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محبوبان الهی از نگاه قرآن کریم
*

حجتاالسالموالمسلمینمربضیخوشنصیب وگروهبولیرمرتوا

مقدمه

در برخی آیات قرآن ،ههره مؤمنانی به تصویر کشیده که خداونید آنیان را محبیو خیود دانسیته
ُ
است .این مؤمنان را میتوان بیه نیه گیروه «پرهیزکیاران»« ،صیابران»« ،توکیل کننیدگان»« ،توبیه
کنندگان و پاکیزگان»« ،رزمندگان»« ،نیکوکاران»« ،بر پا کنندگان عدالت» و «پییروان و فرمیانبران
از پیامبر » تقسیم کرد 1.از آنجا که هر یک از این گروهها مورد توجه خیا قیرآن کیریم قیرار
گرفتهاند ،شایسته است هر یک از این گروهها به صورت مستقل بیان و بررسیی شیوند 2.از مییان
آنها ،به «تقواپیشگان»« ،صابران»« ،توکلکنندگان» و «توبهکاران» میپردازیم.
 .1تقواپیشگان

مفهوم تقوا

َ
حفیظ خیود از هیزهیای
تقوا از ماده «وقی» و مصدر « ِوقایه» اسیت .تقیوا در لغیت ،بیه معنیای ِ
ترسناک و زیانبار ،و در عرف اهل شرع به معنای خویشتنداری در برابر هیزهایی است که انسیان
تیرک امیور ممنیوع بیه دسیت مییآیید 3.تقیوا در فارسیی ،بیه پارسیایی و
را به گناه میاندازد و با ِ
پرهیزکاری ترجمه میشود .از مفاهیم نزدیک به تقوا ،مفهوم َو َرع است که بیه معنیای اجتنیا از

* دانش آموخته سطح  3حوزه علمیه قم .
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محرمات است.

1

اهميت تقوا

در قرآن و روایات ،نکات فراوانی در با اهمیت تقوا آمده است که در اینجا سیه نکتیه را ییادآور
میشویم.
 .1محور دعوت همۀ پيامبران خدا

قرآن کریم پس از بیان رئوس تعلیمات رسوالن و خمیر مایههای اصلی ادیان آسمانی ،تبکید ویژه
آنان بر رعایت تقوا از سوی مردم را یادآور میشود؛ هنانکه نسبت به حضرت نوح

میفرماید

َ َّ ْ َ ُ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ٌ َ َ َّ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ُ ٌ َ ٌ َ َّ ُ َّ
الل َ
كه َو
«كذ َبت ق ْو ُم نوح المرس ِلين ِإا قال لهْ أخو ْ نوح أال تتقون ِإني لُْ رسول أ ِمين فكاتقوا
ٍ
َأ ُ
ون  2قوم نوح ،رسوالن را تکذیب کردند ،هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفیت آییا تقیوا
طيع
ِ

ً
پیشه نمیکنید؟! مسلما من برایتان فرستادهای امین هستم .تقوای الهی پیشه کنیید و میرا اطاعیت
نمایید» .نوح نبی

مراعات تقوا را محور دعوت خود قیرار داده و از امانیتداری و خیرخیواهی

خود به عنوان شاهد صدق خویش در این دعوت یاد کرده اسیت .ایین تعیابیر از زبیان حضیرت
هود ،حضرت صالح ،حضرت لوط و حضرت شعیب

 3نیز در گفتگوی آنان با قومشان تکرار

شده و مشابه آن از زبان پیامبران دیگری همچون حضرت الیاس  4و حضرت عیسیی  5نییز
آمده است.
 .2بهترین توشه سفر آخرت

قرآن کریم در ضمن بیان احکام حج ،تقوا را بهترین توشه این سفر معرفی میکنید و مییفرمایید
َ

َ

ْ

ُ

ُ

َْ

َ َّ
َّ ْ َ َّ َّ
َ َ َّ ُ
ون يكا أ ِولكي اْل ْلبكاب  6رهتوشیه برداریید و بهتیرین رهتوشیه،
«تزودوا ف ِ ن خير الز ِاد التقوى و اتق ِ

پرهیزگاری است و ای خردمندان! از من پروا کنید» .وقتی امیرالمؤمنین
 .1ر.ک محمد بین یعقیو کلینیی؛ الکقافی؛ ج،2
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صفین به وادی السالم رسید ،با استمداد از این آیه ،مردگان را اینهنین خطا کرد
ای اهییل سییرزمین وحشییتانگیز ،و جاهییای خشییک و ویییران و گورهییای تاریییک؛ ای
خاکنشینان ،ای ساکنان دیار غربت ،ای اهل تنهایی ،ای اهل وحشت! شما پیشروان مایید
که جلوتر از ما رفتید و ما نیز در پی شما آمده به شما خواهیم پیوست؛ اما در خانیههایتیان،
سکونت گزیدند و با همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان را تقسیم کردند .این خبیری اسیت
که ما داشتیم ،پس شما هه خبر؟
1
سپس به همراهان خود فرمود «أماُلَوُا ِذ َنُلَهُمُفييُالكَ ِ
ُاليز ِادُالتَّقيوى؛
يَلُ َ ُ
خبيروك َّ
يير ِ
ُأَ َ
مُأنُُ َخ َ

بدانید اگر به اینان اجازه سین گفتن مییدادنید ،بیه شیما خبیر مییدادنید کیه بهتیرین رهتوشیه،
تقواست».
ابوحازم ،یکی از تابعین میگوید
ههارده دشمن در کمین من هستند که ههار تیای آنهیا عبارتنید از شییطانی کیه گمیراهم
میکند؛ مؤمنی که به من حسادت میکند؛ کافری که با من میجنگد و منافقی کیه بیا مین
دشمنی میکند .ده دشمن دیگر هم عبارتند از گرسنگی ،تشنگی ،گرما ،سیرما ،برهنگیی،
پیری ،بیماری ،فقر ،مرگ ،و آتش [دوزخ] .من تنها با سیالحی کامیل ،طاقیت مقاومیت در
برابر آنها را دارم و سالحی برتر از تقوا نیز برای این کار نمییابم.

2

قرآن کریم در آیات متعددی با بیان سرانجام نیک تقواپیشگان ،آنان را وارثیان بهشیت میدانید؛ از
َّ ُ

ُ

ُ

الجنة َّالتي نورث م ْن َبادنا َم ْن َ
جمله میفرماید «تلک َ
كان َت ِق ًّي ًا  3این همان بهشیتی اسیت کیه
ِ ِ ِ ِ
ِ

به بندگان پرهیزگار خود ،به ارث میدهیم».

 .3شرط قبولی اعمال

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

َ

َ ُ َّ َ ْ َّ
4
قبیولی
.
»
پیذیرد
می
ان
ر
پرهیزکیا
از
تنها
خداوند
هنین بیان میکند « ِإنما َيتق َّبل الل ُه ِمن ال ُمتقين
ِ
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛ حکمت.130
 .2جالط الدین عبدالرحمن سیوطی؛ الدر المنثور؛ ج،1
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اعماط و اعطای ثوا بر آن ،منوط به داشتن تقوای قلبی و دوری از گناهیان هنگیام روییارویی بیا
ِ
آنهاست .قابیل در مقام عمل اثبات کرد که از پرهیزکاران نبود و شایستگی قبولی قربانی به درگیاه
خدا را نداشت؛ زیرا به سبب حسادت ،دستش را به خون بیرادرش آلیوده کیرد و نیسیتین قتیل و
برادرکشی را بر روی زمین راه انداخت 1.امام صادق

بسیار بدون تقوا فرمود
درباره
عمل ِ
ِ

عمل اندک ولی با تقوا ،بهتر از عمل بسیار ولی بدون تقواست؛ مانند این کیه فیردی اطعیام
ِ
طعام میکند و با همسایگانش مدارا ،و با دیگران با نرمیویی رفتار میکند؛ ولی تیا دری از
حرام بر رویش باز میشود ،وارد آن میشود .این عمل بدون تقواست و فرد دیگری است که
ِ
هنین کارهای خیری را انجام نمیدهد ،ولی وقتی دری از حرام برایش باز میشیود ،وارد آن
نمیشود.

2

محبوبيت و برتری پرهيزکاران در نزد خدا

تقوا ،سبب محبوبیت و برتری انسان در درگاه خداوند میشود؛ هنانکیه قیرآن کیریم میفرمایید
َّ َ ُ ُّ ُ َّ َ
قين  3خداوند پرهیزکاران را دوست دارد».
« ِإن الله ي ِحب المت

 .1معنای محبوبيت در نزد پروردگار

خداوند متعاط دو نوع رحمت دارد رحمت فراگیر و عام که همه میلوقات را در بر میگییرد و در
بهرهمندی از آن تفاوتی میان خوبان و بدان نیست؛ هنانکه فرمود

َ َ َ
حمتى َوس َع ْت ُك َّل َش ْ
كى ٍء
ِ
«و ر ِ

4

نعمیت روزی و سیالمتی و
رحمتم همه هیز را فرا گرفته اسیت» .آفیرینش میلوقیات و اعطیای
ِ

امنیت به آنان ،نمونههایی از ایین رحمیت عیام اسیت .بییش دوم رحمیت خداونید« ،رحمیت
خا » است که به برگزییدگان و دوسیتان او اختصیا

دارد .بنیا بیر رواییت امیام صیادق ،

«رحمانیت» رحمت فراگیر خداوند و «رحیمیت» رحمت خا

اوست کیه در نیسیتین آییه از

قرآن ،یعنی آیه بسم الله آمده است 5.رحیمیت خدا ،توفی ها و عنایتهیا و هیدایتهیای وییژه و
 .1ر.ک محمد بن مسعود عیاشی؛ کتاب التفسیر؛ ج،1
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2
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اعطای مقام و منزلت خا

در درگاه خداوند است که شامل حاط پرهیزکاران میشود.

 .2تقوا ،مالک برتری در نزد خداوند

َ
تقوا نه تنها انسان را نزد خداوند محبو میکند؛ بلکه او را به مقام برتیری مییرسیاند «يكا أ ُّي َهكا
َّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ً َ َ
َ َ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ
كه
بائكل ِلتعكارفوا ِإن أ ككرمُْ َِنكد الل ِ
الناس ِإنا خلقناكْ ِمن اك ٍر و أنثى و جعلناكْ شعوبا و ق ِ
َْ ُ
قاكْ  1ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را گیروههیا و قبیلیههیایی قیرار دادییم تیا
أت

یکدیگر را باز شناسید ،بیگمان گرامیترین شما نزد خداوند ،پرهیزگارترین شماست» .بنا بر ایین
آیه شریفه ،تنها عاملی که سبب برتری و کرامت بیشیتر در نیزد خداسیت ،همیان تقیوا و تیرس از
اوست .هه بسا زنی به سبب تقوا نزد خداوند ،بسیار گرامیتر از شوهرش باشد یا کسی که از نیژاد
و قبیله در ظاهر پستتری است ،اما به سبب تقوا ،گرامیتر از فردی است که از نژاد برتیر و قبیلیه
بزرگتر باشد.
ّ .3
سر محبوبيت و برتری پرهيزکاران در نزد خداوند

شاید این سؤاط مطرح شود که هرا تقوا ،انسان را نزد خداوند اینهنین محبو و گرامی میکنید؟
پاسخ این سؤاط را باید از تبمل در مفهوم تقوا یافت؛ زییرا حقیقیت تقیوا ،خویشیتنداری در برابیر
امیاط نفسانی و ترجیح خواستهها و اوامر الهی بر خواستهها و اوامر نفسانی است .وقتی انسان بیه
خواست او را بر خواستههیای زودگیذر خیود مقیدم بیدارد ،خداونید نییز او را
سبب تعظیم خدا،
ِ
دوست میدارد ،از مقربان خود قرار میدهد و از آنچه نزدش دوستداشتنیتر اسیت ،بیه او عطیا

