنی

 . خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود دیدن2

حاضیر و نیاظر بیر خیدا را انسان همواره  ؛ یعنیتقوا، خداشناسی است به دست آوردندومین راه 
كَه » فرمایید  میکریم  هنانکه قرآن ؛اعمالش ببیند و در محضرش معصیت نکند َأَلْ َيْعَلْ ِبكَأنَّ اللَّ

تواند خیود را از  در هنین حالتی انسان می .«ند؟!یب ه خداوند )اعمالش را( میکا ندانست یآ 3  َيَرى
بسییاری از  ،در برابر نیاظر محترمیی قیرار بگییرد به طور طبیعی وقتی زیرا هر گناهی حفظ کند؛

مین  گفیت  العابیدین امام زین به کند. شیصی ترک می به سبب حیا یا ترسکارهای زشت را 
در پاسیخ بیه او فرمیود   ای کین. امیام فردی گنهکارم و در برابر گناهان صبر ندارم، مرا موعظه

 سپس فرمود « خواهی گناه کن. پنج کار را انجام بده و هر هه می»
َُوُ ِ ْجُمُِا ُُ ْذنِْبَُماُِشئَْتُإََُِلََُْأك ْلُِرْزَقُاِه  َُوُْخر  ِ ِضيصًاُْطل يْبَُموُْا ُُ ْذنِْبَُماُِشيئَْتُإُِْنَُوََليَِةُاِه 

َُوُ ي َُُ ْذنِْبَُماُِشئَْتُإََُِلُيََراَكُاِه   ََ و ُالَْمْوِتُِليَْقِبَ ُر  َُعيْنُنَْفِسيَ َُوُُِإَذاَُجاَ َُملَ   َفاْدَفْصي  
از  4؛ْذِنيْبَُمياُِشيئْتإُِخ ْلُِفييُالََّّياِرَُوََُلََُ ُِْإَذاَُأْدَخلََ َُمالٌِ ُِفيُالََّّاِرُفَُُوَُُْذنِْبَُماُِشئَْتُإُِ

                                                           
 .359،  1؛ جاختران فقاهت. ناصر الدین انصاری قمی؛ 1
 . 2661؛ ح 375؛  2؛ جارم األخالقکمفضل بن حسن طبرسی؛  .2
 . 14عل    .3
 .131-130؛  جامع االخبار. محمد بن محمد شعیری؛ 4
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هیه  از والییت خداونید خیارج شیو و هیر ؛خواهی گناه کین روزی خدا نیور و هر هه می
خیواهی گنیاه  جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و در آنجا هر هیه می ؛خواهی گناه کن می
هیه  خودت دفع کن و هیراو را از  ،آید هنگامی که ملک الموت برای قب  روحت می ؛کن
داخیل آتیش  ،هنگامی که ]فرشتل[ مالک دوزخ تو را بیه آتیش درآورد و خواهی گناه کن می

 .خواهی گناه کن مشو و هر هه می

 داری . روزه3

داری است. خداوند متعیاط  تقوا و کسب محبت خدا، روزه به دست آوردنهای  یکی از بهترین راه
هیرا کیه  1؛دانید آن را حصیوط تقیوا می  هترین ثمیر مهم ،انماه رمض هپس از بیان حکم حتمی روز

اگر کسی ییک  .های نفسانی نیست هیزی جز بازداشتن نفس از شهوات و خواسته ،حقیقت روزه
هیایی را کیه در  ماِه تمام خود را بر مهار هواهای نفسانی تمرین دهد و خوردن و آشامیدن و لیذت

تیدریج فضییلت تقیوا در  به ؛فرمیان خیدا تیرک کنیدبه خاطر  ،حالت غیر روزه بر او حالط است
آسیانی از   شود تا جایی که در پایان ماه رمضان بیه کند و تقویت می رشد می ،آید درونش پدید می

 .شود کند و محبو  درگاه خداوند می محرمات دیگر نیز اجتنا  می
لممبفرورز ممراز عمماموازشممرا 



سمموىخممواِنآسمممانیكممنشممتا 


اندمانزنمانخمالیك میگربموایمن


پمممرزگوهرهممماىِاجاللمممیك مممی


 فلجمانازشمیرشمی انرمازكمن
 

م رماملمباندماز  كممن2رعمرازآنز


چ رخوردىچر وشیریناز عام؟


امترممانكممنچ ممرروزىدرصممیام


هاخموا راگشمتیاسمیر؟چ رشب


3یبشدیریمرارشمودولمترگیمر


 . پرهيز از دنياطلبی4

َلُ» ، سیفارش کیرده اسیت های دنیایی به مقیدار الزمموهبتمسلمانان را به بهره بردن از اسالم 
نْياََََُُّْسُنَصيبَ َُ آنیان را از دنیادوسیتی افراطیی و  امیا ،« نکیا فرامیوش میات را از دن بهره 4 ِمَنُال ُّ

 فرمایید  می میام علییدانسته است؛ هنانکه ا آن را با تقوا منافیداشته و حذر  برنیز دنیاپرستی 

                                                           
 .183. بقره  1
 . انبان به معنای کیسه و کنایه از شکم و انباز به معنای شریک است.2
 . 727؛  مثنوی معنوی  . جالط الدین محمد مولوی؛3
 . 77قصص   .4
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ُالتَّقوى» نياُأنُيَسك ََّ   تََولٍِّ ُِبال ُّ ُقَلٍبُم  َُعل ُك لِّ ٌُ را ه تقیوا در کا یدن هفتیحرام است بر هر دط ش 1؛ََ
کشیاند و دط او را  دنیادوستی انسان را به سوی انجام بسیاری از محرمات خدا می«. ندکآن، خانه 

 کند. از تقوا و ایمان تهی می

 ن. صابرا2

 عمران، آنان را محبوبان خدا معرفی کرده است. سوره آط 146گروه دوم، صابران هستند که آیه 

 مفهوم صبر
برخیی در تعرییف آن  3تیابی اسیت. و به معنای خیودداری از بی 2،تابی در برابر َجَزع یا بی ،صبر
ی سییت، نگهداری و کنترط نفس در حالت خاصی که سبب پایداری در انجام کارها»اند   گفته

همیان  نییزدر زبیان فارسیی  4«.شودهای شهوانی می ها و مشکالت و کنترط تکانه تحمل سیتی
 رود. صبر یا شکیبایی برای آن به کار می هواژ

 اقسام صبر
. شیود تقسییم میی تبه سه قسم ،گیرد است که به اعتبار آنچه به آن تعل  می واحد حقیقتی ،صبر

صيبَِةُوَُصيبٌرُعلي ُ» سیم شده است گونه تق این در روایتی از پیامبر ُثََلثٌة:َُصبٌرُعََّ ُالم  بر  الصَّ
ی در انجیام یباکیبت، شیی در مصیباکیی سه قسم است  شیباکیش 5؛الطاَعِةُوَُصبٌرُعِنُالَمصصيَةُِ

 «.  تیمعص کی در تریباکیطاعت و ش

 . صبر بر مصيبت1

فیراق نزدیکیان و  ماننید روزگیارهیا و نامالیمیات  یانسان در برابیر سییت ؛ یعنیصبر بر مصیبت
ایسیتادگی کنید و  ،شیود ها و خسارات مالی و بدنی و آبروییی کیه بیه او وارد می دوستان، بیماری

                                                           
 .  4904؛ ح م و درر الکلمکغرر الحمی آمدی؛ عبدالواحد بن محمد تمی .1
 .115،  7؛ جکتاب العین. خلیل بن احمد فراهیدی؛ 2
 .706،  2؛ جالصحاح. اسماعیل بن حماد جوهری؛ 3
بینیی نیا امییدی در  نقیش صیبر بیه عنیوان ییک فضییلت اخالقیی و شیصییت در پیش». ر.ک  فرهاد خرمیایی؛ 4

 .168-199،   1393، تابستان 28ق پزشکی؛ شماره ؛ فصلنامه علمی پژوهشی اخال«دانشجویان
 .91،  2؛ جافیکل. محمد بن یعقو  کلینی؛ ا5
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   فرماید  ؛ هنانکه خداوند در قرآن میتابی نکند بی
ْْ ِبََّ  ُُ كِر  ٍء ِمَن اْلَخْوِف و الُجْوِع َو َنْقٍص ِمَن اْْلْمواِل و اْْلْنُفِس  ْى َو َلَنْبُلَونَّ َمكراِت َو َبَِّّ و الثَّ

ا إَليِه راِجُعكوَن  ِه َو إنَّ ا لل  ِذيَن إاا أصاَبْتُهْ ُمِصْيَبٌة قاُلوا إنَّ اِبِريَن الَّ و قطعیًا شیما را بیه  1 الصَّ
هیا و محصیوالت کشیاورزی  اهشی در امواط و جیانک[ ترس و گرسنگی و  ِل یزی از ]قبیه

نید  میا از یگو بتی به آنان برسد، مییه هون مصکسانی کان را مژده ده؛ یباکیم و شییآزما می
 م. یگرد و به سوی او باز می ییمآِن خدا

کند که همه مواهب و حتی  ، ما را به این حقیقت رهنمون میه همه از اوییمکت ین واقعیتوجه به ا
روزی  ،دهد و اگیر صیالح بدانید مینعمت روزی  ،و خداوند به حکمت خود ستاز او وجود ما
ا ییمبیود مواهیب و کهیا و  زواط نعمیت .سیتیدان نیسرای جاو ،دنیا بنابراین ستاند. می آن را باز

 2.است املکمودن مراحل تیای برای پ لهیزودگذر و هر یک وس ،ها ثرت و وفور آنک
ی  آن ،شود ها راضی می مصیبت رساند که به را به مقامی میانسان صبر گاهی  هیا را همچیون سیر 

 کنید؛ ماننید صیبر نمیها به بنیدگان دیگیر خیدا  ای از آن دارد و هیچ گله میان خود و خدا نگه می
در تفسییر  امیام بیاقر  3.بر فراق فرزندان دلبندش یوسف و بنیامین یعقو جمیل حضرت 

ه در آن نزد میردم کصبری است  ،آن 4؛ذلَ َُصبٌرُليَسُفيِ َُشكوىُإل ُالَّاِ ُ»صبر جمیل فرمود  
 «.وه نشودکِش 

 حکایت اول

حیاج آقیا  ،یمحمدرضا موسوی گلپایگیان الله العظمی حاج سید آیتگامی که فرزند فاضل هن
او نماز گزارد و تسلیم مقدرات الهی پیکر با آرامش و وقار و بردباری بر  مهدی از دنیا رفت، ایشان