میکند تا او را راضی کند .امام صادق فرمود «ماُنَ َقلُاهُعزُوُجي َّلُعبي ا ًُِمينُذ ِّلُالْمص ِ
اصييُ
ََ
ْ
َ َ ِ َ َّ َ َ َ ْ
ٍ 2
الُوُ َأعزِ ُِمنُغي ِر ِ ٍ
ِ
ِ
ِإلَ ِ
ٍ
ُع ِّزُالتَّ ْقو ِ
ينُ َغي ِ
ير؛ خداونید
ير َُب َش ُ
ىُإ ََّلُ َأ ْغ ََّاُِم ْنُ َغ ْي ِر َُم َ َ َّ ْ َ ْ َ
ُعش َيرة َُوُ نَ َسي ُُم ْ ْ
َ

عزوجل هر بندهای را که از ذلت گناهان به عزت تقوا منتقل کند ،بدون ماط او را بینیاز میکنید و
3

بدون قبیله و خویشاوندان ،او را عزت داده و او را بدون بشری ،انس میدهد».
در ساطهای قحطی مصر ،وقتی یوسف عزیز مصر شد؛ َزلییا ،همسر عزیز پیشین ،آنهنیان
 .1حجرات .13
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2
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 . 3جمله اخیر شاید به این معناست که خداوند احساس وحشت و ترس از تنهایی را از دط انسان باتقوا بیر مییدارد و
او را با نور ایمانش ،انس میدهد.
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دهار فقر شد که به گدایی از مردم روی آورد و حتی روزی بر سر راه یوسیف
کمک بیواهد .یوسف

نشسیت تیا از او

در میان جمعی از همراهان خود سوار بر مرکب بر او مییگذشیت کیه

صي ِةُع ِبي ًُاُوُجصيلُالْص ِبيي ُ ِبالطَّ اع ِ
ِ
يةُملوكيًُا؛
زلییا ایستاد و گفت «ْ ْب َِ َ
َ ََ َ َ َ
ُج َص َلُُالْمل َ
َ
وكُُ ِبال َْم ْص َ َ
ان َُم ْن َ
پاک و منزه است کسی که فرمانروایان را بیه سیبب معصییت ،بیرده نمیود و بردگیان را بیه سیبب

او را شناخت و گفت «تو همیان زلیییا هسیتی؟» .گفیت

طاعت ،پادشاه قرار داد» .یوسف

«آری؛ من فریفته جماط و ماط خود شدم؛ زیرا زیباترین و مالدارترین زن مصر بودم ،در حالی کیه
ماط و جمالم همه از دستم رفت».

1

بنرهاكمنبماهممهجانمتك مر 

ر ممرگیكممنبمماكممهسممل انتك ممر  





اىمسمملمانتبممامسمملمانتك ممر 

همچمموسمملماندرمسمملمانیركمموش  





خمموىحیمموانیسممزاواربممونیسممت 

2

برکاینخوكنكهانسانتك مر 


 .4تکریم بيشتر پرهيزکاران در سيره پيامبر

پیامبر اکرم

و اهلبيت

نیز تقوا را مالک تکریم و برتری اصحا خود قرار داده بود و اصیحا بیاتقواتر را

بیشتر تکریم میکرد تا جایی که افرادی مانند سلمان فارسی و بالط حبشی و عمار یاسر از مقربان
ایشان بودند .اگر هه بسیاری از اصحا نیز بیتوجه به ایین حکیم الهیی و نبیوی ،در مقایسیه و
برتری برخی بر برخی دیگر به مالکهای موهوم نژادی و قبیلیهای خیود تکییه مییکردنید .روزی
گروهی از قبیله قریش دور هم جمع شده بودند و هر یک به حسب و نسب خود افتیار میکرد تا
ُ
اینکه نوبت به سلمان رسید و ع َمر از اصیل و نسیب او پرسیید .سیلمان در پاسیخ گفیت «مین
سلمان ،پسر بندهای از بندگان خدایم .گمراهی بودم که خیدای عزوجیل بیه سیبب محمید

،

هدایتم نمود و بینوایی بودم که خداوند به سبب محمد  ،توانگرم سیاخت و بیردهای بیودم کیه
َ
َ
خداوند به سبب محمد  ،آزادم کرد .این ح َسب من و این ن َسیبم اسیت!» .وقتیی سیلمان ایین
ماجرا را برای پیامبر بازگو کرد ،آن حضرت فرمود «ای گروه قریش! َ
حسب َمرد ،دین اوسیت
و جوانمردی او ،اخالق او و ریشهاشَ ،
خرد اوست .خداوند میفرمایید ای میردم! میا شیما را از
ِ
 .1علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج ،1

.357

 .2عباس حسینی جوهری؛ خزائن االشعار؛

.28
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مرد و زنی آفریدیم و شما را گروهها و قبیلههیایی قیرار دادییم تیا یکیدیگر را بشناسیید؛ بییگمیان
گرامیترین شما نزد خداوند ،پرهیزگارترین شماست» .سپس بیه سیلمان فرمیود «هییچ ییک از
1

اینها بر تو برتری ندارند ،جز به تقوا و اگر تقوای تو بیش از آنان باشد ،تو از آنها برتری».
مالک برتری نزد اهلبیت و امام زمان نیز هیزی جز تقوا نیست .یکی از شاگردان خا
میرزا جوادآقا ملکی تبریزی میگوید
را با جماعتی دیدم کیه در صیحرایی بیه نمیاز

شبی در عالم رؤیا حضرت صاحباالمر

جماعت ایستادهاند .نزدیک رفتم تیا جمیاط مبیارکش را زییارت کینم و دسیت شیریفش را
ببوسم .شیخ بزرگواری را دیدم که در کنار آن حضیرت ایسیتاده و آثیار بزرگیواری و وقیار از
سیمایش پیدا بود .هنگامی که بیدار شدم ،فکر کردم آن شیخ کیسیت کیه اینقیدر بیه امیام
نزدیک است .برای یافتنش به مشهد و تهران سیفر کیردم ،امیا او را نییافتم .او را در مدرسیه
فیضیه و در یکی از حجرهها ،مشغوط تدریس دیدم .پرسیدم این آقا کیسیت؟ گفتنید آقیای
حاج میرزا جواد آقا ملکی است .خدمتش رسیدم ،از من تفقد زییادی کیرد و فرمیود کیی
آمدی؟ گو یا مرا دیده و شناخته و از قضیه آگاه است .از آن پس ،مالزمتش را اختیار کرده و
او را هنان یافتم که دیده بودم و میخواستم.

2

راههای تحصيل و تحکيم تقوا

برای دستیابی به تقوای الهی و استحکامبیشی به آن ،راهکارهایی وجود دارد که مهمترین آنها
عبارتند از
 .1ترک محرمات

فرمیود « َمينُ

نیستین راه به دست آوردن تقوا ،پرهیز از محرمات است؛ هنانکه رسیوطخیدا
ِ ِ
ُاهُ َف ِ
ور ُِِالََّّا ِ ُ؛  3کسی که از حرامهای خیدا پیروا کنید ،از پارسیاترین
َو َر َِ َ
هوُمنُ َأ َ
نُمِار ُِ ِ َ
ُع َ
ِ
مردم است» .انسان پارسا کسی است که هون در صحنه شهوت حرام و بیعفتی قیرار مییگییرد،
یوسفوار از آن صحنه میگریزد و هون در عرصه ثروت و قدرت قرار گیرد ،همچون موالی خود
امیرالمؤمنین  ،پاک و بیآالیش از آن بیرون مییآیید .در شیرح حیاط آییتاللیه حاجآقیا رضیا
 .1همان؛ ج8؛

181؛ ح .203

 .2رضا میتاری؛ سیمای فرزانگان؛

.66

 .3فضل بن حسن طبرسی؛ مکارم األخالق؛ ج2؛

.336 – 319
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همدانی آمده است «در مدت عمرش کسی از او غیبتی نشنید و هرگز به کسی اجیازه نمییداد
تا در حضورش از کسی دیگر سین بگویند و اگر احساس میکرد پای غیبت به میان آمده است،
ً
1
فورا مسئله علمی مطرح میکرد و رشته سین را میگردانید».
متبسفانه با کمرنگ شدن تقوا در جامعه امروز ،گناهانی مانند سبک شمردن نماز ،روزهخواری در
مأل عام ،غیبت و تهمت ،دروغ ،تمسیر ،عقوق والدین ،قطع رحیم ،ربیاخواری و  ...نسیبت بیه
اوایل انقال  ،افزایش هشمگیری یافته است که باید در این زمینه فرهنگسیازی جیدی صیورت
گیرد .آدمی باید با حسا کشیدن از نفس خود ،کسب و کارش را ارزیابی کند و مراقب باشید تیا
مبادا حرام به زندگیش وارد شود؛ زیرا ماط حیرام ،سرمنشیب بسییاری از گناهیان اسیت؛ هنانکیه
رسوطخدا

فرمود «انسان در زمره تقواپیشگان نیست ،مگیر اینکیه از خیود حسیا بکشید؛

سیتتر از حسابرسی شریک از شریکش تا بداند که خوراکش از کجا و نوشیدنیاش از کجیا و
پوشیدنیاش از کجاست؛ از حالط یا از حرام است؟».

2

 .2خدا را حاضر و ناظر بر اعمال خود دیدن

دومین راه به دست آوردن تقوا ،خداشناسی است؛ یعنی انسان همواره خیدا را حاضیر و نیاظر بیر
اعمالش ببیند و در محضرش معصیت نکند؛ هنانکه قرآن کریم میفرمایید

ََ
َ َّ َّ
َ
الل َ
كه
«ألْ َي ْعلْ ِبكأن

َي َرى  3آیا ندانست که خداوند (اعمالش را) میبیند؟!» .در هنین حالتی انسان میتواند خیود را از
هر گناهی حفظ کند؛ زیرا به طور طبیعی وقتی در برابر نیاظر محترمیی قیرار بگییرد ،بسییاری از
کارهای زشت را به سبب حیا یا ترس ترک میکند .شیصی به امام زینالعابیدین
فردی گنهکارم و در برابر گناهان صبر ندارم ،مرا موعظهای کین .امیام
«پنج کار را انجام بده و هر هه میخواهی گناه کن ».سپس فرمود

گفیت مین

در پاسیخ بیه او فرمیود

ِ ِ
ِ
ت ُاُ ْطليبُم ُو ِ
ُاهُوُُِإ ْذ ِنبُم ِ
ُاهُوُُِإ ْذ ِنبُم ِ
ََلََُ ْأك ْل ِ
ضيصاًُ
اُشي ْئ َ ُ
ت ُاُ ْخر ْج ُِ
اُش ْئ َ ُ
ُم ْن َُو ََل َية ِ َ
ُر ْز َق ِ َ
ْ َْ
ْ َ
ْ َ
ِ ِ
ََلُيراكُاهُوُُِإ ْذ ِنبُم ِ
ينُنَ ْف ِسي َ َُوُ
اُش ْئ َ ُ
ََ َ ِ َ
ُع ْ
وَي َُُ َف ْاد َف ْصي َ
اُجا َ َُملَ ُال َْم ْوتُل َي ْق ِب َ ُر َ
ت ُ ِإ َذ َ
ْ َ
4
يارُوُُِإ ْذ ِنيبُم ِ
ِ
ُِإ ْذ ِنبُم ِ
تُ َُوُ ِإ َذاُ َأ ْد َخلَ َ ُم ِال ٌ ُِفيُالََّّ ِ
ياُشي ْئت؛ از
اُش ْئ َ ُ
ارَُُف ََلََُ ُْخ ْلُفييُالََّّ ِ َ
ْ َ
َ
ْ َ

 .1ناصر الدین انصاری قمی؛ اختران فقاهت؛ ج،1

.359

 .2فضل بن حسن طبرسی؛ مکارم األخالق؛ ج2؛

375؛ ح .2661

 .3عل .14
 .4محمد بن محمد شعیری؛ جامع االخبار؛

.131-130
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روزی خدا نیور و هر هه میخواهی گناه کین؛ از والییت خداونید خیارج شیو و هیر هیه
میخواهی گناه کن؛ جایی را پیدا کن که خدا تو را نبیند و در آنجا هر هیه میخیواهی گنیاه
کن؛ هنگامی که ملک الموت برای قب

روحت میآید ،او را از خودت دفع کن و هیر هیه

میخواهی گناه کن و هنگامی که [فرشتل] مالک دوزخ تو را بیه آتیش درآورد ،داخیل آتیش
مشو و هر هه میخواهی گناه کن.
 .3روزهداری

یکی از بهترین راههای به دست آوردن تقوا و کسب محبت خدا ،روزهداری است .خداوند متعیاط
پس از بیان حکم حتمی روزه ماه رمضان ،مهمترین ثمیره آن را حصیوط تقیوا میدانید؛ 1هیرا کیه
حقیقت روزه ،هیزی جز بازداشتن نفس از شهوات و خواستههای نفسانی نیست .اگر کسی ییک
ماه تمام خود را بر مهار هواهای نفسانی تمرین دهد و خوردن و آشامیدن و لیذتهیایی را کیه در
ِ
حالت غیر روزه بر او حالط است ،به خاطر فرمیان خیدا تیرک کنید؛ بهتیدریج فضییلت تقیوا در
درونش پدید میآید ،رشد میکند و تقویت میشود تا جایی که در پایان ماه رمضان بیه آسیانی از
محرمات دیگر نیز اجتنا میکند و محبو درگاه خداوند میشود.
ز
لممبفرور ممراز عمماموازشممرا
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گربموایمناندمانزنمانخمالیك می  

مماىاجاللمممیك مممی 
پمممرزگوهرهم
ِ
ز
رعمرازآنم رماملمباندماز2كممن 

چ رشبهاخموا راگشمتیاسمیر؟  

یبشدیریمرارشمودولمترگیمر 3



فلجمانازشمیرشمی انرمازكمن 

چ رخوردىچر وشیریناز عام؟  








امترممانكممنچ ممرروزىدرصممیام 




 .4پرهيز از دنياطلبی

اسالم مسلمانان را به بهره بردن از موهبتهای دنیایی به مقیدار الزم ،سیفارش کیرده اسیت «َلُ
صيب َُُ ِم َنُال ُّ ْنيا  4بهرهات را از دنیا فرامیوش مکین» ،امیا آنیان را از دنیادوسیتی افراطیی و
ََ َّْ َسُنَ َ

دنیاپرستی نیز بر حذر داشته و آن را با تقوا منافی دانسته است؛ هنانکه امیام علیی
 .1بقره .183
 .2انبان به معنای کیسه و کنایه از شکم و انباز به معنای شریک است.
 .3جالط الدین محمد مولوی؛ مثنوی معنوی؛ .727
 .4قصص .77

میفرمایید
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ٍ
«َراُُعل ُك ِّلُ َق ٍ
نياُأنُيسكََّ ُالتَّقوى؛ 1حرام است بر هر دط شیفته دنیا که تقیوا در
لبُمتَ َو ِّل ُ ِبال ُّ
َ ٌ َ
َ
آن ،خانه کند» .دنیادوستی انسان را به سوی انجام بسیاری از محرمات خدا میکشیاند و دط او را
از تقوا و ایمان تهی میکند.
 .2صابران

گروه دوم ،صابران هستند که آیه  146سوره آطعمران ،آنان را محبوبان خدا معرفی کرده است.
مفهوم صبر

صبر ،در برابر َج َزع یا بیتابی 2،و به معنای خیودداری از بیتیابی اسیت 3.برخیی در تعرییف آن
گفتهاند «نگهداری و کنترط نفس در حالت خاصی که سبب پایداری در انجام کارهای سییت،
تحمل سیتیها و مشکالت و کنترط تکانههای شهوانی میشود» 4.در زبیان فارسیی نییز همیان

واژه صبر یا شکیبایی برای آن به کار میرود.
اقسام صبر

صبر ،حقیقتی واحد است که به اعتبار آنچه به آن تعل میگیرد ،به سه قسمت تقسییم مییشیود.
در روایتی از پیامبر اینگونه تقسیم شده است «الصبرُثََلث ٌةُ:صبرُعَّ ُالم ِ
يبرُعلي ُ
َ ٌ َ
َّ
صيبة َ
َ
ُوُص ٌ
ِ
ِ
صصي ُِة؛ 5شکیبایی سه قسم است شکیبایی در مصیبت ،شکیبایی در انجیام
َ
ُالم َ
ُوُص ٌبرُعن َ
الطاعة َ

طاعت و شکیبایی در ترک معصیت».

 .1صبر بر مصيبت

صبر بر مصیبت؛ یعنی انسان در برابیر سییتیهیا و نامالیمیات روزگیار ماننید فیراق نزدیکیان و
دوستان ،بیماریها و خسارات مالی و بدنی و آبروییی کیه بیه او وارد میشیود ،ایسیتادگی کنید و
 .1عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غرر الحکم و درر الکلم؛ ح .4904
 .2خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج.115 ،7
 .3اسماعیل بن حماد جوهری؛ الصحاح؛ ج،2

.706

 .4ر.ک فرهاد خرمیایی؛ «نقیش صیبر بیه عنیوان ییک فضییلت اخالقیی و شیصییت در پیشبینیی نیا امییدی در
دانشجویان»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اخالق پزشکی؛ شماره  ،28تابستان ،1393
 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.91

.168-199
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بیتابی نکند؛ هنانکه خداوند در قرآن میفرماید

ْ ُْ
ُ ْ َ َْ
ِّ
َّ َ
َ ْ ْ
َ ْ َ ْ
َ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ
كرات َو َبَّكر
و لنبلونُْ ِبَّى ٍء ِمن الخو ِف و الجو ِع و نق ٍص ِمن اْلمو ِال و اْلنف ِس و الثم ِ
ِ
ً
َُْ ُ َْ ٌ ُ
َ َّ َ
َّ
قالوا َّإنا لله َو َّإنا َإليه راج ُع َ
كون  1و قطعیا شیما را بیه
الص ِابرين ال ِذين إاا أصابتهْ م ِصيبة
ِ
ِ
ِ
ِ

هیزی از [قبیل] ترس و گرسنگی و کاهشی در امواط و جیانهیا و محصیوالت کشیاورزی
ِ
میآزماییم و شکیبایان را مژده ده؛ کسانی که هون مصیبتی به آنان برسد ،میگو ینید میا از
ِآن خداییم و به سوی او باز میگردیم.

توجه به این واقعیت که همه از اوییم ،ما را به این حقیقت رهنمون میکند که همه مواهب و حتی
وجود ما از اوست و خداوند به حکمت خود ،روزی نعمت میدهد و اگیر صیالح بدانید ،روزی
آن را باز میستاند .بنابراین دنیا ،سرای جاو یدان نیسیت .زواط نعمیتهیا و کمبیود مواهیب و ییا
کثرت و وفور آنها ،زودگذر و هر یک وسیلهای برای پیمودن مراحل تکامل است.

2

صبر گاهی انسان را به مقامی میرساند که به مصیبتها راضی میشود ،آنهیا را همچیون سیری
میان خود و خدا نگه میدارد و هیچ گلهای از آنها به بنیدگان دیگیر خیدا نمیکنید؛ ماننید صیبر
جمیل حضرت یعقو

بر فراق فرزندان دلبندش یوسف و بنیامین 3.امیام بیاقر

در تفسییر

ُليسُفي ِ َُشكوىُإل ُالَّا ِ ُ؛ 4آن ،صبری است که در آن نزد میردم
ُص ٌبر َ
صبر جمیل فرمود «ذل َ َ
ِشکوه نشود».
حکایت اول

هنگامی که فرزند فاضل آیتالله العظمی حاج سید محمدرضا موسوی گلپایگیانی  ،حیاج آقیا
مهدی از دنیا رفت ،ایشان با آرامش و وقار و بردباری بر پیکر او نماز گزارد و تسلیم مقدرات الهی
گشت .وقتی برخی دانشمندان و بازاریان تهران برای عرض تسلیت به حضورش رسیدند و گفتند
«دعا کنید خدا ِمهر این فقید را از دلتان بیرون کند تا تحمل مصیبت برایتان آسان شیود» ،فرمیود
«لکن من میگویم دعا کنید خدا ِمهرش را در دلم بیشتر کند تا مصیبت مرگش در دلم بیشتر اثیر
 .1بقره  155و .156
 .2ر.ک محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛
 .3یوسف  18و .81
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2
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کند و صبر کنم تا خداوند اجر و ثوا بیشتری به من عطا نماید».
حکایت دوم

روزی انوشیروان در مسئلهای بر وزیر حکیمش بزرگمهر خشمگین شد و دسیتور داد پیایش را بیا
بندی آهنین ببندند و در خانهای تاریک زندانیاش کنند .بزرگمهر میدتی در آنجیا محبیوس بیود.
پس از مدتی شاه شیصی را فرستاد تا از احواط او جویا شود .آن شییص رفیت ،ولیی بیا کمیاط
تعجب او را بر خالف دیگر زندانیان ،بسیار عادی و با نشاط یافت .با تعجب پرسید «تیو در ایین
تنگنا اینهنین سرحاط هستی؟!» .جوا داد «شش عنصر یافتهام .آنها را به هم عجین کردهام و
به کار میگیرم .آن معجون مرا به این حاط نگه داشته است که میبینی» .آن شییص پرسیید «آن
عناصر کدامند؟» .گفت «نیست توکل به خداوند ،دوم ایمان به این که آنچه مقدر است ،پییش
خواهد آمد؛ سوم شکیبایی که بهترین هیزی است که فیرد گرفتیار میتوانید آن را بیه کیار گییرد؛
ههارم به فرض اگر من صبر نکنم ،هه راهی دارم؟ آیا بیتابی کردن به من کمکی میکند؟ پینجم
بدتر فرضی بهتیر
اندیشیدن در اینکه گرفتاری من میتوانست بدتر از این باشد و این ،نسبت به آن ِ
است؛ ششم از این ستون به آن ستون َفرج است و هر لحظه شاید وضعیت مین دگرگیون شیود».
وقتی آن شیص این سین را به گوش پادشاه رساند ،انوشییروان او را آزاد کیرد و او را بیه حضیور
1
طلبید و دوباره در جایگاه وزارت مورد عزت و احترام قرار داد.
 .2صبر بر طاعت

صبر بر طاعت ،به معنای استمرار و مداومت بر انجیام دادن واجبیات و مسیتحبات دیین اسیت.
واجبات مانند نماز ،روزه ،حج ،جهاد و زکات و خمس و مستحبات مثل نوافل مسیتحب یومییه،
روزه و صدقه مستحب است .آنچه در صبر بر طاعت مهم است ،مداومت و استقامت بیر انجیام
دادن آن است .اگر کسی به هر دلیلی مانند تنبلی و بیحوصلگی ،نمازهایش را ترک کند یا کسیی
با وجود سالمت جسمانی و قدرت و نشاط جوانی ،روزه ماه رمضانش را نگیرد ،صبر بیر طاعیت
ندارد و هنوز در مقام بندگی خداوند تثبیت نشده است .نمونههای زیبایی از شکیبایی بر طاعت را
میتوان در سیره علما و بزرگان دین دید .برای مثاط در شرح حاط شیخ آقیا بیزرگ تهرانیی آمیده
است
 .1محمدکاظم بهرامی؛ منتخب سفینۀ البحار؛
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شیخ با همه اشتغاالت پر دامنه علمی و تتبعات فرصیتگییری کیه داشیت ،از انجیام دادن
عبادات اسالمی و ریاضیات شیرعی و تهیذیب و تیرو ی

نفیس غفلیت نمییکیرد .شیب

ههارشنبه هر هفته ،پیاده از نجف به مسجد سیهله مییرفیت و در آنجیا بیه نمیاز و دعیا و
عبادت میپرداخت و این کار را تا رسیدن به سن  80سالگی ادامه داد .او امام جماعت نییز
بود و این سنت دینی و اجتماعی را تا هند ساط پیش از درگذشتش به پا میداشت.