برخی دانشمندان و بازاریان تهران برای عرض تسلیت به حضورش رسیدند و گفتند   . وقتیگشت
، فرمیود  «کنید خدا ِمهر این فقید را از دلتان بیرون کند تا تحمل مصیبت برایتان آسان شیوددعا »
گویم  دعا کنید خدا ِمهرش را در دلم بیشتر کند تا مصیبت مرگش در دلم بیشتر اثیر  لکن من می»
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   .«کند و صبر کنم تا خداوند اجر و ثوا  بیشتری به من عطا نماید
 حکایت دوم

ای بر وزیر حکیمش بزرگمهر خشمگین شد و دسیتور داد پیایش را بیا  ن در مسئلهروزی انوشیروا
اش کنند. بزرگمهر میدتی در آنجیا محبیوس بیود.  ای تاریک زندانی بندی آهنین ببندند و در خانه

ولیی بیا کمیاط  ،پس از مدتی شاه شیصی را فرستاد تا از احواط او جویا شود. آن شییص رفیت
تیو در ایین »نشاط یافت. با تعجب پرسید   بسیار عادی و با ،زندانیان بر خالف دیگرتعجب او را 

 ام و  کردههم عجین ه ها را ب آن .ام شش عنصر یافته»جوا  داد   «.هنین سرحاط هستی؟! تنگنا این
آن ». آن شییص پرسیید  «بینی گیرم. آن معجون مرا به این حاط نگه داشته است که می به کار می

پییش  ،نیست توکل به خداوند، دوم ایمان به این که آنچه مقدر است»فت  گ «.عناصر کدامند؟
 ؛توانید آن را بیه کیار گییرد سوم شکیبایی که بهترین هیزی است که فیرد گرفتیار می ؛خواهد آمد

کند؟ پینجم  کردن به من کمکی می  تابی آیا بی ؟ههارم به فرض اگر من صبر نکنم، هه راهی دارم
نسبت به آن بدتِر فرضی بهتیر  ،توانست بدتر از این باشد و این تاری من میاندیشیدن در اینکه گرف

. «ششم از این ستون به آن ستون فَرج است و هر لحظه شاید وضعیت مین دگرگیون شیود ؛است
بیه حضیور وقتی آن شیص این سین را به گوش پادشاه رساند، انوشییروان او را آزاد کیرد و او را 

 1داد.وزارت مورد عزت و احترام قرار  و دوباره در جایگاهطلبید 
 . صبر بر طاعت2

دادن واجبیات و مسیتحبات دیین اسیت.   صبر بر طاعت، به معنای استمرار و مداومت بر انجیام
 ،نماز، روزه، حج، جهاد و زکات و خمس و مستحبات مثل نوافل مسیتحب یومییهمانند واجبات 

 ، مداومت و استقامت بیر انجیامم استمه صبر بر طاعت آنچه درمستحب است.  هروزه و صدق
نمازهایش را ترک کند یا کسیی  ،حوصلگی تنبلی و بی ماننداگر کسی به هر دلیلی  .دادن آن است 

صبر بیر طاعیت  ،با وجود سالمت جسمانی و قدرت و نشاط جوانی، روزه ماه رمضانش را نگیرد
ای زیبایی از شکیبایی بر طاعت را ه نمونهدر مقام بندگی خداوند تثبیت نشده است. هنوز ندارد و 

آمیده  خ آقیا بیزرگ تهرانیییش دید. برای مثاط در شرح حاط علما و بزرگان دین هدر سیرتوان  می
 است 
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عات فرصیت خ با همه اشتغاالت پریش دادن   ه داشیت، از انجیامکیری ییگ دامنه علمی و تتب 
شیب  .ردکی ی  نفیس غفلیت نمییب و تیرویاضیات شیرعی و تهیذیعبادات اسالمی و ر

رفیت و در آنجیا بیه نمیاز و دعیا و  اده از نجف به مسجد سیهله میییپ ،ههارشنبه هر هفته
ز ییامام جماعت ن سالگی ادامه داد. او 80را تا رسیدن به سن ار کن یاو  پرداخت یعبادت م

ت دیبود و ا  1داشت. پا می  نی و اجتماعی را تا هند ساط پیش از درگذشتش بهین سن 
ثلک آخر هر شیب  ،در ههار فصل ساط»اند   نوشته نیز حاج مالهادی سبزواریدر شرح حاط 

ط شب نیز سه سیاعت در  به عبادت می ،ی شب تا طلوع آفتا یکدار بود و در تاریرا ب پرداخت. او 
 2.«رفت اط راه مییم ساعت در حیرد و نک ی عبادت مییکتار

 . صبر بر معصيت3

 ،انسان شکیبا از منظر دین است.بر ترک معاصی  پایداریاستقامت و به معنای  ،صبر بر معصیت
های سرکش شهوات و امیواج هیوی و هیوس ایسیتادگی کنید. امیام  کسی است که در برابر شعله

    ه استفرمود صادق
کوبنید. بیه  د و آن را مینآی خیزند و تا در  بهشت می می روز قیامت برگروهی از مردم در 

بیر هیه »گوینید   بیه آنیان می «.اهل صبریم»گویند   می «.؟شما کیستید»گویند   آنان می
. «کیردیم صیبر می ،بر طاعت خدا و از معاصی خدا»گویند   می «.کردید؟ هیزی صبر می

 «.گویند، آنان را به بهشت درآورید راست می»فرماید   ]در این هنگام[ خداوند عزوجل می
ْْ ِبَغْيِر ِإنَّ »فرمایید   این همان سین خداوند عزوجل است که می اِبُروَن َأْجَرُ  ى الصَّ ما ُيَوفَّ

   4«.ستانند همانا صابران اجرشان را بدون حسابرسی تمام می 3 ِحساٍب 
آمدن از آن اسیت کیه حرکیت  یا پایین مانند باال رفتن از یک کوه« ارتکا  آن»و « ترک معصیت»

 سیرانجامی نیکیو دارد.طلبید و  میی یخور تر و دشوارتر است و شکیبایی و صبری در اوط سیت
بعید  ،صبر است که صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت از نظر رتبیه هبرترین مرتب ،صبر بر معصیت
 5از آن قرار دارند.
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 اهميت و آثار صبر

هیا  توان اثرات ارزشمندی را برای صبر مشاهده کرد که به برخی از آن می ،قرآن و روایاتدر آیات 
 پردازیم. می

 در نزد خداوند . محبوبيت صابران1

ُه ُيِحُب »فرماید   قرآن کریم در وصف صابران می اِبرين  َو اللَّ «. خدا صیابران را دوسیت دارد 1 الصَّ
های رزمندگان خداجویی است که در رکا  پییامبران  ها و پایمردی این فراز پس از نقل مجاهدت

ضیعیف و سسیت نشیده و در شان  و روحیه  ها را به جان خریده در این راه سیتی ،پیشین جنگیده
 اند.  برابر باطل تسلیم نشده

هیا  آن ههای گونیاگون خداونید را پشیت سیر گذاشیته و از همی صابران کسانی هستند که امتحان
عمیل  هند که صیداقت خیود را در عرصیهست اند. صابران، بندگان راستین خدا سرفراز بیرون آمده

اند. آنان پیرو همان هیزی هستند که خداونید  رفتهگ ه کاملو در آزمون بندگی خدا، نمر  نشان داده
پسندد؛ هه درد باشد و هه درمان، هیه وصیل باشید و هیه هجیران. آنیان در هنگیام  همتا می بی

تیا  و  ها نیز بیی شوند و در هنگام سیتی ها، سرمست و مغرور و سرکش و غرق گناه نمی نعمت
و خداونید رحمیت و عناییت  هستندوند هایی محبو  درگاه خدا شوند. هنین انسان ناسپاس نمی

 ند.ک میخا  خود را نثار آنان 
یكممیدردویكممیدرمممانپسمم رد



یكیوصملویكمیهجمرانپسم رد


منازدرمانودردووصملوهجمران


2پسمم رمآنچممهراجانممانپسمم رد


 . همراهی خدا با صابران2

َُمَعُالِصابرينا»ههار بار با تعبیر  ،خداوند متعاط برای تشوی  صابران  ،«خدا با صیابران اسیت  ِه 
فرستادن نصرت و یاری خیود  به معنای فرو ،کرده است که این همراهیخود را همراه آنان معرفی 

َهكا »  خوانیدمیی گرفتن از صبر و نماز فرا بقره، مؤمنان را به مدد هدر سورابتدا بر آنان است.  يكا َأيُّ
ذيَن آَمُنوا اْسَتعيُنوا ِبال َه َمكَع الَّ ْبِر َو الصَّ ِة ِإنَّ اللَّ كاِبريَن   صَّ ی و نمیاز یباکیای مؤمنیان! از شی 3  الصَّ
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بیه  ،سیه میورد دیگیر همراهیی خیدا بیا صیابران«. ان اسیتیباکیه خداوند با شیکد ییاری بجوی
 «طیالوت»اسیتقامت  از زبان همراهان صبور و با .گردد می های نبرد و کارزار با دشمنان بر صحنه

همراهی  ؛عنصری بیشتر لشکریان، سیت ایستادگی کرده بودند رغم ضعف ایمان و سستکه به
   فرماید  دهد و میخود را با صابران بشارت می

ه کیمان طالوت یا سست و هون طالوت و مؤمناِن همراه وی از آن )نهر( گذشتند ]همراهان
وز ما را تا  جیالوت و سیپاه ده بودند و اکثریت لشکر نیز بودند[ گفتند  امریاز آن آ  نوش

بسا گروهی انیدک کیه بیه   گفتند  هه ،دار خداوند یقین داشتندیه به دکاما آنان  ؛ستیوی ن
 1ان است.یباکیاند و خداوند با ش روز شدهیار، پیاذن خدا بر گروهی بس

هیا ضیامن پییروزی مؤمنیان بیر دشیمنان اسیت،  ضمن نصایحی که رعایت آن در جنگ بدر نیز
كَه َمكَع »د  فرمای می ْْ َو اْصكِبُروا ِإنَّ اللَّ ُُ وا َفَتْفََُّلوا َو َتْذَ َب ريُح َُ َه َو َرُسوَلُه َو ال َتناَز   َو َأطيُعوا اللَّ

اِبريَن  د یشو ه سست میکد و با یکدیگر نزاع نکنید ینکو از خداوند و رسولش فرمانبرداری  2 الصَّ
آخیرین میورد نییز در «. ان اسیتیباکیوند با شه خداکد یبا باشکیرود و ش ان مییوهتان از مکو ش

سپس به دلیل ضیعف و سسیتی  کند. معرفی میخداوند ابتدا توان مؤمنان صابر را ده برابر دیگران 
م دو برابیر ک قدرت مؤمنان صیبور را دسیت ،کنداز مسلمانان رخنه کرده و می برخی که احیانًا در 