1

در شرح حاط حاج مالهادی سبزواری نیز نوشتهاند «در ههار فصل ساط ،ثلک آخر هر شیب
را بیدار بود و در تاریکی شب تا طلوع آفتا  ،به عبادت میپرداخت .اوط شب نیز سه سیاعت در
2
تاریکی عبادت میکرد و نیم ساعت در حیاط راه میرفت».
 .3صبر بر معصيت

صبر بر معصیت ،به معنای استقامت و پایداری بر ترک معاصی است .انسان شکیبا از منظر دین،
کسی است که در برابر شعلههای سرکش شهوات و امیواج هیوی و هیوس ایسیتادگی کنید .امیام
صادق فرموده است
گروهی از مردم در روز قیامت بر میخیزند و تا در بهشت میآیند و آن را میکوبنید .بیه
آنان میگویند «شما کیستید؟» .میگویند «اهل صبریم» .بیه آنیان میگوینید «بیر هیه
هیزی صبر میکردید؟» .میگویند «بر طاعت خدا و از معاصی خدا ،صیبر میکیردیم».
[در این هنگام] خداوند عزوجل میفرماید «راست میگویند ،آنان را به بهشت درآورید».

َّ
َّ ُ َ َ ُ َ
َّ
ون أ ْج َر ْْ ِبغ ْير
این همان سین خداوند عزوجل است که میفرمایید « ِإنما ُي َوفى الص ِابر
ِ
4
ساب  3همانا صابران اجرشان را بدون حسابرسی تمام میستانند».
ِح ٍ

«ترک معصیت» و «ارتکا آن» مانند باال رفتن از یک کوه یا پایینآمدن از آن اسیت کیه حرکیت

اوط سیتتر و دشوارتر است و شکیبایی و صبری در خوری مییطلبید و سیرانجامی نیکیو دارد.
صبر بر معصیت ،برترین مرتبه صبر است که صبر بر طاعت و صبر بر مصیبت از نظر رتبیه ،بعید
از آن قرار دارند.

5
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 .1رضا میتاری؛ سیمای فرزانگان؛
 .2همان.
 .3زمر .10
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2
 .5همان،
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اهميت و آثار صبر

در آیات قرآن و روایات ،میتوان اثرات ارزشمندی را برای صبر مشاهده کرد که به برخی از آنهیا
میپردازیم.
 .1محبوبيت صابران در نزد خداوند

َ َّ ُ ُ ُ َّ
الص ِابرين  1خدا صیابران را دوسیت دارد».
قرآن کریم در وصف صابران میفرماید «و الله ي ِحب
این فراز پس از نقل مجاهدتها و پایمردیهای رزمندگان خداجویی است که در رکا پییامبران
پیشین جنگیده ،در این راه سیتیها را به جان خریده و روحیهشان ضیعیف و سسیت نشیده و در
برابر باطل تسلیم نشدهاند.
صابران کسانی هستند که امتحانهای گونیاگون خداونید را پشیت سیر گذاشیته و از همیه آنهیا
سرفراز بیرون آمدهاند .صابران ،بندگان راستین خدا هستند که صیداقت خیود را در عرصیه عمیل
نشان داده و در آزمون بندگی خدا ،نمره کامل گرفتهاند .آنان پیرو همان هیزی هستند که خداونید
بیهمتا میپسندد؛ هه درد باشد و هه درمان ،هیه وصیل باشید و هیه هجیران .آنیان در هنگیام
نعمتها ،سرمست و مغرور و سرکش و غرق گناه نمیشوند و در هنگام سیتیها نیز بییتیا و
ناسپاس نمیشوند .هنین انسانهایی محبو درگاه خداوند هستند و خداونید رحمیت و عناییت
خا خود را نثار آنان میکند.

یكممیدردویكممیدرمممانپسمم رد  


منازدرمانودردووصملوهجمران  


یكیوصملویكمیهجمرانپسم رد 


2

پسمم رمآنچممهراجانممانپسمم رد 


 .2همراهی خدا با صابران

ُالصابرين خدا با صیابران اسیت»،
خداوند متعاط برای تشوی صابران ،ههار بار با تعبیر «ا ِه َُم َع ِ
خود را همراه آنان معرفی کرده است که این همراهی ،به معنای فرو فرستادن نصرت و یاری خیود
َ َ
بر آنان است .ابتدا در سوره بقره ،مؤمنان را به مدد گرفتن از صبر و نماز فرا مییخوانید «يكا أ ُّيهكا
َّ َ َ ُ ْ َ ُ
َ
َّ َّ َ َ َ َّ
َّ ْ َ َّ
رين  3ای مؤمنیان! از شیکیبایی و نمیاز
كاب
الص
كع
م
ه
الل
ن
إ
ة
الص
و
ر
ب
ص
ال
ب
ا
و
عين
الذين آمنوا است
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .1آط عمران .146
 .2بابا طاهر همدانی؛ دیوان اشعار؛ دوبیتیها ،سایت گنجور.
 .3بقره .153
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یاری بجو یید که خداوند با شیکیبایان اسیت» .سیه میورد دیگیر همراهیی خیدا بیا صیابران ،بیه
صحنههای نبرد و کارزار با دشمنان بر میگردد .از زبان همراهان صبور و با اسیتقامت «طیالوت»
که بهرغم ضعف ایمان و سست عنصری بیشتر لشکریان ،سیت ایستادگی کرده بودند؛ همراهی
خود را با صابران بشارت میدهد و میفرماید
مؤمنان همراه وی از آن (نهر) گذشتند [همراهان سست ایمان طالوت کیه
و هون طالوت و
ِ
از آن آ نوشیده بودند و اکثریت لشکر نیز بودند] گفتند امروز ما را تا جیالوت و سیپاه

وی نیست؛ اما آنان که به دیدار خداوند یقین داشتند ،گفتند هه بسا گروهی انیدک کیه بیه
اذن خدا بر گروهی بسیار ،پیروز شدهاند و خداوند با شکیبایان است.

1

در جنگ بدر نیز ضمن نصایحی که رعایت آنهیا ضیامن پییروزی مؤمنیان بیر دشیمنان اسیت،
میفرماید

ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َّ
َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ
كه َم َ
الل َ
ناز َُوا َف َت ْف ََّ ُلوا َو َت ْذ َ َ
كع
كبروا ِإن
اص
و
ْ
ُ
ريح
ب
«و أطيعوا الله و رسوله و ال ت
ِ

َ
َّ
رين و از خداوند و رسولش فرمانبرداری کنید و با یکدیگر نزاع نکنید که سست میشو ید
الص ِاب
2

و شکوهتان از میان میرود و شکیبا باشید که خداوند با شکیبایان اسیت» .در آخیرین میورد نییز
خداوند ابتدا توان مؤمنان صابر را ده برابر دیگران معرفی میکند .سپس به دلیل ضیعف و سسیتی
ً
که احیانا در برخی از مسلمانان رخنه کرده و میکند ،قدرت مؤمنان صیبور را دسیتکم دو برابیر
کفار دانسته و همراهی خود را با آنان اعالم میدارد و میفرماید

ٌ ْ
َ َ َّ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ٌ
ََ
صاب َرة َيغ ِل ُبوا ِمكائت ْي ِن َو
ة
اآلن خفف الله َنُْ و َ ِلْ أن فيُْ ضعفا ف ِ ن يُن ِمنُْ ِمائ
ِ
َ 3
ْ َّ َ َّ ُ َ َ َّ
إ ْن َي ُُ ْن م ْن ُُ ْْ َأ ْل ٌف َي ْغل ُبوا َأ ْل َف ْ
كابرين اکنیون خداونید بیر شیما
الص
ع
م
ه
الل
و
ه
الل
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ا
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ن
ي
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ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ

آسان گرفت و دانست که در شما ناتوانی هست؛ پس اگر از شما صد تن شکیبا باشیند ،بیر

دو یست تن پیروز میگردند و اگر از شما هزار تن باشند ،بیه اذن خداونید بیر دو هیزار تین
پیروز میشوند و خداوند با شکیبایان است.
 .3پيوند جداییناپذیر صبر و ایمان

میان صبر و ایمان ،پیوندی مستحکم برقرار است تا جایی که روایات ،رابطه صبر و ایمان را ماننید
رابطه سر و جسد دانستهاند؛ هنانکه امیرالمؤمنین
 .1بقره .249
 .2انفاط .46
 .3انفاط .66

يإنُالص ِ
وُعلَيكمُ ِب َّ ِ
ينُ
يبرُم َ
فرمود « َ
الصيبرُ َف َّ َّ َ
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اإليمانُكالرأ ِ ُِمنُالجس ِ ُوَُلُخيرُف ُجس ٍ
ٍ
ِ
َُلُص َبر َُم َص ُ  1بر شیما
َ
َُلُرأ َ َُم َص ُوَُل ف ُإيمان َ
َ َ
َ َ َ
َ َّ
َ َ
بدن بیسیر نیسیت
باد به صبر؛ زیرا صبر برای ایمان همچون سر است برای بدن و هیچ خیری در ِ

و هیچ خیری در ایمان بدون صبر» .بنابراین انجام هر طاعت و ترک هیر معصییت و تحمیل هیر

مصیبت ی که از لوازم عملی ایمان است ی تنها با صبر ممکن است.
ایمان قلبی ،سازنده صبر اسیت و از سیوی دیگیر،
صبر و ایمان ،رابطهای متقابل دارند .از یکسو ِ
بدون صبر ،ایمان قلبی تحق نمییابید .بییشیک مقاومیت و ایسیتادگی در برابیر وسوسیههیای

شیطانی و نفسانی ،با ایمان به خدا تحق مییابد .بدون شیناخت خداونید و اوصیاف او و بیدون
ً
ایمان به وی ،صبر و بردباری تا رسیدن به سر منزط مقصود یعنی مراتب قر حی تعیالی ،عمیال
امکانپذیر نیست.
 .4صبر ،گذرگاه رسيدن به موفقيتهای بزرگ

صبر و پایمردی ،ضرورتی تردیدناپذیر برای پیمودن مسیر ح اسیت .هییچ رهروییی بیه مقصید
نمیرسد ،مگر آنکه در طری ح  ،مقاوم باشد.
ز
گوی رس گ،لعلشوددرماامصمدر  

2

آرىشود ،ولیبرهخونجگرشود 




تحمل و استقامتی که جان آدمی را در کوره حوادث روزگار همچون فوالد آبدیده میکند ،سیرمایه
گرانقدری است که آدمی را به رستگاری میرساند .فراز و نشیبهای زندگی کیه برخیی از آنهیا
میتواند گردش هرخ زندگی را میتل کند و تا مرز تباهی دنیا و آخرت انسان پیش بیرود ،تنهیا در
سایۀ صبوری و ایستادگی عاقالنه و به هنگام مهار میشود؛ بلکه اکسییر اعظیم صیبر بسییاری از
تهدیدها را به فرصتهای سازنده و هالشها را به پرشگاهها مبدط میکند.
به قوط ناصر خسرو

باندی ررنجوسخت ز
ی،مردكیگرددبممام  


بانیایررادوراران،گلكجمارویماشمود 


بنا بر آیات قرآن ،رسیدن به بزرگترین دسیتاوردها و توفیقیات بیزرگ ،مرهیون صیبر و اسیتقامت
است .برای مثاط حضرت موسی

از همان ابتدای دعوت خود و پس از ایمان آوردن جمعیی از

 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهج البالغه؛

 ،482حکمت .82

 .2شمس الدین محمد شیرازی؛ دیوان اشعار؛ غزط  ،226سایت گنجور.
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/226
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جوانان بنیاسرائیل ،یاران خود را به صبر سفارش میکرد تا به پیروزی نهایی بر فرعون نائل شوند

ُ
ْ َ ُ
َ ْ
َّ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ
َ ُ
َ ْ
عاق َبكة
ورثها من يَّاء ِمن َِ ِ
باد ِه و ال ِ
«قال موسى ِلقو ِم ِه است ِعينوا ِبالل ِه و اص ِبروا ِإن اْلرض ِلل ِه ي ِ
ِل ْل ُم َّت ِقين  1موسی به قوم خود گفت از خدا یاری بجو یید و اسیتقامت پیشیه کنیید کیه زمیین از ِآن

خداست .آن را به هر که بیواهد (و شایسیته بدانید) واگیذار مییکنید و سیرانجام (نییک) بیرای

پرهیزکیاران اسییت» .پییس از شکسییت فرعییون و غییرق شییدن او و لشییکریانش در دریییای نیییل،
بنیاسرائیل پیروز شدند و در روی زمین قدرت گرفتند .قرآن سر این پیروزی را صبر آنیان معرفیی
کرد

َ َْ
َ ْ َ ُ
َّ
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ
َ ْ
ض َع ُف َ
اْل ْرض َو َ
ون َ
باركنا فيها و َ ت َّمت ك ِل َمكة
غار َب َها التي
م
ق
َّار
م
و أورثنا القوم الذين كانوا يست
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ
رائي َل بما َص َب ُروا َو َد َّم ْرنا ما َ
كو ُن َو ق ْو ُم ُ
كان َي ْصن ُع ف ْر ََ ْ
َر ِّب َك ْال ُح ْس َنى ََ َلى َبني ْإس ْ
كه َو مكا ككانوا
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ 2
َ
ُ
قوم مستضعف واگذار کردیم؛ و وعده
يع ِرشون و مشرقها و مغر های پر برکت زمین را به آن ِ

نیک پروردگارت بر بنیاسرائیل تحق یافت ،به سبب صبر و استقامتی که به خرج دادند و آنچه را
فرعون و قومش [از کاخهای مجلل] ساخته و از باغهای داربستدار فراهم آورده بودنید ،در هیم
کوبیدیم.

هابفآنروزرهمنمژدهایمندولمتداد   كهررانجوروجفاصمدروبدمابمدادنمر 








اینهمهشهروشكركزسمخ ممیریمزد   اجرصدرىاستكزآنشاخندابمدادنر 3

ملت مسلمان ایران نیز به پشتوانه صبر و استقامت ،به موفقیتهیای بزرگیی در عرصیه انقیال و
جنگ و سازندگی رسیده است و اگر در این راه همچنان شکیبایی بورزد و بر اهداف مقدس خیود
پافشاری کند ،قلههای رفیعتر پیروزی و موفقیت را فتح خواهد کرد.
ماه رمضان ،سکوی پرش صابران

هر انسانی به حکم طبیعت خود ،به بهرهمندیهای مادی و لیذتجیوییهیای شیهوانی متماییل
است .اگر هه این بهرهجوییها مادامی که در هارهو عقل و شرع سامان پذیرد ،مایه سیالمت
جسم و جان آدمی و رشد و تعالی اوست؛ اما هر انسانی باید با تمرین در قالب التزام بیه احکیام
 .1اعراف .128
 .2اعراف .137
 .3شمس الدین محمد شیرازی؛ دیوان اشعار؛ غزط  ،183سایت گنجور.
https://ganjoor.net/hafez/ghazal/sh/183
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شریعت ،خود را برای پرهیز از کامیابیهای حرام و بلکه مشتبه آماده سازد .میاه مبیارک رمضیان،
فرصت بینظیری است که میتواند مؤمنان را در رسیدن به این هیدف ،ییاری برسیاند و از آنیان،
شکیبایانی بسازد که هرگز اندیشه تجاوز از حدود الهی و شکستن حریمهای مقدس را به خود راه
ندهند .عنایات ویژه ح تعالی نسبت به افراد با ایمان در ماه رمضان ،در قالب تعیابیری همچیون
«بستن در جهنم» و «گشودن در بهشت» و «پاداشهای مضیاعف» ،زمینیهسیاز رشید و کمیاط
کسانی است که با تقویت صبر ،در صدد جلب رضایت پروردگار خویشاند .از این روسیت کیه
يوُ َشيهرُ
در روایات متعدد ،ماه رمضان را ماه صبر نامیدهاند؛ هنانکه رسوطخدا فرمیود «وُه َُ
1
الص ِ
ماه صبر است و پیاداش صیبر ،بهشیت اسیت» .بییتردیید
بر َّ
ُالجََّّة؛ و آنِ ،
ُالص َبرُثَواب َ
ُوإن َّ
َّ
اجتنا از خوردن ،آشامیدن و ارضای تمایالت جنسیی حیالط در ییک میاه ،جلیوه شیکیبایی و
صبوری آنان در مسیر بندگی است .از این روست که امام صادق «صبر» را در آیه شریفه قیرآن
ِ
ازلَة ِ
به روزه تفسیر کرده است «إذاُنَ َزلَتُ ِبالرج ِلُالَِّ ِ
ُ:وُ
ُاه
ُأو ِّ
ُعزُوُجيلُيقيول َ
َ
ُالش َّ ةُ َف َليصم؛ُ َفإ َّن ِ َ
َّ
ِ
ياُ؛ 2هرگاه مصیبت یا سیتیای بر فرد وارد شد ،روزه بگییرد؛ هیرا کیه
َّيُالص َُ
الص ْب ُِر ُيص
ْاْتَصيَّواُْ ِب َّ
ِّ
خداوند میفرماید از صبر یاری بجو یید ،یعنی از روزه».
ُ
رمممماشدرروزهشممممكیداوم ِصمممممر 

ُ
رمممهدمقمممو خمممرارام ت ِ مممر 
دم 


كممماررردرمممار 
كمممخنخمممراىخو 
ِ

هریمممههممماراممممیدهمممردرانت مممار 





3

 .3توکل کنندگان

توکلکنندگان به عنوان سومین دسته از محبوبان خدا صحبت میکنییم کیه خداونید دربیارهشیان
میفرماید « ِإ َّن َّالل َه ُي ِح ُّب ْال ُم َت َو ِّكلين  4خداوند متوکالن را دوست دارد».
ّ
مفهوم توکل

توکل از ماده «وکل» و به معنای اعتماد و تکیه کردن بر دیگری و واگذاشتن کار خود بیه اوسیت.
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج.66 ،4
 .2محمد بن علی صدوق؛ فضائل األشهر الثالثة؛  ،122ح .125
 .3جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ .711
 .4آط عمران .159
 .5ر.ک خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج ،5

.405
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کسی که به او تکیه میشود و کار به او واگذاشته میشود« ،وکیل» نامیده میشیود کیه در فارسیی
نیز به او «وکیل»« ،کارگزار» و «مباشر» گفته میشود .توکل بر خدا ،به معنای واگذاشتن کار خود
به خداست.
چيستی و ارکان توکل بر خداوند

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

نیستین رکن توکل ،درک ضعفها ،عجزها ،جهلها ،نیازها و محدودیتهای خود است .وجود
انسان با ضعف و عجز و نیاز آمییته است و حیات و وفات ،جوانی و پیری ،بیمیاری و سیالمت،
فقر و ثروت و روزیاش به دست خداست .اگیر انسیان ایین حقیقیت را دریابید ،بیه دنبیاط ییک
تکیهگاه مطمئن میگردد تا با تکیه بر او ،کاستیهایش را جبران کند و نیازهایش را بر طرف نماید.
ز
بموقماممرمهخمودنیسمتییمبقممرم 


فمل دهمانرسمتهرمممودىزالف 
نه ِ


چممونمماف رریرنممروروزىگسسممت 


رمهدم 
ردم 
ردمیرسممممم 

زغیدمتممم
همیروزىآممررمهجموف

1

زنماف؟ 
2

رمهپستانممممادردرآویخمتدسممت 

 .2شناخت ضعف و عجزهای دیگران

دوم توکل ،دیدن ضعفها ،عیبها و ناتوانیهای دیگران است .کسی که به اشیای بیجیانی
رکن ِ

مانند خانه و باغ و خودرو و پوط یا افراد ناتوانی مانند خود دط ببندد و آنان را بزرگتر از واقع ببینید،
به خدا توکل نکرده است .رسوطخدا
داد

از جبرئیل امین تفسیر «توکل» را پرسید و جبرئیل پاسیخ

ِ
ِ
ينُالخ ِ
ليق ُ
ُاليأ ِ ُِم
ُوَُلُيَّ َفع ُوَُلُي
َُلُيض ُّر
ُالم َ
َ
الصلم ِ
صطيُوَُلُيم ََّع ُوُاْتصمال َ
َ
َ
خلوق َ
ُبأن َ
ُْو ِ
ُْو ِ
ِ
فإذاُكانُالصب ُكذل ُلَمُيصمل ٍ ِ
يعُ
طم ْ
َمُي َخ ْف َ ِ
ُأَ َ ِ
َ َ َ ْ َ
َ َ
َمُي َ
ىُاه ُوُل َ
َمُي ْرجُوُل َ
ىُاه ُوُل َ
3
ِ
فيُأَ ٍ ِ
ىُاه ُفهذاُهوُالتَّوكُّلُ؛ علم به این است که میلوق نه زیان مییرسیاند و نیه
ُْ َو ِ ُ
َ

 .1جوف درون.
 .2مصلح بن عبدالله سعدی؛ بوستان؛ با هشتم،
 .3محمد بن علی صدوق؛ معانی االخبار؛

.261
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نفع ،نه میبیشد و نه منع میکند و هشیم امیید از خلی برداشیتن .هنگیامی کیه بنیدهای
اینهنین شد ،جز برای خدا کار نمیکند و از غیر او امید و بیم ندارد و در احدی جیز خیدا
طمع ندارد ،این همان توکل است.
 .3شناخت کماالت آفریدگار خود و تکيه بر او

اصلی توکل ،دیدن کماالت و تواناییهای خال و تکیه و امید بر اوست .ایین ،همیان
رکن سوم و ِ

تکیهگاه مطمئنی است که انسان باید به آن تکیه کند؛ هرا که خداوند سه صفت ممتیاز دارد کیه او
را شایسته جایگاه بهترین وکیل میکند .این صفات عبارتند از
الف .حيات سرمدی

نیستین شرط الزم برای وکالت ،حیات است که به نحو کامل در خداوند موجیود اسیت؛ هیون
خداوند تنها زندهای است که فانی نمیشود .از این رو همیشه میتوان بدون دغدغه و با اطمینیان
َّ
َ َّ ْ َ ْ
َُ ُ
كوت  1و توکیل کین بیر آن
خاطر به او تکیه کرد؛ هنانکه فرمود « َو ت َوكل ََلى ال َحكيِّ الكذال ال يم

زندهای که هرگز نمیمیرد» .دیگران روزی زندهاند و روزی نیسیتند و بیا میرگ آنیان ،رشیته همیه
وکالتها گسسته میشود.
ب .علم فراگير

دومین صفت الزم برای وکیل خو  ،علم و آگاهی است کیه بیه کامیلتیرین شیکل در خداونید
موجود است .علم و آگاهی خداوند همه هیز را فرا میگیرد .او نیز از نیازها و خواستههای بندگان
خود و موانع رفع آنها آگاه است؛ هنانکه فرمود

َ َ َ ُّ ُ َّ َ
َّ َ َّ ْ
ْ ً ََ
كه ت َوكلنكا
«و ِسع ربنا كل شيْ ٍء َِلما َلكى الل ِ