 فرماید   دارد و می میکفار دانسته و همراهی خود را با آنان اعالم 
ْْ ِماَئٌة صاِبَرٌة َيْغِلُبوا ِمكاَئَتْيِن  ُُ ْن ِمْن ُُ ْْ َضْعفًا َفِ ْن َي ُُ َْ َأنَّ في ِل ََ ْْ َو  ُُ ْن ََ ُه  َف اللَّ َو اآلَن َخفَّ

ُه َمَع  ِه َو اللَّ ْْ َأْلٌف َيْغِلُبوا َأْلَفْيِن ِبِ ْاِن اللَّ ُُ ْن ِمْن ُُ كاِبريَن   ِإْن َي خداونید بیر شیما نیون کا 3 الصَّ
بیر  ،با باشیندکیه در شما ناتوانی هست؛ پس اگر از شما صد تن شکآسان گرفت و دانست 

بیه اذن خداونید بیر دو هیزار تین  ،گردند و اگر از شما هزار تن باشند روز مییست تن پیدو
 ان است.یباکیشوند و خداوند با ش یروز میپ

 ناپذیر صبر و ایمان . پيوند جدایی3

را ماننید صبر و ایمان  هرابط روایات، پیوندی مستحکم برقرار است تا جایی که ،ایمانمیان صبر و 
يبَرُِميَنُ»فرمود   امیرالمؤمنین اند؛ هنانکه دانستهسر و جسد  هرابط ُالصَّ يبِرَُفيإنَّ وَُعلَيك مُِبالصَّ
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ُوَُل أِ ُِمَنُالَجَسِ ُوَُلَُخيَرُف َُجَسٍ َُلَُرأَ َُمَص   بر شیما  1 إيماٍنَُلَُصبَرَُمَص ُ ف ُ اإليماِنُكَالرَّ
سیر نیسیت  و هیچ خیری در بدِن بی باد به صبر؛ زیرا صبر برای ایمان همچون سر است برای بدن

انجام هر طاعت و ترک هیر معصییت و تحمیل هیر بنابراین «. و هیچ خیری در ایمان بدون صبر
 مصیبت ی که از لوازم عملی ایمان است ی تنها با صبر ممکن است.

سو ایماِن قلبی، سازنده صبر اسیت و از سیوی دیگیر،  از یک .ای متقابل دارند هرابط ،ر و ایمانصب
هیای  شیک مقاومیت و ایسیتادگی در برابیر وسوسیه  . بیییابید بدون صبر، ایمان قلبی تحق  نمی

یابد. بدون شیناخت خداونید و اوصیاف او و بیدون  شیطانی و نفسانی، با ایمان به خدا تحق  می
تعیالی، عمیاًل  منزط مقصود یعنی مراتب قر  حی  ه وی، صبر و بردباری تا رسیدن به سرایمان ب
 نیست. پذیر امکان

 های بزرگ . صبر، گذرگاه رسيدن به موفقيت4

صبر و پایمردی، ضرورتی تردیدناپذیر برای پیمودن مسیر ح  اسیت. هییچ رهروییی بیه مقصید 
 مقاوم باشد.در طری  ح ، مگر آنکه  ،رسد نمی
علشوددرماامصمدرگو ی رس گ،لز



2ولیبرهخونجگرشود،آرىشود


 هسیرمای ،کند حوادث روزگار همچون فوالد آبدیده می هتحمل و استقامتی که جان آدمی را در کور
هیا  های زندگی کیه برخیی از آن و نشیب رساند. فراز گرانقدری است که آدمی را به رستگاری می

ی را میتل کند و تا مرز تباهی دنیا و آخرت انسان پیش بیرود، تنهیا در تواند گردش هرخ زندگمی
 بسییاری ازبلکه اکسییر اعظیم صیبر  ؛شودهنگام مهار می  سایۀ صبوری و ایستادگی عاقالنه و به

 کند.  ها مبدط می ها را به پرشگاه های سازنده و هالش تهدیدها را به فرصت
 به قوط ناصر خسرو 
ردكیگرددبممامباندی ررنجوسخت ی،مز



بانیایررادوراران،گلكجمارویماشمود


مرهیون صیبر و اسیتقامت  ،ترین دسیتاوردها و توفیقیات بیزرگ به بزرگ ، رسیدنآیات قرآنبنا بر 
آوردن جمعیی از   از همان ابتدای دعوت خود و پس از ایمان برای مثاط حضرت موسی .است
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 ، سایت گنجور.226؛ غزط دیوان اشعار. شمس الدین محمد شیرازی؛ 2
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  کرد تا به پیروزی نهایی بر فرعون نائل شوند ا به صبر سفارش میاسرائیل، یاران خود ر جوانان بنی
باِدِه َو اْلعاِقَبكُة   قاَل ُموسى» َِ ِه ُيوِرُثها َمْن َيَّاُء ِمْن  ْرَض ِللَّ ِه َو اْصِبُروا ِإنَّ اْْلَ ِلَقْوِمِه اْسَتِعيُنوا ِباللَّ

ِقين ن از آِن یه زمیکید یینکشیه یقامت پد و اسیتییاری بجویموسی به قوم خود گفت از خدا  1 ِلْلُمتَّ
ک( بیرای یینید و سیرانجام )نک سیته بدانید( واگیذار میییآن را به هر که بیواهد )و شا .خداست

 ،شییدن او و لشییکریانش در دریییای نیییل  پییس از شکسییت فرعییون و غییرق«. اران اسییتکییزیپره
صبر آنیان معرفیی  . قرآن سر  این پیروزی رااسرائیل پیروز شدند و در روی زمین قدرت گرفتند بنی

   کرد 
تي ْرِض َو َمغاِرَبَها الَّ ذيَن كاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَّاِرَق اْْلَ ْت َكِلَمكُة   َو َأْوَرْثَنا اْلَقْوَم الَّ باَرْكنا فيها و َ َتمَّ

كْوُن َو  ََ ْرنا ما كاَن َيْصَنُع ِفْر َلى َبِني إْسرائْيَل ِبما َصَبُروا َو َدمَّ ََ َك اْلُحْسَنى  َقْوُمكُه َو مكا ككاُنوا َربِّ
م؛ و وعده یردکن را به آن قوِم مستضَعف واگذار یت زمکبر های ُپر  ها و مغر و مشرق 2 َيْعِرُشوَن 

ه به خرج دادند و آنچه را کافت، به سبب صبر و استقامتی یل تحق   یاسرائ ک پروردگارت بر بنیین
ل[  خاکفرعون و قومش ]از  دار فراهم آورده بودنید، در هیم  اربستهای د ساخته و از باغ های مجل 

 م.یدیوبک
هابفآنروزرهمنمژدهایمندولمتداد



كهررانجوروجفاصمدروبدمابمدادنمر


ریمزداینهمهشهروشكركزسمخ ممی


3اجرصدرىاستكزآنشاخندابمدادنر


انقیال  و  هزرگیی در عرصیهیای ب صبر و استقامت، به موفقیت هبه پشتواننیز ملت مسلمان ایران 
اگر در این راه همچنان شکیبایی بورزد و بر اهداف مقدس خیود رسیده است و جنگ و سازندگی 

 تر پیروزی و موفقیت را فتح خواهد کرد. های رفیع قله ،پافشاری کند
 ماه رمضان، سکوی پرش صابران

ای شیهوانی متماییل هی جیویی های مادی و لیذت مندی هر انسانی به حکم طبیعت خود، به بهره
مایه سیالمت  ،ها مادامی که در هارهو  عقل و شرع سامان پذیرد جویی هه این بهره است. اگر

با تمرین در قالب التزام بیه احکیام باید هر انسانی  ؛ اما جسم و جان آدمی و رشد و تعالی اوست
                                                           

 .128. اعراف  1
 . 137. اعراف  2
 ، سایت گنجور.183؛ غزط دیوان اشعارمحمد شیرازی؛  . شمس الدین3
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 ،میاه مبیارک رمضیاند. های حرام و بلکه مشتبه آماده ساز بیخود را برای پرهیز از کامیا ،شریعت
 ،به این هیدف، ییاری برسیاند و از آنیانرسیدن تواند مؤمنان را در  نظیری است که می فرصت بی

های مقدس را به خود راه  تجاوز از حدود الهی و شکستن حریم هشکیبایانی بسازد که هرگز اندیش
ر قالب تعیابیری همچیون تعالی نسبت به افراد با ایمان در ماه رمضان، د ندهند. عنایات ویژه ح 

سیاز رشید و کمیاط زمینیه، «های مضیاعفپاداش»و  «گشودن در بهشت»و  «بستن در جهنم»
 سیت کیهرو  این اند. از در صدد جلب رضایت پروردگار خویش ،کسانی است که با تقویت صبر

ُُه يوَُُو»فرمیود   خدا رسوط ؛ هنانکهاند در روایات متعدد، ماه رمضان را ماه صبر نامیده َشيهر 
ُالَجََّّة بَرُثَواب    ُالصَّ بِر ُوإنَّ تردیید بیی«. و آن، ماِه صبر است و پیاداش صیبر، بهشیت اسیت 1؛الصَّ

شیکیبایی و  هجلیو ،اجتنا  از خوردن، آشامیدن و ارضای تمایالت جنسیی حیالط در ییک میاه
یفه قیرآن را در آیه شر« صبر» روست که امام صادق  این صبوری آنان در مسیر بندگی است. از

ُعزُوُجيلُيَقيول :َُوُ  »به روزه تفسیر کرده است َ ُاِه  م؛َُفِإنَّ ُفَليَص  ة  ُأِوُالشِّ َّ ِلُالَِّاِزلَة  ج  إذاُنََزلَتُِبالرَّ
بْرُِ تَِصيَّ وْاُِبالصَّ ْْ َُُُ ا يا ه کیرد؛ هیرا ییای بر فرد وارد شد، روزه بگ ا سیتییبت یهرگاه مص 2؛يصَّيُالصِّ

 «.عنی از روزهید، ییاری بجوید  از صبر یفرما خداوند می
 رمممماشدرروزهشممممكیداوُمِصمممممر 

 
دمُقمممو خمممرارام تِ مممررمممهدم

 

كممماِررردرممماركمممخنخمممراىخو 
 

3دهمممردرانت مممارهممماراممممیهریمممه
 

 . توکل کنندگان 3

شیان  کنییم کیه خداونید دربیاره عنوان سومین دسته از محبوبان خدا صحبت می  کنندگان به توکل
لين»فرماید   می َه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّ  .«خداوند متوکالن را دوست دارد 4  ِإنَّ اللَّ

 مفهوم توّکل

 5کردن بر دیگری و واگذاشتن کار خود بیه اوسیت.  به معنای اعتماد و تکیهو « وکل» هتوکل از ماد
                                                           

 .66،  4؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 1
 .125، ح 122؛  فضائل األشهر الثالثة؛  . محمد بن علی صدوق2
 .711؛  مثنوی معنوی. جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ 3
 .159. آط عمران  4
 .405،  5؛ ج کتاب العین ر.ک  خلیل بن احمد فراهیدی؛ .5
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سیی شیود کیه در فار نامیده می« وکیل» ،شود شود و کار به او واگذاشته می کسی که به او تکیه می
به معنای واگذاشتن کار خود  ،شود. توکل بر خدا گفته می« مباشر»و « کارگزار» ، «وکیل»به او  نیز

 به خداست.