2

علم پروردگار ما ،به همه هیز احاطه دارد .تنها بر خدا توکل کردیم».
ج .قدرت نامحدود

سومین شرط وکیل خو  ،قدرت و توانایی است تا بتواند کارهایی را که به او سپرده شیده اسیت،
بهشایستگی انجام دهد .هنین شایستگیای در باالترین سطح ،تنهیا در خداونید متعیاط موجیود
است؛ هون دیگران یا ناتوان هستند و یا قدرتشان محیدود و رو بیه زواط اسیت؛ روزی بیر مسیند
قدرت تکیه میزنند و روز دیگر سقوط میکنند ،روزی غرق در ثیروت و نیاز و نعمیتانید و روز
 .1فرقان .58
 .2اعراف .89
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دیگر در فقر و فالکت؛ ولی خداوند متعاط فرمانروای آسمانها و زمین است ،بر همه هیز قدرت
1
و سیطره دارد و هیچ ضعف و سستی و شکستی در کارش نیست « َو َت َو َّك ْل ََ َلى ْال َعزيز َّ
الكرحيْ
ِ
روزمند بیشاینده توکل کن» .حاکمیت و تیدبیر و اداره همیه امیور در کیف بیا کفاییت
و بر آن پی
ِ
اوست 2.کسی که خدا را دارد ،نباید از هیز دیگری بترسد؛ زیرا بهترین پشتیبان و کارگزار را دارد.
غصه روزی ،بیش مهمی از دغدغههای انسانهاست .کسانی که به خدا توکیل ندارنید ،همیواره
رسیدن روزی یا کاهش آن هستند و در مقابل ،کسانی هستند که با دلیی سرشیار از امیید و
نگران
ِ
توکل به قدرت الیزاط پروردگار ،ترس و نگرانی را از خود دور میکنند .خداوند متعاط میفرمایید
َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ
َ َّ ُ
ََ ْ ْ
الس ُ
كو َّ
كميع ْال َع ُ
كاك ْْ َو ُ َ
لكيْ  3هیه بسییارند
كه َي ْرزقهكا و ِإي
« َو كأ ِّين ِمن َد َّاب ٍة ال تح ِمل ِرزقها الل
جاندارانی که نمیتوانند روزی خود را بردارنید ،خداسیت کیه آنهیا و شیما را روزی مییدهید و
اوست شنوای دانا» .در شبن نزوط این آیه از ابنعباس نقل شده است که وقتیی مشیرکان ،مؤمنیان
مکه را آزار و اذیت میکردند ،پیامبر آنان را به خروج از مکه و هجیرت بیه سیوی مدینیه امیر
کرد؛ اما آنان گفتند «ما در مدینه نه خانهای داریم و نه ِملکیی و نیه کسیی کیه بیه میا آ و غیذا
بدهد» .این آیه نازط شد تا به آنان بگوید باید به خدا توکل کنیید و خداونید هیمهنانکیه در مکیه
4
روزی شما را میداد ،در دارالهجره نیز خواهد داد.
بنابراین توکل کنندگان ،کسانی هستند که خود و جایگاه خود در عالم هستی ،جایگیاه میلوقیات
دیگر و پروردگار و اسمای حسنای او را به درستی شناختهاند؛ از این رو در همه امیور بیه او تکییه
میکنند و در مسیر رضای او حرکت مینمایند .خداوند نیز آنان را دوست دارد ،به خوبی برایشیان
کارگزاری میکند ،نصرت و رحمت خا خود را بر آنان فرو میفرستد و موانع و مشکالت را از
سر راهشان بر میدارد.
رابطه توکل و استفاده از اسباب

طلب روزی و بییاعتنیایی
توکل و وانهادن کار خود به پروردگار ،به معنای دست کشیدن از کار و ِ
 .1شعراء .217
 .2ناصر مکارم شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ ج،15

.138

 .3عنکبوت .60
 .4ر.ک محمد بن احمد قرطبی؛ الجامع ألحکام القرآن؛ ج،13
.222
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به اسبا و علل ظاهری و روی آوردن به تنبلی و بیکاری و بیعاری نیست؛ مانند اینکه کسیی در
خانهاش بنشیند و کار و تالش برای طلب معاش را رها کند و منتظر رسیدن روزی خود و خیانواده
خود از خزانه غیب باشد؛ زیرا جریان یافتن امور عالم از طری ابزار و اسیبا و وسیائط اسیت و
این ،بیشی از مشیت و حکمت الهیی اسیت .هییچ ییک از ایین وسیائط ،مسیتقل از قیدرت و
خواست الهی نیستند و حین استفاده از آنها باید امید اصلی ما به خدای مسبب اخسبا باشد.
مردی خدمت رسوطخدا آمد و عرض کرد «ای رسوطخدا! پای شیترم را ببنیدم و [بیر خیدا]
ِ
اُوُ ََ َوك َُّْل؛ 1پایش را ببنید و
توکل کنم یا او را رها کنم و توکل کنم؟!» رسوطخدا فرمود « ْاعقل َْه َ
توکل کن»؛ یعنی از اسبا استفاده کن و در همان حاط بر خدا توکیل کین؛ زییرا انسیان در همیه
حاالت به توکل نیاز دارد تا مشکل و مانعی در کارش پدید نیاید.
گفممتآرىگممربوكمملرهدممراسممت 

ایمنسممدبهممسم تپیسمدمراسممت 2

گفممممتپیسمدممممررممممهآوازرل ممممر 

رمممابوكممملزانممموىاشمممتررد مممر 





3

رممممزالكاسمممبحدیمممباللمممهشممم و 

ازبوكممملدرسمممدبكاهممملمشمممو 



آثار و نتایج توکل بر خداوند

توکل بر خداوند ،آثار و برکات فراوانی در زندگی انسان دارد که سه مورد آن را بیان میکنیم.
 .1کفایت خداوند

خدای متعاط در آیات متعددی تصریح میکند که در برآوردن نیازهای بندۀ مؤمن و متوکل خیود،
وی را کفایت میکنید
َ

َ

َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ ُ َّ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
ِّ
الل ُ
كه ِلُكل
بالغ أمر ِه قكد جعكل
«و من يتوكل َلى الل ِه فهو حسبه ِإن الله ِ
ِ

ىء ق ْد ًرا  4و هر کس بر خدا توکل کند ،امرش را کفایت میکند .خداوند امر خود را بیه انجیام
ش ٍ

میرساند و خدا برای هر هیزی اندازهای قیرار داده اسیت» .بییتردیید کیارپردازی ،سرپرسیتی و
کفایت الهی در هر موقعیتی ،متناسب با آن موقعیت ظهور خواهد کرد؛ در امیر معیشیت و روزی
 .1محمد بن عیسی ترمذی؛ سنن الترمذی؛ ج ،4
 .2یعنی استفاده از اسبا هم سنت پیامبر

است.

 .3جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛
 .4طالق .3

.382
.39
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بییا نییزوط روزی و رفییع موانییع آن؛ در جنییگ بییا دشییمن ،بییا پیییروزی و غلبییه و در نگرانیییهییا و
پریشانیهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه ،با رفع عوامل تشویش.
حکایت توکل ابراهيم خليل

یکی از مراحل دشوار که حضرت ابراهیم

آن را به زیبایی طی کرد ،به آتشانداختن او از سیوی

نمرود به سبب تیریب بتشکنی گسترده او بود .وقتی او را در منجنی گذاشتند و میخواستند به
وسط آن آتش عظیم بیندازند ،جبرئیل به مالقاتش آمد و گفیت «ای ابیراهیم ،آییا بیا مین کیاری
داری؟» .ابراهیم

گفت «بیا تیو نیه ،ولیی بیا ر العیالمین ،آری» .در ایین هنگیام جبرئییل

انگشتری به او داد که بر رویش این کلمات مقدس نوشته بود « ََل ُِإلَي ُِإ ََّلُاهُمِمي ُرْيول ِ
ُاهُ
ِ
َ
ِ َ َّ ٌ َ
ِ
يُإلَ ُ[قو ِة ِ
ِ
]ُاه َُوُ َفو ْضتُ َأم ِر ِ
ُاهُ َأْ ََّ ْ تُ َأم ِر ِ
ِ ِ
َ ْ
ُاه معبیودی جیز اللیه
يُإلَي ِ ُ
َّ ِ
َّ
ْ
ْ
أل َْجأت َُظ ْهريُإلَ ِ ْ

نیست ،محمد رسوط خداست ،پشتم را به خدا تکیه دادم ،کارم را بیه نییروی خیدا اعتمیاد دادم و

امرم را به خدا وانهادم ».ابراهیم
موجود در سوره اخال

آن انگشتر را در دست کرد ،سپس خدا را با همیان اسیمهیای

اینهنین ندا داد «ياُاهُي ِ
َ
اُم ْنُُل َْم َُي ِل ْ َُوُل َْمُيولَي ْ ُ
َ ِ َ َ
اُص َم َُي َ
اُواَ َُياُأ ََ َُي َ

نُ َل ُكفواًُ َأ ََ ٌُ» و از خداوند خواست تا به رحمت خودش ،او را از آتیش نجیات بدهید.
َوُل َْم َُيك ُْ
ً
ً
ُ
ما ََلى ِإ ْبكرا ِ َيْ  1بیر ابیراهیم سیرد و
وني َب ْردا َو َس
در آنجا بود که خداوند به آتش امر کرد «ك ِ
سالمت باش» .وقتی نمرود ،ابراهیم

را در میان شعلههای آتش سرد و سالمت دید ،بیا همیان

ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يم؛ 2کسیی کیه
ير ِاه َُ
عقیده شرکآلود خود به اطرافیانش گفت « َمنُاََّ َخذَ ُإلَهاًُ َفل َْيتَّخذْ ُم ْثي َلُإلَي ُإ ْب َ

معبودی برای خود مییگییرد ،بایید مثیل معبیود ابیراهیم را بگییرد»؛ یعنیی پیذیرفت کیه معبیود
ابراهیم  ،قدرتمند است و بنده مؤمن خودش را یاری کرد و او را تنها نگذاشت.
چمونرهمماازم ج یقآممممممرخلیمل 
ز ز ز
حاج ٌه ُ
ب ز
یاممجتمبدی» 
گمفمت«:هملل

آمممرازدررمممارعممممز ،جمدمرممیمممل 
ُ
ز
ز
یمماجمدممریلال» 3
امم ب
گمفمت«:أم ِ
ز
رایكمیكمارممنافتادهسمممتورمس 





مممننمرارمحاجتمممیازهمیممم كس 


 .1انبیا .69
 .2ر.ک علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج ،2

.73

 .3جبرئیل گفت «ای بنده برگزیده خدا حاجتی داری؟» و ابراهیم گفت «کمک میخواهم ،ولی نه از تو؛ بلکه فقیط
از خدا میخواهم».
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ممقممممن،آنكَ ز مممر 
آنمممچهدانمممرالیم 
ِ
ممیبموانمر آبممشممم گملمشمنك ممر 





ُ
خمممواهویمممران،خمممواهآرمممادانك ز ممر 
1

شممعلههماراشمماخنسمممترونك مر 


 .2آرامش و اطمينان

دومین رهآورد توکل ،اطمینان و آرامش خاطر است .متوکل حقیقی بیشک در ضمیر خود سرشار
از آرامش و اطمینان به پروردگار است ،نگرانی و ترس به خیود راه نمیدهید و از نتیجیه تالشیش
تردید ندارد .او میداند که آنچه به او برسد ،همان است که خداوند بیرایش مقیدر کیرده اسیت و
خدا نیز جز خیر او نمیخواهد؛ پس جای نگرانیی و تیرس نیسیت .خداونید خطیا بیه پییامبر
َ َّ
َ َ َ َّ ُ َ
َ ََ
َّ َ ْ َ َ َ َّ
ُ ْ َ ْ ُ
ُ َ َْ
كل
اکرم میفرماید «قل لن ي ِصكيبنا ِإال مكا كتكب اللكه لنكا كو موالنكا و َلكى الل ِ
كه فليتوك ِ
ْال ُم ْؤم ُن َ
ون  2به آنان بگو جز آنچه خداوند برایمان نوشیته بیه میا نمیرسید .او میوالی ماسیت و
ِ
کسانی که ایمان آوردهاند ،باید تنها بر خدا اعتماد کنند».
قرآن ،داستان اختفای پیامبر

در غار ثور و اطمینان سرشار و آرامش وصفناشدنی حضرت را

اینگونه توصیف کرده است
اگر پیامبر را یاری نکنید ،خدا او را یاری کرد؛ آن هنگام که کافران [از مکه] بیرونش کردند،
در حالی که دومین آن دو نفر بیود؛ آنگیاه کیه آن دو تین در آن غیار بودنید ،آنگیاه کیه بیه
ِ
همراهش میگفت غمگین مباش ،بیتردید ،خدا با ماست .پس خدا آرامشش را بر او فرود
آورد و او را با لشکریانی که آنها را ندیدند تبیید کرد و کلمه کافران را پسیتتیر قیرار داد؛ و
کلمه خدا برتر است؛ و خدا عزتمند و حکیم است.

3

در منابع اسالمی نیز اشاره شده است که در آن هنگام ابوبکر نگران بود ،ولی پیامبر
آرامش بود.

4

 .1مال احمد نراقی؛ مثنوی اقدیس؛

در کماط

.333

 .2توبه .51
 .3توبه .40
 .4محمد بن اسماعیل بیاری؛ صحیح البخاری؛ ج 5؛

 .204هم ظاهر آیه و هم ظاهر روایت اهلسنت ،داللت

می کند که ابوبکر در آن هنگام هراسان و نگران بوده و سکینه یا آرامش تنها بر قلب پییامبر
حالی که در همان شب اوط هجرت ،امیرالمؤمنین
شبن آن حضرت نازط شد (بقره .)207

بدون هیچ ترس و هراسی در بستر پیامبر

نیازط شیده اسیت؛ در
خوابید و آیهای در
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امام خمینی  ،نمونهای از توکل به خدا را اینهنین نقل کرده است
در آن روزهایی که در زمان رضاخان پهلوی و فشار طاقیتفرسیا بیرای تغیییر لبیاس بیود و
روحانیون و حوزهها در تب و تا به سر میبردند ،شیخ وارستهای را نزدیک دکیان نیانوایی
دیدم که قطعه نانی را خالی میخورد و گفت به من گفتند عمامه را بردار ،من هم برداشتم
و به دیگری دادم که دو تا پیراهن برای خودش بدوزد .اآلن هم نانم را خوردم و سیر شدم تیا
شب هم خدا بزرگ است! من هنین حالی را به همه مقامات دنیوی نمیدهم.

1

امید و توکل به خداوند در بحرانهای اجتماعی نیز آثار روحی روانی نمایانی بر جای مییگیذارد؛
برای مثاط پیدایش و شیوع بیماری کرونا در اواخر ساط  1398شمسی بسییار درسآمیوز بیود .در
آن شرایط بحرانی با دو طیف از انسانها روبهرو میشدیم
ی عدهای که از شدت ترس و اضطرا به کلی خود را باخته و آرامش خود را از دسیت داده بودنید
واقعیی ناشیی از آن رنیج و
بیماری احتمالی آسیب ببینند ،از تیرس و اضیطرا
و بیش از آنکه از
ِ
ِ
آسیب دیدند.
ی عدهای دیگر که به پشتوانه ایمان و معنویت خود ،به خداوند توکیل کردنید و در ضیمن رعاییت
اصوط بهداشتی ،آرامش خود را حفظ کردند و حتی عدهای از آنان بیه ییاری آسییبدییدگان ایین
حادثه شتافتند.
 .3فائق شدن بر مشکالت

ً
اصوال کسانی که بر خدا توکل میکنند ،هرگز احساس ضعف و حقارت نمیکنند؛ بلکه با اتکا به
امدادهای الهی به فتح و ظفر میرسند و حتی شکستهای مقطعی و ظاهری ،آنیان را نیا امیید و
افسرده نمیکند .توکل ،امیدآفرین ،نیروبیش و سبب تقویت اراده و تحکیم مقاومیت و پیایمردی
است .آیات متعدد قرآن در بیان سرگذشت انبیا و اولیای الهی ،با تبکید بر روحیه بسیار باالی آنیان
به دلیل اعتماد و توکلشان به پروردگار متعاط ،توکل همیشگی آنان به خداوند در برابر مشیکالت
طاقتفرسا را یکی از دالیل مهم پیروزی آنان دانسته است؛ هنانکه در داستان حضیرت نیوح
میفرماید

َ َْ
َ ْ ْ َ َُ ََ ْ َ َ
َّ
َو ْات ُل ََ َليه ْْ َن َب َأ ُنوح إ ْا َق َال ل َق ْ
كه
ب
ى
كير
ذ
ت
و
ى
ام
ق
م
يُْ
ل
َ
ر
كب
كان
ن
إ
م
و
ق
يا
ه
م
و
آيات الل ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ً
َ
َ
َ َ َ َّ َ َ ْ
ُ
ْ
َ
كْ َل ْ
كْ ث َّْ ال يُن أ ْم ُر ْ
كاء ْ
كل ُت َف َأ ْجم ُعوا َأ ْم َر ْ
يُْ غ َّمة ث َّْ اقضوا إلكىَّ
كْ َوش َر َ
فعلى الل ِه تو
ِ
ِ

 .1سید روح الله موسوی خمینی؛ نقطه عطف؛

.13-12
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ُْ

1
َ
ُ
قوم من!
ون سرگذشت نوح را بر آنان بیوان؛ در آن هنگام که به قومش گفت ای ِ
وال تن ِظر ِ

اگر جایگاه من و این که آیات خدا را برایتان یادآوری میکنم بر شیما گیران آمیده اسیت [و
قصد سوئی به من دارید] من بر خدا توکل کردم؛ پس کار خود و شریکانتان (معبودهایتان)

را جمع کنید و همه جوانب کارتان را بنگرید و کارم را بسازید و مهلتم ندهید!

با تکیه به قدرت الیزاط پروردگار ،همه آنان و بتهایشان را بیه مبیارزه طلبیید و

حضرت نوح

با اطمینان خاطر به آنان گفت که خداوند همه توطئههایتان را برای قتل یا طرد مین ،نقیش بیر آ

خواهد کرد 2.در نهایت نیز هنین شد و دشمنان نوح
دریای گناه خود غرق شدند و نوح
حضرت موسی

نه تنها کیاری از پییش نبردنید؛ بلکیه در

و یارانش از آن طوفان فراگیر نجات یافتند.

نیز که رسالتش نجات ستمدیدگان بنیاسرائیل از زیر یوغ فرعونیان بیود ،تنهیا

راه برونرفت از مشکالت را تکیه بر توان الیزاط خداوند و توکل بر او اعالم کرد و گفت
ْ

َ

ْ

ْ

«يا َق ْ
كو ِم

ِإ ْن كن ُت ْْ َآمن ُت ْْ ِب َّالل ِه ف َع َل ِيه َت َو ُكلوا ِإ ْن كن ُت ْْ ُم ْس ِل ِم َين  3ای قوم من! اگر به خدا ایمان آوردهایید ،بیر او
شبانه قیوم بنییاسیرائیل را از

توکل کنید اگر تسلیم فرمانش هستید» .آنگاه که حضرت موسی

مصر حرکت داد ،طولی نکشید که به رود نیل رسیدند و فرعون و لشکریانش نیز با همه امکانیات
در تعقیب آنان بودند .در این هنگام برخی از اصحا موسی
َّ

کیه بیه شیدت ترسییده بودنید،

گفتند « ِإنا َل ُم ْد َر ُكون  4اینها به ما میرسند»؛ اما حضرت موسی

که سرشار از امیید و توکیل

به پروردگار بود ،گفت « َك َّ ِإ َّن َمعي َر ِّبي َس َي ْهدين  5هرگز هنین نیواهد شد ،پروردگارم بیا مین

است و مرا رهنمایی خواهد کرد» .در این هنگام ،موسی
و دریا را شکافت .موسی

به وحی الهی ،عصایش را به درییا زد

و یارانش از دریا گذشتند و فرعون و لشکریانش هیم بیه دنبیاط آنیان

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

6

 .1یونس .71
 .2ر.ک سید محمد حسین طباطبایی؛ المیزان؛ ج،10
 .3یونس .85-84
 .4شعراء .61
 .5شعراء .62
 .6شعراء .66-63
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 .4توبه کاران

از دیگر گروههایی که بر اساس آیات قرآن کریم مورد مهر و محبت ویژه پروردگار قیرار مییگییرد

َّ َّ َ ُ ُّ َّ َّ َ
ابين  1خدا توبهکنندگان را دوست دارد».
توبهکاران هستند .قرآن کریم فرماید « ِإن الله ي ِحب التو

مفهوم و حقيقت توبه

توبه در اصل ،به معنای بازگشت است .از همین روست که در اصطالح شیرعی نییز بازگشیت از
ً
گناه« ،توبه» نامیده شده است 2.از آنجا که توده مردم معموال نسبت به حقیقیت توبیه و شییوه آن
سؤاط و ابهام دارند و در ماه رمضان و شبهای احیا و شب قدر که بیشتر به فکر توبیه و اسیتغفار
میافتند ،به دنباط رفع ابهامها و حل مشکالت علمی خود نیز هسیتند؛ ابتیدا حقیقیت توبیه را از
منظر قرآن و روایات بررسی میکنیم.
 .1توبه و پشيمانی

از منظر پیشوایان دین ،حقیقت توبه ،هیزی جز پشیمانی از ارتکا گناه نیسیت؛ هنانکیه پییامبر
اکرم

فرمود «الََّّ َ ُُُ ََ ْو َب ٌُة؛ 3پشیمانی ،توبه است» .امیام بیاقر

نییز فرمیود « َك َفي ُُِبالََّّي َ ُُُِ

ََ ْو َب ًُة؛ 4برای [تحق ] توبه ،پشیمانی بس است» .بنابراین اصل توبه و مهمترین رکن آن ،پشییمانی

است .امام زینالعابدین

در دعای سیی و یکیم صیحیفۀ سیجادیه بیه خداونید هنیین عرضیه

ين  5بار الها اگر پشیمانی ،توبه بیه سیوی
میدارد «اللَّه َّم ُِإ ْن َُيك ِنُالََّّ َ ُُُ ََ ْو َب ًة ُِإل َْي َ ُ َف َأ َناُ َأ ْن َ ُُالََّّ ِاد ِم َُ
توست؛ من پشیمانترین پشیمانان هستم» .این بیان امام به معنای یک فرض ذهنی نیست؛ بلکیه
ِ
معنای حقیقی توبه را در قالب جمله شرطیه بیان میکند.
پشیمانی یک حالت نفسانی و قلبی است و میتواند حتی به زبان ابراز نشود .بنیابراین اگیر کسیی
در درون خود از ارتکا گناه پشیمان شد ،گناهش بیشیده میشود؛ گر هه پشیمانیاش را هنیوز
در قالب طلب آمرزش از خدا یا همان استغفار هنوز به زبان نیاورده باشد .امام صادق
 .1بقره .222
 .2احمد ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغة؛ ج357 ،1؛ اسماعیل بن جوهری؛ الصحاح؛ ج.91 ،1
 .3ابن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ 55؛ علی بن محمد صدوق؛ کتقاب مقن ال یحضقره الفقیقه؛ ج،4
ح.5811
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج426 ،2؛ علی بن محمد صدوق؛ الخصال؛ ج.16 ،1
 .5امام زین العابدین ؛ الصحیفة السجادیة؛
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اُمن ٍ
ِ
ِ
ُاهُ َل ُ َق ْب َلُ َأ ْن َُي ْستَ ْغ ِف َُر؛ 1هر بندهای که گناهی را مرتکیب
ُعل َْي ِ ُِإ ََّلُ َغ َف َر ِ ُ
بُ َذ ْنباًُ َف ََّ َُ َ
ُع ْب ُ َأ ْذنَ َ
« َم ْ َ
شود و بر آن پشیمان شود ،خداوند پیش از آنکه [به زبان] استغفار کند ،او را میآمرزد» .از سیوی

دیگر اگر کسی مرتکب گناه شود و به خیاطر خوشیایند میردم ،خودنمیایی ،ریاکیاری و  ...لفیظ
ً
استغفار را به زبان بیاورد ،ولی قلبا پشیمان نشده باشد و به گناه خود ادامه دهد؛ توبه نکرده و گویا
پروردگار خود ی و در حقیقت خود ی را مسیره کرده است؛ هنانکه امام باقر

فرمیود «التَّا ِيبُ

ِم َنُالذَّ ْن ِبُكَ َم ْن ََُلُ َذ ْن َبُلَ ُُ َوُالْم ِقيم َُعلَ ُالذَّ ْن ِب َُوُه َوُم ْستَ ْغ ِف ٌر ُُِم َّْي ُكَالْم ْسيتَ ْه ِز ُِ؛ توبیه کننیده از
گناه ،مانند کسی است که گناهی ندارد و کسانی که بر گناه مانیدهانید و از آن اسیتغفار مییکننید،
2

همچون مسیره کنندگانند».
پشیمانی از هر کاری و از جمله نافرمانی خدا ،زمینه ترک آن کیار و تکیرار نکیردن و جبیران آن را
ُعلَ ُالشَّ رُي ْ ع ِ
وُإلَ ََُ ْر ِكي ُِ؛ 3پشییمانی
فراهم میکند؛ هنانکه امیرالمؤمنین فرمود « ِإ َّنُالََّّ َ َُ َ
ِّ َ
بر بدی ،به ترک آن دعوت میکند» .بنابراین حقیقت توبه ،نوعی دگرگیونی در روح و جیان آدمیی

است که فرد را به تجدید نظیر در عقایید ،اخیالق و رفتارهیای ناپیاک و گنیاهآلیود گذشیتهاش وا
میدارد .برای مثاط کسی که عمری در کفر و شرک و نادانی به سر برده است ،ناگاه ایمان مییآورد
و از کفر و شرک اعالم بیزاری میکند؛ مانند ساحران فرعون که پس از عمری کفر و سیحر ،ییک
لحظه پشیمان شدند و به موسی

ایمان آوردند.