 چيستی و ارکان توکل بر خداوند

 توکل به خداوند بر سه رکن اساسی استوار است که عبارتند از 
 ضعف و عجز خودشناخت . 1

های خود است. وجود  نیازها و محدودیت ،ها ها، عجزها، جهل نیستین رکن توکل، درک ضعف
انسان با ضعف و عجز و نیاز آمییته است و حیات و وفات، جوانی و پیری، بیمیاری و سیالمت، 

بیه دنبیاط ییک  ،اش به دست خداست. اگیر انسیان ایین حقیقیت را دریابید فقر و ثروت و روزی
 طرف نماید.  کند و نیازهایش را بر را جبران شهای کاستی ،گردد تا با تکیه بر او گاه مطمئن می تکیه

ممرم بموقماممرمهخمودنیسمتییمبقز
 

دمرمهردممممممرسردمیممزغیدمتم
 

ودىزالفمممرسمتهرنه فمِلدهمان
 

زنماف؟1همیروزىآممررمهجموف 
 

چممونمماف رریرنممروروزىگسسممت
 

2ادردرآویخمتدسممتمممرمهپستانم
 

 انضعف و عجزهای دیگر شناخت . 2

جیانی  کسی که به اشیای بی .های دیگران است ها و ناتوانی ها، عیب رکن دوِم توکل، دیدن ضعف
 ،تر از واقع ببینید بزرگآنان را خود دط ببندد و مانند خانه و باغ و خودرو و پوط یا افراد ناتوانی مانند 

د و جبرئیل پاسیخ یرا پرس« توکل»ل امین تفسیر یاز جبرئ خدا رسوطخدا توکل نکرده است.  هب
 داد 

ُوَُلُيََّفَع  ُوَُلُي صطيُوَُلُيَمََّع  ُوُاِْتصمال ُاليَأِ ُِمينُالَخليِق ُ رُّ ُبأِنُالَمخلوَقَُلُيَض  الِصلم 
ِ ُوُلَمُيَطَميْعُ َوىُاِه  ِْ ُوُلَمُيََخْفُ ِ ُوُلَمُيَْرج  َوىُاِه  ِْ ُ ٍ ََ ُكذلَ ُلَمُيَصَمْلُأ فإذاُكاَنُالَصب  

ُِ َوىُاِه  ِْ ُ ٍ ََ رسیاند و نیه  ان میییعلم به این است که میلوق نه ز 3؛ ُفهذاُه وُالتَّوكُّلُ فيُأ

                                                           
 . جوف  درون.1
 .166-165؛ با  هشتم،  بوستان. مصلح بن عبدالله سعدی؛ 2
 .261؛  معانی االخبارمحمد بن علی صدوق؛  .3
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ای  ه بنیدهکیکند و هشیم امیید از خلی  برداشیتن. هنگیامی  بیشد و نه منع می نه می ،نفع
د و بیم ندارد و در احدی جیز خیدا یر او امیند و از غک ار نمیکجز برای خدا  ،ن شدیهن این

 ل است.کن همان تویطمع ندارد، ا

 کماالت آفریدگار خود و تکيه بر اوشناخت . 3

همیان  ،های خال  و تکیه و امید بر اوست. ایین رکن سوم و اصلِی توکل، دیدن کماالت و توانایی
هرا که خداوند سه صفت ممتیاز دارد کیه او  ؛گاه مطمئنی است که انسان باید به آن تکیه کند تکیه

 . این صفات عبارتند از کند جایگاه بهترین وکیل می هرا شایست
 . حيات سرمدیالف

در خداوند موجیود اسیت؛ هیون کامل نیستین شرط الزم برای وکالت، حیات است که به نحو 
توان بدون دغدغه و با اطمینیان  رو همیشه می  این از شود. فانی نمی ای است که خداوند تنها زنده

ْل »هنانکه فرمود   ؛خاطر به او تکیه کرد كذال ال َيُمكوُت   َو َتَوكَّ َلى اْلَحكيِّ الَّ یو تو 1 ََ ن بیر آن کیل ک 
 ههمی هرشیت ،اند و روزی نیسیتند و بیا میرگ آنیان دیگران روزی زنده«. ردیم ه هرگز نمیکای  زنده

 شود. ها گسسته می وکالت
 علم فراگير  ب.

تیرین شیکل در خداونید  دومین صفت الزم برای وکیل خو ، علم و آگاهی است کیه بیه کامیل
های بندگان  ازها و خواستهیاز ن نیزاو  .گیرد می ز را فرایوجود است. علم و آگاهی خداوند همه هم

نا ُكلَّ َشيْ» هنانکه فرمود  ؛آگاه است ها خود و موانع رفع آن ْلنكا َوِسَع َربُّ كِه َتَوكَّ َلكى اللَّ ََ ْلمًا  َِ  2 ٍء 
 .« ل کردیمکز احاطه دارد. تنها بر خدا تویعلم پروردگار ما، به همه ه

 قدرت نامحدود  ج.

 ،سومین شرط وکیل خو ، قدرت و توانایی است تا بتواند کارهایی را که به او سپرده شیده اسیت
تنهیا در خداونید متعیاط موجیود  ،در باالترین سطح ای . هنین شایستگیشایستگی انجام دهد به

اط اسیت؛ روزی بیر مسیند یا قدرتشان محیدود و رو بیه زو است؛ هون دیگران یا ناتوان هستند و
انید و روز  کنند، روزی غرق در ثیروت و نیاز و نعمیت یزنند و روز دیگر سقوط م قدرت تکیه می

                                                           
 . 58. فرقان  1
 . 89. اعراف  2
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بر همه هیز قدرت  ت،ها و زمین اس ولی خداوند متعاط فرمانروای آسمان ؛دیگر در فقر و فالکت
ْل »  و سیطره دارد و هیچ ضعف و سستی و شکستی در کارش نیست حيْ  َو َتَوكَّ َلى اْلَعزيِز الكرَّ ََ 1 

ت ییفاکف بیا کیر و اداره همیه امیور در یت و تیدبیمکحا .« نکل کنده تویروزمنِد بیشایو بر آن پ
 .بهترین پشتیبان و کارگزار را دارد ؛ زیرانباید از هیز دیگری بترسد ،کسی که خدا را دارد 2ست.او

همیواره  ،به خدا توکیل ندارنید کسانی که ست.ها های انسان بیش مهمی از دغدغه ،روزی هغص
نگران رسیدِن روزی یا کاهش آن هستند و در مقابل، کسانی هستند که با دلیی سرشیار از امیید و 

فرمایید   کنند. خداوند متعاط می توکل به قدرت الیزاط پروردگار، ترس و نگرانی را از خود دور می
ٍة ال َتْحِمُل » ْن ِمْن َدابَّ ُْ ِرْزَقَها ال  َو َكَأيِّ كميُع اْلَعلكي ْْ َو ُ كَو السَّ كاُك كُه َيْرُزُقهكا َو ِإيَّ هیه بسییارند  3 لَّ

دهید و  یهیا و شیما را روزی می ه آنکیتوانند روزی خود را بردارنید، خداسیت  ه نمیکجاندارانی 
شده است که وقتیی مشیرکان، مؤمنیان  نقلعباس  آیه از ابناین در شبن نزوط  .«ااوست شنوای دان

آنان را به خروج از مکه و هجیرت بیه سیوی مدینیه امیر  پیامبر ،کردند یت میمکه را آزار و اذ
ای داریم و نه ِملکیی و نیه کسیی کیه بیه میا آ  و غیذا  ما در مدینه نه خانه» اما آنان گفتند  ؛کرد

هنانکیه در مکیه  باید به خدا توکل کنیید و خداونید هیم تا به آنان بگوید. این آیه نازط شد «بدهد
 4خواهد داد. نیزدر دارالهجره  ،داد می روزی شما را

جایگیاه میلوقیات  ،کسانی هستند که خود و جایگاه خود در عالم هستی ،کنندگان  توکلبنابراین 
امیور بیه او تکییه  هرو در هم  این از ؛اند پروردگار و اسمای حسنای او را به درستی شناخته ودیگر 

خوبی برایشیان   به ،آنان را دوست داردنیز خداوند  نمایند. میکنند و در مسیر رضای او حرکت  می
فرستد و موانع و مشکالت را از  نصرت و رحمت خا  خود را بر آنان فرو می ،کند کارگزاری می
 دارد. می سر راهشان بر

 توکل و استفاده از اسباب هرابط

اعتنیایی  ی و بییکشیدن از کار و طلِب روز  توکل و وانهادن کار خود به پروردگار، به معنای دست
                                                           

 . 217. شعراء  1
 . 138  ، 15؛ جتفسیر نمونه. ناصر مکارم شیرازی و همکاران؛ 2
 .60. عنکبوت  3
، 8 ؛ جانیقالتب؛ محمد بن حسین طوسیی؛ 360،  13 ؛ جام القرآنکالجامع ألح. ر.ک  محمد بن احمد قرطبی؛ 4

 222. 
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کسیی در  ؛ مانند اینکهعاری نیست آوردن به تنبلی و بیکاری و بی  به اسبا  و علل ظاهری و روی
 هاش بنشیند و کار و تالش برای طلب معاش را رها کند و منتظر رسیدن روزی خود و خیانواد خانه

سیبا  و وسیائط اسیت و یافتن امور عالم از طری  ابزار و ا  جریان ؛ زیراغیب باشد هخود از خزان
ت و حکمت الهیی اسیت ،این مسیتقل از قیدرت و  هییچ ییک از ایین وسیائط، .بیشی از مشی 

 .خدای مسبب اخسبا  باشدما به  یها باید امید اصل آنحین استفاده از نیستند و خواست الهی 
پای شیترم را ببنیدم و ]بیر خیدا[  !خدا ای رسوط» کرد  آمد و عرض خدا مردی خدمت رسوط

پایش را ببنید و  1؛ اْعِقلَْهاَُوَََُوكَّلُْ»فرمود   خدا رسوط« توکل کنم یا او را رها کنم و توکل کنم؟!
 هانسیان در همیزییرا یعنی از اسبا  استفاده کن و در همان حاط بر خدا توکیل کین؛  ؛«توکل کن

 .دارد تا مشکل و مانعی در کارش پدید نیایدنیاز حاالت به توکل 
كمملرهدممراسممتگفممتآرىگممربو

 
2ایمنسممدبهممسمم تپیسمدمراسممت

 

گفممممتپیسمدممممررممممهآوازرل ممممر
 

رمممابوكممملزانممموىاشمممتررد مممر
 

رممممزالكاسمممبحدیمممباللمممهشممم و
 

3ازبوكممملدرسمممدبكاهممملمشمممو
 

 آثار و نتایج توکل بر خداوند

 کنیم. میآثار و برکات فراوانی در زندگی انسان دارد که سه مورد آن را بیان  ،توکل بر خداوند

 خداوند . کفایت1

کند که در برآوردن نیازهای بندۀ مؤمن و متوکل خیود،  تصریح میآیات متعددی خدای متعاط در 
كُه ِلُكلِّ »  کنیدوی را کفایت می َه باِلُغ َأْمِرِه َقكْد َجَعكَل اللَّ ِه َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللَّ َلى اللَّ ََ َو َمْن يَتَوكْل 

ند. خداوند امر خود را بیه انجیام ک ت مییفاکند، امرش را کل ک  س بر خدا توکو هر  4 َشىٍء َقْدراً 
تردیید کیارپردازی، سرپرسیتی و  بیی .«ای قیرار داده اسیت زی اندازهیرساند و خدا برای هر ه یم

متناسب با آن موقعیت ظهور خواهد کرد؛ در امیر معیشیت و روزی  ،کفایت الهی در هر موقعیتی

                                                           
 .382،  4 ؛ ج یسنن الترمذ . محمد بن عیسی ترمذی؛1

 است. . یعنی استفاده از اسبا  هم سنت پیامبر2
 .39؛  ویمثنوی معن. جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ 3
 . 3. طالق  4
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هییا و  در نگرانییی و پیییروزی و غلبییه بییادر جنییگ بییا دشییمن،  ؛انییع آنبییا نییزوط روزی و رفییع مو
 .های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه، با رفع عوامل تشویش پریشانی

 حکایت توکل ابراهيم خليل

انداختن او از سیوی  به آتش ،آن را به زیبایی طی کرد ابراهیمحضرت یکی از مراحل دشوار که 
خواستند به  در منجنی  گذاشتند و میاو را او بود. وقتی  هکنی گستردش نمرود به سبب تیریب بت

ای ابیراهیم، آییا بیا مین کیاری »جبرئیل به مالقاتش آمد و گفیت   ،وسط آن آتش عظیم بیندازند
در ایین هنگیام جبرئییل «. آری ،بیا تیو نیه، ولیی بیا ر   العیالمین»گفت   ابراهیم «.داری؟

ُ»این کلمات مقدس نوشته بود  انگشتری به او داد که بر رویش  ِ يول ُاِه   ْ يٌ َُر مَّ َِ ُم  ُاِه   ََلُِإلَيَ ُِإَلَّ
ُِ َُأْمِريُِإلَي ُاِه  ْضت  َُوُفَوَّ ِ ِة[ُاِه  َُأْمِريُِإلَ ُ]ق وَّ ََّْ ت  ْْ َُأ ِ َُظْهِريُِإلَ ُاِه    معبیودی جیز اللیه َألَْجْأت 

ارم را بیه نییروی خیدا اعتمیاد دادم و نیست، محمد رسوط خداست، پشتم را به خدا تکیه دادم، ک
هیای  خدا را با همیان اسیم سپس ،آن انگشتر را در دست کرد ابراهیم« امرم را به خدا وانهادم.

ُيَاَُمنُْ»هنین ندا داد   اخال  این هموجود در سور ُيَاَُصَم     ََ ُيَاَُأ   َِ ُيَاَُوا لَْمُيَِلْ َُوُلَْمُي ولَيْ ُُُيَاُاِه  
ََ ٌَُُوُلَْمُيَك نُْ ُك ف وًاَُأ او را از آتیش نجیات بدهید.  ،تا به رحمت خودشخواست از خداوند  و «لَ  

لى» که خداوند به آتش امر کرد  در آنجا بود ََ َْ   ُكوِني َبْردًا َو َس مًا  بیر ابیراهیم سیرد و  1 ِإْبكراِ ي
بیا همیان  ،های آتش سرد و سالمت دید را در میان شعله ابراهیم ،نمرود . وقتی«سالمت باش

کسیی کیه  2؛َمِنُاَََّخَذُِإلَهًاُفَلْيَتَِّخْذُِمْثيَلُِإلَيِ ُِإْبيَراِهيمَُ»آلود خود به اطرافیانش گفت   شرک هعقید
یعنیی پیذیرفت کیه معبیود  ؛«بایید مثیل معبیود ابیراهیم را بگییرد ،گییرد معبودی برای خود میی

 را تنها نگذاشت.مؤمن خودش را یاری کرد و او  هقدرتمند است و بند ،ابراهیم
چمونرهمماازم ج یقآممممممرخلیمل

 
آمممرازدررمممارعممممز ،جمدمرممیمممل

 

ٌهیاُممجتمبدی»گمفمت: حاجز بز مللز «هز
 

مدممریُلال»گمفمت: یمماجز اِمم بز 3«أم 
 

كسمممننمرارمحاجتمممیازهمیممم 
 

ه سمممتورمسرایكمیكمارممنافتادز
 

                                                           
 .69. انبیا  1
 .73،  2 ؛ ج یر القمیتفس؛ یبن ابراهیم قم ی. ر.ک  عل2
خواهم، ولی نه از تو؛ بلکه فقیط  کمک می»و ابراهیم گفت  « ای بنده برگزیده خدا حاجتی داری؟». جبرئیل گفت  3

 «.خواهم از خدا می
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مممرآنمممچهدانمممرالیمممِق ممممن،آنكَ ز
 

ممر خمممواهویمممران،خمممواهآرمممادانُك ز
 

بموانمرآبممشمممگملمشمنك ممرممی
 

راشمماخنسمممترونك مرشممعله 1هما
 

 انطمينا. آرامش و 2

شک در ضمیر خود سرشار  آورد توکل، اطمینان و آرامش خاطر است. متوکل حقیقی بی دومین ره
دهید و از نتیجیه تالشیش  نگرانی و ترس به خیود راه نمی ،ر استاز آرامش و اطمینان به پروردگا

داند که آنچه به او برسد، همان است که خداوند بیرایش مقیدر کیرده اسیت و  تردید ندارد. او می
پس جای نگرانیی و تیرس نیسیت. خداونید خطیا  بیه پییامبر  ؛خواهدخدا نیز جز خیر او نمی

كِل ُقْل َلْن ُيِصكيَبنا »فرماید   می اکرم كِه َفْلَيَتَوكَّ َلكى اللَّ ََ كُه َلنكا ُ كَو َمْوالنكا َو  ِإالَّ مكا َكَتكَب اللَّ
رسید. او میوالی ماسیت و  به آنان بگو  جز آنچه خداوند برایمان نوشیته بیه میا نمی 2 اْلُمْؤِمُنوَن 

 «.  باید تنها بر خدا اعتماد کنند ،اند کسانی که ایمان آورده
حضرت را ناشدنی  غار ثور و اطمینان سرشار و آرامش وصفدر  داستان اختفای پیامبر ،قرآن
 گونه توصیف کرده است   این

ردند، کرونش ی[ ب هک  افران ]از مکه کهنگام   آن ؛د، خدا او را یاری کردینکاری نیامبر را یاگر پ
ه بیه کیگیاه  ه آن دو تین در آن غیار بودنید، آنکیگیاه  ه دومیِن آن دو نفر بیود؛ آنک  حالی در

د، خدا با ماست. پس خدا آرامشش را بر او فرود یترد ن مباش، بییگفت  غمگ ش میهمراه
تیر قیرار داد؛ و  افران را پسیتکلمه کرد و کد ییها را ندیدند تب ه آنکانی یرکآورد و او را با لش

تمند و حک  3.م استکیلمه خدا برتر است؛ و خدا عز 
در کماط  ولی پیامبر ،ام ابوبکر نگران بوددر منابع اسالمی نیز اشاره شده است که در آن هنگ 

 4آرامش بود.
                                                           

 .333؛  مثنوی  اقدیس. مال احمد نراقی؛ 1
 . 51. توبه  2
 .40توبه   .3
سنت، داللت  . هم ظاهر آیه و هم ظاهر روایت اهل204؛  5؛ ج صحیح البخاری . محمد بن اسماعیل بیاری؛4

نیازط شیده اسیت؛ در  کند که ابوبکر در آن هنگام هراسان و نگران بوده و سکینه یا آرامش تنها بر قلب پییامبر می
ای در  خوابید و آیه بدون هیچ ترس و هراسی در بستر پیامبر نکه در همان شب اوط هجرت، امیرالمؤمنی حالی 

 (.207شبن آن حضرت نازط شد )بقره  
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 هنین نقل کرده است   ای از توکل به خدا را این نمونه ،امام خمینی
فرسیا بیرای تغیییر لبیاس بیود و  در آن روزهایی که در زمان رضاخان پهلوی و فشار طاقیت

را نزدیک دکیان نیانوایی  ای شیخ وارسته ،بردند تا  به سر میو    ها در تب روحانیون و حوزه
من هم برداشتم  ،خورد و گفت  به من گفتند  عمامه را بردار دیدم که قطعه نانی را خالی می

و به دیگری دادم که دو تا پیراهن برای خودش بدوزد. اآلن هم نانم را خوردم و سیر شدم تیا 
 1دهم. مینمقامات دنیوی  هشب هم خدا بزرگ است! من هنین حالی را به هم

 ؛گیذارد های اجتماعی نیز آثار روحی روانی نمایانی بر جای میی امید و توکل به خداوند در بحران
در  .آمیوز بیود شمسی بسییار درس 1398برای مثاط پیدایش و شیوع بیماری کرونا در اواخر ساط 

 شدیم  رو می هها روب آن شرایط بحرانی با دو طیف از انسان
کلی خود را باخته و آرامش خود را از دسیت داده بودنید   ا  بهای که از شدت ترس و اضطر ی عده

از تیرس و اضیطرا  واقعیِی ناشیی از آن رنیج و  ،و بیش از آنکه از بیمارِی احتمالی آسیب ببینند
 آسیب دیدند.

به خداوند توکیل کردنید و در ضیمن رعاییت  ،ایمان و معنویت خود های دیگر که به پشتوان ی عده
دییدگان ایین  ای از آنان بیه ییاری آسییب مش خود را حفظ کردند و حتی عدهاصوط بهداشتی، آرا

 حادثه شتافتند.
 شدن بر مشکالت  . فائق3

بلکه با اتکا به  ؛نندک هرگز احساس ضعف و حقارت نمی ،کنند اصواًل کسانی که بر خدا توکل می
امیید و  ان را نیاهای مقطعی و ظاهری، آنی رسند و حتی شکست امدادهای الهی به فتح و ظفر می

توکل، امیدآفرین، نیروبیش و سبب تقویت اراده و تحکیم مقاومیت و پیایمردی  .کند افسرده نمی
روحیه بسیار باالی آنیان  با تبکید برآیات متعدد قرآن در بیان سرگذشت انبیا و اولیای الهی،  .است

در برابر مشیکالت خداوند  ، توکل همیشگی آنان بهشان به پروردگار متعاط به دلیل اعتماد و توکل
 در داستان حضیرت نیوح ؛ هنانکهاست دانستهمهم پیروزی آنان یکی از دالیل فرسا را  طاقت

 فرماید   می
كِه  ْْ َمَقاِمى َوَتْذكيِرى ِبآياِت اللَّ َليُ ََ ْْ َنَبَأ ُنوٍح ِإْا َقاَل ِلَقْوِمِه يا َقْوِم ِإْن كاَن كُبَر  َليِه ََ َواْتُل 

هِ  َّْ اْقُضوا ِإَلكىَّ  َفَعَلى اللَّ ًة ُث ْْ ُغمَّ َليُ ََ  ْْ َّْ ال يُْن َأْمُرك ْْ ُث ْْ َوُشَركاَءك  َتَوكْلُت َفَأْجِمُعوا َأْمَرك
                                                           

 .13-12؛  نقطه عطف. سید روح الله موسوی خمینی؛ 1
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ه به قومش گفت  ای قوِم من! کسرگذشت نوح را بر آنان بیوان؛ در آن هنگام  1 َوال ُتْنِظُروِن 
م بر شیما گیران آمیده اسیت ]و کن اگر جایگاه من و این که آیات خدا را برایتان یادآوری می

تان( یپس کار خود و شریکانتان )معبودها ؛ل کردمک  قصد سوئی به من دارید[ من بر خدا تو
 د!ید و کارم را بسازید و مهلتم ندهیارتان را بنگرکد و همه جوانب ینکرا جمع 

ه طلبیید و هایشان را بیه مبیارز آنان و بت ههم ،با تکیه به قدرت الیزاط پروردگار حضرت نوح 
هایتان را برای قتل یا طرد مین، نقیش بیر آ   توطئه هبا اطمینان خاطر به آنان گفت که خداوند هم

بلکیه در  ؛تنها کیاری از پییش نبردنید  نه در نهایت نیز هنین شد و دشمنان نوح 2خواهد کرد.
 و یارانش از آن طوفان فراگیر نجات یافتند. دریای گناه خود غرق شدند و نوح

تنهیا  ،اسرائیل از زیر یوغ فرعونیان بیودنیز که رسالتش نجات ستمدیدگان بنی رت موسیحض
يا َقكْوِم »بر توان الیزاط خداوند و توکل بر او اعالم کرد و گفت   هرفت از مشکالت را تکی راه برون

ْْ ُمْسِلِميَن  ِه َفَعَليِه َتَوكُلوا ِإْن كْنُت ْْ ِباللَّ ْْ آَمْنُت ایید، بیر او  قوم من! اگر به خدا ایمان آورده ای 3 ِإْن كْنُت
اسیرائیل را از  شبانه قیوم بنیی گاه که حضرت موسی آن .«توکل کنید اگر تسلیم فرمانش هستید

امکانیات  هنیل رسیدند و فرعون و لشکریانش نیز با هم رودطولی نکشید که به  ،مصر حرکت داد
 ،کیه بیه شیدت ترسییده بودنید ا  موسیاین هنگام برخی از اصح در تعقیب آنان بودند. در

ا َلُمْدَرُكون»گفتند   که سرشار از امیید و توکیل  اما حضرت موسی ؛«رسند ها به ما می این 4 ِإنَّ
ي َسَيْهدين  َك َّ ِإنَّ َمعي»گفت   ،به پروردگار بود هرگز هنین نیواهد شد، پروردگارم بیا مین  5 َربِّ

 درا به درییا ز شعصایالهی،  وحیبه  موسی ،این هنگامدر  .«است و مرا رهنمایی خواهد کرد
و یارانش از دریا گذشتند و فرعون و لشکریانش هیم بیه دنبیاط آنیان  موسی .شکافترا و دریا 

داخل دریا شدند که به خواست خدا آ  از دو طرف به هم رسید و فرعون و لشکریانش همیه در 
 6دریا غرق شدند.

                                                           
 . 71. یونس  1
 .102،  10؛ جالمیزان. ر.ک  سید محمد حسین طباطبایی؛ 2
 . 85-84. یونس  3
 .61. شعراء  4

 .62. شعراء  5
 .66-63اء  . شعر6
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 . توبه کاران4

گییرد هایی که بر اساس آیات قرآن کریم مورد مهر و محبت ویژه پروردگار قیرار مییاز دیگر گروه
ابيَن »فرماید  قرآن کریم  .کاران هستندتوبه وَّ َه ُيِحبُّ التَّ   .«کنندگان را دوست دارد خدا توبه 1 ِإنَّ اللَّ

 مفهوم و حقيقت توبه

اصطالح شیرعی نییز بازگشیت از در از همین روست که  به معنای بازگشت است. ،توبه در اصل
آن  همردم معمواًل نسبت به حقیقیت توبیه و شییو هاز آنجا که تود 2نامیده شده است.« توبه»گناه، 

های احیا و شب قدر که بیشتر به فکر توبیه و اسیتغفار  سؤاط و ابهام دارند و در ماه رمضان و شب
از را ابتیدا حقیقیت توبیه  ؛یز هسیتندها و حل مشکالت علمی خود ن به دنباط رفع ابهام ،افتند می

 کنیم. بررسی میمنظر قرآن و روایات 
 . توبه و پشيمانی1

از منظر پیشوایان دین، حقیقت توبه، هیزی جز پشیمانی از ارتکا  گناه نیسیت؛ هنانکیه پییامبر 
ُُ »فرمود   اکرم ُُِكََفي ُبُِ»نییز فرمیود   امیام بیاقر .«پشیمانی، توبه است 3؛ََْوبَةٌُُُالَََّّ  ُُالََّّيَ 
ترین رکن آن، پشییمانی  اصل توبه و مهم . بنابراین«برای ]تحق [ توبه، پشیمانی بس است 4؛ََْوبَةًُ

سیجادیه بیه خداونید هنیین عرضیه  ۀصیحیف سیی و یکیمدر دعای  العابدین است. امام زین
ُُ »دارد   می ُِإْنُيَك ِنُالَََّّ  مَّ ُُُاللَّه   ُ الها اگر پشیمانی، توبه بیه سیوی  بار 5 الََّّاِدِمينَََُْوبًَةُِإلَيَْ َُفَأنَاَُأنَْ 

بلکیه  ؛این بیان امام به معنای یک فرض ذهنی نیست .«تریِن پشیمانان هستم من پشیمان ؛توست
 کند.  بیان می هشرطی همعنای حقیقی توبه را در قالب جمل

بنیابراین اگیر کسیی  .تواند حتی به زبان ابراز نشود پشیمانی یک حالت نفسانی و قلبی است و می
اش را هنیوز  هه پشیمانی گر ؛شود گناهش بیشیده می ،در درون خود از ارتکا  گناه پشیمان شد

فرمیود   امام صادق .در قالب طلب آمرزش از خدا یا همان استغفار هنوز به زبان نیاورده باشد
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« ُ َُغفََرُاِه  َُعلَيِْ ُِإَلَّ َُ ُقَبَْلَُأْنُيَْستَْغِفرََُماُِمْنَُعبٍْ َُأْذنََبَُذنْبًاُفَََِّ  ای که گناهی را مرتکیب  هر بنده 1؛ُلَ  
از سیوی  .«آمرزد او را می ،خداوند پیش از آنکه ]به زبان[ استغفار کند ،شود و بر آن پشیمان شود

لفیظ  و ...ریاکیاری  ،خودنمیایی ،دیگر اگر کسی مرتکب گناه شود و به خیاطر خوشیایند میردم
و گویا  توبه نکرده ؛ولی قلبًا پشیمان نشده باشد و به گناه خود ادامه دهد ،یاورداستغفار را به زبان ب

ُ»فرمیود   هنانکه امام باقر ؛حقیقت خود ی را مسیره کرده است پروردگار خود ی و در التَّاِ يب 

نِْبُكََمْنََُلَُذنَْبُلَ ُ  ْستَْغِفٌرُمُُُِِمَنُالذَّ نِْبَُوُه َوُم  َُعلَ ُالذَّ ِقيم  ْسيتَْهِزِ َُوُالْم  ُكَالْم  کننیده از   توبیه 2؛َّْي  
 ،کننید و از آن اسیتغفار میی نیدا مانند کسی است که گناهی ندارد و کسانی که بر گناه مانیده ،گناه

 .«گانندکنند  همچون مسیره
و جبیران آن را  نکیردن ترک آن کیار و تکیرار هپشیمانی از هر کاری و از جمله نافرمانی خدا، زمین

وُِإلَ ََُْرِكي ُِ»فرمود   هنانکه امیرالمؤمنین ؛کند فراهم می ُيَْ ع  رِّ َُعلَ ُالشَّ َُ ُالَََّّ  پشییمانی  3؛ِإنَّ
جیان آدمیی  نوعی دگرگیونی در روح و ،بنابراین حقیقت توبه .«کند به ترک آن دعوت می ،بر بدی

 اش وا آلیود گذشیته است که فرد را به تجدید نظیر در عقایید، اخیالق و رفتارهیای ناپیاک و گنیاه
آورد  ناگاه ایمان میی ،برای مثاط کسی که عمری در کفر و شرک و نادانی به سر برده است .دارد می

ییک  ،ساحران فرعون که پس از عمری کفر و سیحرمانند  ؛کند و از کفر و شرک اعالم بیزاری می
 ایمان آوردند. لحظه پشیمان شدند و به موسی

 . توبه و اقرار2

 هنانکیه امیام بیاقر ؛ره با اقرار و اعتراف به بدی و زشتِی آن همیراه اسیتپشیمانی از گناه هموا
ُبِ ُِ»فرمود   َُمْنَُأقَرَّ نِْبُِإَلَّ وُِمَنُالذَّ َُماُيََّْج  ِ یابد که بیه آن اقیرار  تنها کسی از گناه نجات می 4؛َوُاِه 

اییم. بنیابراین  رمیانی کیردهمراد از اقرار در اینجا، اقرار قلبی در برابر کسی است که از او ناف .«کند
کسی که گناهی را مرتکب شود و بدی و زشتی آن را درک نکند یا گناهی را مرتکب شود و زشیتی 

َُمياَُأَراَدُ» فرمیود  امام باقر کند. نمی توبهگاه  هیچ ،و بدی آن را انکار کند و عناد بورزد ِ ََلَُوُاِه 
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َُخْصلَُ َََُصالَ ُِمَنُالََّّاِ ُِإَلَّ يمُْاِه   ن وِبَُفيَْغِفَرَهياُلَه  ُِبالََِّّصِمَُفيَِزيَ ه ْمَُوُِباليذُّ واُلَ   بیه خیدا  1؛ تَيِْنَُأْنُي ِقرُّ
هیای او اعتیراف  خداوند متعاط جز دو خصلت را از مردم نیواسته است  اینکه به نعمت ،سوگند

 .«پس آنان را ببیشد ،که به گناهان اعتراف کنندنای اید وزپس بر آنان بیف ،کنند
اعتراف به گناه در دط و شرمندگی و پشیمانی درونیی و تصیمیم  ،بنابراین گام اوط و اصلی در توبه

آن  ضایع شده است، باییدکه حقی از خدا یا حقی از مردم  نیزدر مواردی  گرفتن بر ترک آن است.
 انسیاناز ای  برای مثیاط اگیر نمیاز و روزه .گیرد هیزی جای این حقوق را نمیکرد؛ زیرا ح  را ادا 

ها را به جا آورد و اگر مالی از مردم ضیایع شیده اسیت،  ، باید به تدریج قضای آنفوت شده است
 باید به آنان برگرداند و اگر آبرویی رییته شده است، باید از آنان عذرخواهی کرد.

 اقسام توبه

 شود  توبه از یک منظر به دو قسم تقسیم می
مثیل  ؛گیردد میی ود و انسان دوبیاره بیه سیوی گنیاه بیازش ای است که شکسته می توبه ،قسم اول

شدن، دوباره به سوی مصرف مشروبات الکلیی   شرابیوار یا معتادی که پس از ترک اعتیاد و پاک
بایید  ؛ولی هیون بیه سیوی گنیاه بازگشیته ،شود یای قبوط م آورد. هنین توبه یا مواد میدر رو می

 دوباره توبه کند.
شود و انسان بعید از توبیه، دیگیر هرگیز گیرد گنیاه  هرگز شکسته نمی ای است که توبه ،قسم دوم

خواهید کیه  و از مؤمنیان مینامییده اسیت   «نصیوح هتوب»گردد. قرآن کریم این قسم توبه را  نمی
كِه َتْوَبكًة َنُصكوحاً »هنین توبه کنند   این ِذيَن آَمُنوا ُتوُبوا ِإَلكى اللَّ َها الَّ ای کسیانی کیه ایمیان  2 يا َأيُّ

بیه معنیای خیالص ییا محکیم  ،َنصوح در لغت .«نصوح هتوب ،به سوی خدا توبه کنید !اید وردهآ
امیام  .انید بیدون بازگشیت بیه سیوی گنیاه معنیا کرده هنصوح را به توب هتوب بیت اهل 3است.
ُِفيِ َُأبَ اًُ»در تفسیر آن فرمود   صادق ُالَِّذيََُلُيَص ود  نْب  ز بیه آن گناهی اسیت کیه هرگی 4؛ه َوُالذَّ

   .«سوی آن باز نگردد
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نصیوح از  هتوبی . در واقیعایمان راسخ بنده است هارزشمندتر از قسم اوط و نشان ،این قسم از توبه
شیود و اغلیب مؤمنیان از  معدودی از مؤمنان میی هدرجات واالی بندگی است که تنها نصیب عد

یطان قیرار دارنید و هیر از های نفس و ش رسیدن به این مقام محرومند؛ زیرا پیوسته در معرض فتنه
ابوبصیر پیس از شینیدن  هنانکه کنند. ولی دوباره توبه می ،روند هند گاه دوباره به سمت گناه می

 .«نگردد؟! یک از ماست که به سوی گناه باز  کدام»پرسید   صادقاز امام  ،نصوح همعنای توب
فَتَُّ»امام فرمود   ُالْم  ِِ ُِمْنُِعبَاِد بُّ ِِ

ُي  َ ُاِه  ابَُِإنَّ خداونید از بنیدگانش کسیی را کیه بیه فتنیه  1؛َنُالتَّيوَّ
حقیقیت  نییز امام صادق .«دوست دارد ،کار است ولی[ توبه ،شود افتد و ]مرتکب گناه می می

َفيتََّنُ»اسیت   بیان کرده، و فرمیودهتری  فوق و مراتب توبه را به زبان روشن ُالَْصْبيَ ُالْم  يبُّ ِِ
ُي  َ ُاِه  ِإنَّ

اَبُ کار را دوسیت دارد و  توبیه هافتیاد  فتنه  به هخداوند بند 2؛كَاَنَُأْفَضلََُُُوَُمْنُلَْمُيَك ْنَُذلَِ ُِمَّْ ُ التَّوَّ
 .«کسی که این از او واقع نشود ]اصاًل گناه نکند[ برتر است

 آثار و برکات توبه

مشاهده  ردگارتوبه و بازگشت به سوی پروتوان آثار و برکات بسیاری را برای  در آیات و روایات می
 شود. کرد که به هند اثر آن اشاره می

 کار در نزد خداوند . محبوبيت توبه1

ابيَن »فرماید   خداوند متعاط می وَّ َه ُيِحبُّ التَّ ابین را دوسیت دارد 3 ِإنَّ اللَّ ا  .«خیدا تیو   هصییغ ،َتیو 
تیوان آن را بیه  یمی ،کننده اسیت کیه در زبیان فارسیی مبالغه از مصدر توبه و به معنای بسیار توبه

محبوبیت توبیه بنابراین اند.  یعنی کسانی که به توبه خو گرفته ؛کننده ی معنا کرد کار ی و نه توبه توبه
شود و تنهیا یکیی دو  برای کسی نیست که در طوط عمر خود گناهان فراوانی مرتکب می ،نزد خدا

گیاه خطیایی از او سیر  هیرنیی یع ؛کند بلکه برای کسی است که پیوسته توبه می ؛کند بار توبه می
کنید و  شود و به درگاه خدا توبه میی پشیمان می ،دادن فرصت  به سرعت و بدون از دست ،زند می
هنان با توبه و انابه به درگاه خدا انس گرفته است که توبه از صفات آنیان و جزئیی از وجیود او  آن

 شده است.
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و خدا را نافرمانی کردنید و از درگیاه قیربش نیز در همین نکته بود که هر د تفاوت شیطان و آدم
ولی شیطان بر گناه خود اصرار ورزید و تا روز قیامت مشیموط غضیب و لعنیت خیدا  ،دور شدند
پشییمان شید و گرییه و  ،از همان ابتدا به گناه خود اعتیراف کیرد که آدم  حالی در ؛قرار گرفت

ابَُ  »فرمیود امام صیادقتضرع کرد تا خداوند گناهش را بیشید.  ُالتَّيوَّ ِقيرَّ ُالْم  يبُّ ِِ
ُي  َ ُاِه   1؛ِإنَّ

کننیدگان سیه خصیلت  خداوند به توبهبنا بر روایتی،  .«کار را دوست دارد توبه هکنند خداوند اقرار
به سبب آن نجات  ،ها و زمین بدهد اهل آسمان هداده است که اگر یک خصلت از آن را هم به هم

ِرينَُإُِ»  یابند  نیستین خصلت این است می تََطهِّ ُالْم  بُّ ِِ
اِبيَنَُوُي  ُالتَّوَّ بُّ ِِ

ُي  َ ُاِه  ُلَيْمُ 2 نَّ ُاِه   بَّ   ََ َفَمْنَُأ

بْ ُ  عیذابش  ،پس کسی که خدا دوستش بیدارد ،کاران و پاکیزگان را دوست دارد خداوند توبه 3؛ي َصذِّ
 .«کند نمی

فرشیتگان و درخواسیت غیافر آمیده اسیت کیه اسیتغفار  هیات هفتم تا نهم سورخصلت دوم در آ
انید و خصیلت  و از راه پروردگار پیروی کیرده نمودهکند که توبه  بهشتشان را برای کسانی نقل می

بیدکاری کنید کیه  را افیرادی معرفیی میکه عبیادالرحمن این سوره است  75تا  63 سوم نیز آیات
 ت و خیواریعذا  مضاعف و خلود همیراه بیا ذلی هوعدو به مرتکبان این عمل زشت، کنند  نمی
َُميْنَُياَبَُوُ»فرماید   ولی بالفاصله می ،پاشد[ دهد ]که اساس و بنیاد خانواده را از هم می می ِإَلَّ

َسَّاتٍُ ََ يِّئاَِِهْمُ َْ ُ ل ُاِه   ْولئَِ ُي بَ ِّ يمياًُُُ َمَنَُوَُعِمَلَُعَمًَلُصالًِِاَُفأ  َِ َُغف ورًاَُر   مگیر کسیی َوُكاَنُاِه  
تبیدیل هایشان را به حسنات  یاورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند بدیکه توبه کند و ایمان ب

 .«مهربان است هآمرزند کند و خداوند بسیار می
مشممونومیممراز لمممیكممهكممردى

 
سمممتیپذیركمممهدریممماىكمممرمبورمممه

 

گ اهمممتراك مممربسمممدی و اعممما 
 

4سممتین یرپممذیرىرممیكممهدربورممه
 

 ای در ميان دو توبه! توبه

بنده به سوی  ههم توب ؛ یعنیو هم به خداوند نسبت داده است ریم فعل توبه را هم به انسانقرآن ک
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 هو خیوردن مییو بیرای مثیاط در داسیتان حضیرت آدم .خدا و هم توبه خدا بر بنده آمده است
ِه َكِلمكاٍت َفتكاَب »فرماید   شدنش از بهشت می  ممنوعه و رانده ى آَدُم ِمْن َربِّ َلْيك  َفَتَلقَّ كُه ُ كَو ََ ِه ِإنَّ

اُب  وَّ حيْ  التَّ پس خداوند بر او توبه کرد کیه  ،آدم از جانب پروردگارش کلماتی را دریافت کرد 1 الرَّ
توسیل بیه ذوات   هکلمیاتی از جملی یعنیی حضیرت آدم  ؛«کننده مهربان اسیت او بسیار توبه

رد و خداوند نیز بر او توبه کرد و عنوان توبه به درگاه خداوند بر زبان آو  بهرا  2عبا پنج تن آط همقدس
 گناهش را بیشید.

پیذیری اسیت؛  به همان معنای لغوی یعنی بازگشت خدا به سوی بنده و توبیه ،توبه خدا در اینجا
شود و پیش از تحقی  توبیه از سیوی بنیده،  زیرا بنده با ارتکا  گناه از خداوند و رحمتش دور می

بنگرد تا توفی  توبه پیدا کنید و پیس از اظهیار نیدامت  باید خداوند با نظر لطف و رحمتش  به او
بنابراین واقعی محق  شود.  هاش را بپذیرد و او را ببیشد تا توب خداوند باید توبه ،بنده به درگاه خدا

 خداوند قرار دارد. های میان دو توب هر توبه

منكهراشمكهررآنخا رعاِ رگذرم
 

رز باجهامیل ف مك یاىخاکدز رز 3سز
 

 . آمرزش گناهان2

انید کیه پروردگیار  به صراحت بیانگر این حقیقیت ،آیات متعدد قرآنی و احادیک خاندان رسالت
بلکیه از  ؛کار خود گشیوده اسیت مهربان، آغوش لطفش را همواره به سوی بندگان گنهکار و توبه

ا بکوبنید و متضیرعانه تعیالی ر بندگان باید کوبۀ با  توبه و بازگشت به سوی ح  هیک منظر، هم
َو »کنید   مؤمنان را به توبه دعیوت میی هرو خدای متعاط، هم  این از. عذر تقصیر به درگاه او آورند

ْْ ُتْفِلُحون ُُ َها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّ ِه َجميعًا َأيُّ د، ییای مؤمنان! همگی به سوی خیدا بازگرد 4  ُتوُبوا ِإَلى اللَّ
روزی هفتیاد مرتبیه ایین ذکیر را  پیامبر اکرم»فرمود   ادقامام ص .«دیباشد تا رستگار شو

ُُُِإلَ َُُأَ وبُ کرد   تکرار می پیذیری خداونید را هنیین  توبهقیرآن . «کینم به سوی خدا توبه می 5؛ اِه 
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ُْ » کند  توصیف می ئاِت َو َيْعَل يِّ ِن السَّ ََ باِدِه َو َيْعُفوا  َِ ْن  ََ ْوَبَة  ذال َيْقَبُل التَّ و  1  ما َتْفَعُلكون َو ُ َو الَّ
   .«داند یم ،دینک یگذرد و آنچه را م یم ها در رد و از بدییپذ ه توبه را از بندگانش میکاوست 

 ؛انتظار آمدن فرزندشیان هسیتند  گویا پروردگار ی بالتشبیه ی همچون پدر و مادری است که هشم
زدن   نتظر شنیدن صدای زنیگکند و هر لحظه م همان فرزندی که با آنان قهر کرده و نامهربانی می

در او را شیوند و  غیرق شیعف و شیادی می ،بینند ها انتظار او را می و هون پس از مدت او هستند
ویژه در میاه رحمیت و مغفیرت رمضیان و در  کشند. خداوند نیز هر شب و هر روز بیه آغوش می

کنید و از  آنیان ررا نثیا هیایش انتظار بندگان گنهکار خود است تا بهترین رحمیت  شب قدر هشم
ُفََرَيًاُبِتَْوبَيِةُ»فرمیود   امام باقر .به آنان عطا کند ،آنچه بیشتر دوست دارد َََُصيالَ َُأَشي ُّ َ ُاِه  ِإنَّ

 ُِ َُوَُزاَد لَتَ   َِ َُرا ٍلَُأَضلَّ ُِمْنَُرج  ِِ اش شیادتر  بنیده هخداونید از توبی 2؛ِفيُلَيْلٍَةَُظلَْمياَ ُفََوَجيَ َهاَُُعبِْ 
بنیدگان  .«ی که مرکب و زاد سفرش را در شبی تاریک گم کرده باشد و آن را بیابیداز کس ،شود یم

و هیم آنیان هیم خیود  .شود کردن آنان شاد می گمشدگان خدا هستند که خداوند از پیدا ،گنهکار
 .اند را گم کردهخدای خود 

عجممممبدارىازل ممممفپروردگممممار
 

كمممهراشمممرگ هكمممارىامیمممروار؟ت
 

ریمهممممیشمممرمدارمزل مممفكممم
 

3كهخموانمگ مهپمی عفموشع میم
 

هنان گسترده است که حتی مرتکبان گناهان  آن ،اش پذیری دریای رحمت و رأفت پروردگار و توبه
نور کیفر کسانی را که نسیبت بیه  ههنانکه در سور؛ شود ترین گناهان را نیز شامل می کبیره و زشت

ولیی  ؛کنید و آنان را فاس  معرفیی میی ،بیان هشتاد تازیانه ،زنند زنان پاکدامن تهمت بدکاری می
ٌْ »فرماید   بالفاصله می َه َغُفوٌر َرِحكي ِذيَن تاُبوا ِمْن َبْعِد اِلَك َو َأْصَلُحوا َفِ نَّ اللَّ سیانی کمگیر  4 ِإالَّ الَّ

 «.  م استیه خداوند غفور و رحکشان[ را جبران کنند  نند و ]گناه گذشتهکه بعد از آن توبه ک
 شعوانه حکایت توبه

زنی در بصره بود که هر روزش را در مجلس فس  و فجیور « شعوانه»در منابع دینی آمده است که 
ه از کد یای رس گذشت، به در خانه  میهای بصره  وههکزانش در ینکروزی با جمعی از  گذراند. می
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ه»گفت   .آن خروش و فغان بلند بود خانیه  زی را بیه درونینک. «عجب غوغایی است !سبحان الل 
گری فرستاد، او هم برنگشیت. سیومی را فرسیتاد و یز دینک .اما کنیز برنگشت ،فرستاد تا خبر آورد

ه ماتم زنیدگان کبل ؛ستیغوغای مردگان ن»کنیز برگشت، گفت   . وقتید کرد که باید برگردیکیتب
رساند ت کند و از عذا  خدا می جمعی را موعظه میرا دید که واعظی  و . شعوانه داخل شد«است

ظكًا َو َزِفيكراً »کند   ر مییه را تفسین آیو ا ْْ ِمْن َمُاٍن َبِعيٍد َسِمُعوا َلهكا َتَغيُّ ه کیهنگیامی  1 ِإاا َرَأْتُه
 شید و شیعوانه متیبثر .«شینوند ند، نعره خشم و خروشی از آن میییانی دور آنان را ببک[ از م ]آتش

 بلیه.»گفیت  شییخ  «.آمرزد؟ دا مرا میخ ،نمکاگر توبه  .اهانمیی از روسیکمن  !خیای ش»گفت  
 .شیعوانه مینم !خیا شی». گفت  «هه گناهانت مثل شعوانه باشد اگر ؛آمرزد ن، خدا تو را میکتوبه 

 شیعوانه«. ن اسیتیخدا ارحم الراحم». واعظ گفت  «نمکگر گناه نیه بعد از این دکنم ک توبه می
د. روزی با خود یت ضعف رسیدنش به نهاه بکبه نحوی  ؛و مشغوط عبادت شد کرد زان را آزادینک

 2.«ندانم آخرت حالم هگونه باشد ؛ن طور گداخته شدمیا ایآه آه از دن»گفت   می
 های دنيا . نجات از عذاب و گرفتاری3

بیه  مبیتال نشیدنیکی دیگر از آثار توبیه، نجیات و رهیایی از نیزوط عیذا  خیدا در ایین دنییا و 
آمیوز  زمینیه بسییار عبرت  ایین در ونسییحضرت قرآنی های گوناگون است. داستان  گرفتاری

شیدند و  به سبب کفر و نافرمانی گرفتار نفرین حضرت یونس از یک سو قوم یونس .است
 ایین ولی در ،از میان آنان خارج شد حضرت یونس .های نزوط عذا  بر آنان نمایان شد نشانه

و دسیت بیه دعیا و بیدار شدند ز خوا  غفلت ا ،هنگام آن قوم به ارشاد عالمی که در میانشان بود 
 3.گریه و تضرع برداشتند تا عذا  و هالکت از آنان برداشته شد

ای غفلت، خطایی از او سر زد که گویا خطیایش  به علت لحظه از سوی دیگر حضرت یونس
 بیه همیین 4پییش گرفیت. این بود که پیش از اجازه خدا از میان قومش خارج شد و راه دریا را در

در همان فضای تاریک و مرطیو  و پیر از ولی او  ،سبب خداوند او را در شکم ماهی گرفتار کرد
  َفنكادى»هنین طلب آمررزش کیرد   رو به درگاه خدا کرد و از او این  سیتی و فشار با تمام وجود
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اِلِم  ي ُكْنُت ِمَن الظَّ ُلماِت َأْن ال ِإلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإنِّ ها ]ی شیکم  ان آن تاریکییاو در م 1  يَن ِفي الظُّ
اعتیراف «. اران بیودمکسیت، تیو منزهیی، مین از سیتمیه معبودی جز تیو نکاد برآورد یماهی[ فر

نیز مؤثر واقع شد و خداوند به ندایش پاسخ مثبت داد   ح توأم با ندامت یونسیخالصانه و تسب
ِّْ َو » ْيناُه ِمَن اْلَغ م و از یردکیما درخواستش را اجابیت  2  َكذِلَك ُنْنِجي اْلُمْؤِمِنيَن َفاْسَتَجْبنا َلُه َو َنجَّ

، بیا پس از آن حضرت یونس«. میده یگونه مؤمنان را نجات م غم و اندوه او را رهانیدیم و این
 3اش را ادامه داد. پیامبری هلطف الهی از دط ماهی رهید و به میان قوم خود بازگشت و وظیف

دل ز تیدسممم رمیمممابممارمممرآریم
  

كمممهنتممموانرمممرآوردفمممردازِگمممل
 

رممهفصمملخممزاندر،ندی ممیدرخممت
  

مرزسمرماىسمخت؟كهرمی رمر مانز
 

مپ مممرارازآندركمممههرگمممزندسمممت
  

دسمممتكمممهنومیمممرگمممرددررآورده
 

همممه اعممتآرنممرومسممكین،نیمماز
  

نممموازریمممابمممارمممهدرگممماهمسمممكین
 

چممموشممماخرره مممهرمممرآریمدسمممت
  

ر ازاینرمی نتمواننشسمتركهری
 

خراونمممرگاران مممركمممنرمممهجمممود
  

كممهجممرمآمممرازر ممرگاندروجممود
 

گ مممماهآیممممرازر ممممرهخاكسممممار
  

یممممرعفمممموخراونممممرگار رممممهام 
 

ایممممكریممممارمممهرزربممموپمممرورده
  

 4ایمم...رهانعامول مفبموخموكمرده
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