 .2توبه و اقرار

زشتی آن همیراه اسیت؛ هنانکیه امیام بیاقر
پشیمانی از گناه همواره با اقرار و اعتراف به بدی و ِ

ِ
ُاهُماُيَّج ِ
وُم َنُالذَّ ْن ِب ُِإ ََّل َُم ْنُ َأ َق َّرُ ِب ُِ؛ 4تنها کسی از گناه نجات مییابد که بیه آن اقیرار
فرمود « َو ِ َ َ ْ

کند» .مراد از اقرار در اینجا ،اقرار قلبی در برابر کسی است که از او نافرمیانی کیردهاییم .بنیابراین
کسی که گناهی را مرتکب شود و بدی و زشتی آن را درک نکند یا گناهی را مرتکب شود و زشیتی
و بدی آن را انکار کند و عناد بورزد ،هیچگاه توبه نمیکند .امام باقر
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج2؛
 .2همان،

.435

 .3همان،

.427

 .4حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛

.72
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فرمیود « ََلُو ِ
ُاه َُمياُ َأ َر َادُ
َ ِ
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ِاهُ ََ َصالَ ُِم َنُالََّّا ِ ُِإ ََّلُ َخصلَُتَي ِنُ َأ ْنُي ِقرواُ َل ُ ِبال َِّّ َص ِمُ َفي ِزي َ ه ْم َُوُ ِباليذُّ ن ِ
يم؛ 1بیه خیدا
وبُ َف َي ْغ ِف َر َهياُلَه ُْ
َ
ْ ْ
ُّ
سوگند ،خداوند متعاط جز دو خصلت را از مردم نیواسته است اینکه به نعمتهیای او اعتیراف

کنند ،پس بر آنان بیفزاید و اینکه به گناهان اعتراف کنند ،پس آنان را ببیشد».
بنابراین گام اوط و اصلی در توبه ،اعتراف به گناه در دط و شرمندگی و پشیمانی درونیی و تصیمیم
گرفتن بر ترک آن است .در مواردی نیز که حقی از خدا یا حقی از مردم ضایع شده است ،بایید آن
ح را ادا کرد؛ زیرا هیزی جای این حقوق را نمیگیرد .برای مثیاط اگیر نمیاز و روزهای از انسیان
فوت شده است ،باید به تدریج قضای آنها را به جا آورد و اگر مالی از مردم ضیایع شیده اسیت،
باید به آنان برگرداند و اگر آبرویی رییته شده است ،باید از آنان عذرخواهی کرد.
اقسام توبه

توبه از یک منظر به دو قسم تقسیم میشود
قسم اول ،توبهای است که شکسته میشود و انسان دوبیاره بیه سیوی گنیاه بیاز مییگیردد؛ مثیل
شرابیوار یا معتادی که پس از ترک اعتیاد و پاک شدن ،دوباره به سوی مصرف مشروبات الکلیی
یا مواد میدر رو میآورد .هنین توبهای قبوط میشود ،ولی هیون بیه سیوی گنیاه بازگشیته؛ بایید
دوباره توبه کند.
قسم دوم ،توبهای است که هرگز شکسته نمیشود و انسان بعید از توبیه ،دیگیر هرگیز گیرد گنیاه
نمیگردد .قرآن کریم این قسم توبه را «توبه نصیوح» نامییده اسیت و از مؤمنیان میخواهید کیه
َ

ً َ

ُ

ً
َّ َ
ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َ
ُ
كوحا  2ای کسیانی کیه ایمیان
كه ت ْو َبكة نص
اینهنین توبه کنند «يا أيها ال ِذين آمنوا توبوا ِإلكى الل ِ
َ
آوردهاید! به سوی خدا توبه کنید ،توبه نصوح» .نصوح در لغت ،بیه معنیای خیالص ییا محکیم

است 3.اهلبیت

صادق

توبه نصوح را به توبه بیدون بازگشیت بیه سیوی گنیاه معنیا کردهانید .امیام

يَُل َُيصود ُِفي ِ ُ َأ َب ًُا؛ 4آن گناهی اسیت کیه هرگیز بیه
در تفسیر آن فرمود «ه َوُالذَّ ْنبُال َِّذ َ

سوی آن باز نگردد».

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.426

 .2تحریم .8
 .3ر.ک حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات ألفاظ القرآن؛
 .4حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛

.808

72؛ محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2
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این قسم از توبه ،ارزشمندتر از قسم اوط و نشانه ایمان راسخ بنده است .در واقیع توبیه نصیوح از
درجات واالی بندگی است که تنها نصیب عده معدودی از مؤمنان مییشیود و اغلیب مؤمنیان از
رسیدن به این مقام محرومند؛ زیرا پیوسته در معرض فتنههای نفس و شیطان قیرار دارنید و هیر از
هند گاه دوباره به سمت گناه میروند ،ولی دوباره توبه میکنند .هنانکه ابوبصیر پیس از شینیدن
معنای توبه نصوح ،از امام صادق

پرسید «کدام یک از ماست که به سوی گناه باز نگردد؟!».

امام فرمود « ِإنُاهُي ِِ ِ ِ ِ ِ
اب؛ خداونید از بنیدگانش کسیی را کیه بیه فتنیه
يو َُ
َّ ِ َ ُّ
بُم ْنُع َبادُِالْم َفُتَّ َنُالتَّ َّ
میافتد و [مرتکب گناه میشود ،ولی] توبهکار است ،دوست دارد» .امام صادق نییز حقیقیت
1

ِ
ِ
يبُال َْص ْبي َ ُالْم َفيتَّ َنُ
ُاهُيِ ُّ
فوق و مراتب توبه را به زبان روشنتری بیان کرده ،و فرمیوده اسیت «إ َّن ِ َ
ل؛ 2خداوند بنده به فتنه افتیاده توبیهکار را دوسیت دارد و
انُ َأ ْف َض َُ
ابُ َو َُم ْنُل َْم َُيك ْنُ َذ ِل َ ُِم َّْ ُُكَ َ
التَّ َّو َ

ً
کسی که این از او واقع نشود [اصال گناه نکند] برتر است».

آثار و برکات توبه

در آیات و روایات میتوان آثار و برکات بسیاری را برای توبه و بازگشت به سوی پروردگار مشاهده
کرد که به هند اثر آن اشاره میشود.
 .1محبوبيت توبهکار در نزد خداوند
َ
َّ َّ َ ُ ُّ َّ َّ َ
ابين  3خیدا تیوابین را دوسیت دارد» .تیوا  ،صییغه
خداوند متعاط میفرماید « ِإن الله ي ِحب التو

مبالغه از مصدر توبه و به معنای بسیار توبهکننده اسیت کیه در زبیان فارسیی ،مییتیوان آن را بیه

توبهکار ی و نه توبهکننده ی معنا کرد؛ یعنی کسانی که به توبه خو گرفتهاند .بنابراین محبوبیت توبیه
نزد خدا ،برای کسی نیست که در طوط عمر خود گناهان فراوانی مرتکب میشود و تنهیا یکیی دو
بار توبه میکند؛ بلکه برای کسی است که پیوسته توبه میکند؛ یعنیی هیر گیاه خطیایی از او سیر
میزند ،به سرعت و بدون از دست دادن فرصت ،پشیمان میشود و به درگاه خدا توبه مییکنید و
آنهنان با توبه و انابه به درگاه خدا انس گرفته است که توبه از صفات آنیان و جزئیی از وجیود او
شده است.
 .1حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛

.72

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2
 .3بقره .222

.435
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تفاوت شیطان و آدم

نیز در همین نکته بود که هر دو خدا را نافرمانی کردنید و از درگیاه قیربش

دور شدند ،ولی شیطان بر گناه خود اصرار ورزید و تا روز قیامت مشیموط غضیب و لعنیت خیدا
قرار گرفت؛ در حالی که آدم

از همان ابتدا به گناه خود اعتیراف کیرد ،پشییمان شید و گرییه و

تضرع کرد تا خداوند گناهش را بیشید .امام صیادق

ِ
ِ
ِ
اب؛
يو َُ
ُاهُيِ ُّ
يرُالتَّ َّ
فرمیود «إ َّن ِ َ
يبُالْمق َّ

1

خداوند اقرار کننده توبهکار را دوست دارد» .بنا بر روایتی ،خداوند به توبهکننیدگان سیه خصیلت
داده است که اگر یک خصلت از آن را هم به همه اهل آسمانها و زمین بدهد ،به سبب آن نجات

ِ 2
ِ
ِ
ِ
َيمُ
بُالْمتَ َط ِّهر َُ
ين َُوُيِ ُّ
ُاهُيِ ُّ
ين َف َم ْنُ َأ ََبَّ ِ
ُاهُل ْ
بُالتَّ َّوا ِب َ
مییابند نیستین خصلت این است «ُإ َّن ِ َ
ي َصذِّ ْب ُ؛ 3خداوند توبهکاران و پاکیزگان را دوست دارد ،پس کسی که خدا دوستش بیدارد ،عیذابش

نمیکند».

خصلت دوم در آیات هفتم تا نهم سوره غیافر آمیده اسیت کیه اسیتغفار فرشیتگان و درخواسیت
بهشتشان را برای کسانی نقل میکند که توبه نموده و از راه پروردگار پیروی کیردهانید و خصیلت
سوم نیز آیات  63تا  75این سوره است که عبیادالرحمن را افیرادی معرفیی میکنید کیه بیدکاری
نمیکنند و به مرتکبان این عمل زشت ،وعده عذا مضاعف و خلود همیراه بیا ذلیت و خیواری
َُياب َُوُ
ين َ
میدهد [که اساس و بنیاد خانواده را از هم میپاشد] ،ولی بالفاصله میفرماید « ِإ ََّل َُم ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
منُو ِ
ُاهُ َغفورا ًَُر َِيميًُا مگیر کسیی
َُ َسَّاتُُ َو َ
ُكان ِ
ُع َم ًَلُصالِاًُ َفأ ْولئ َ ُي َب ِّ ل ِ
ُاه َُْ ِّيئاَ ِه ْم َ
ُعم َل َ
َ َ َ َ

که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد که خداوند بدیهایشان را به حسنات تبیدیل

میکند و خداوند بسیار آمرزنده مهربان است».
مشممونومیممراز لمممیكممهكممردى 


گ اهمممتراك مممربسمممدی و اعممما





كمممهدریممماىكمممرمبورمممهپذیریسمممت 
4

پممذیرىرممین یریسممت 


كممهدربورممه

توبهای در ميان دو توبه!

قرآن کریم فعل توبه را هم به انسان و هم به خداوند نسبت داده است؛ یعنی هم توبه بنده به سوی
 .1حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛

.73-72

 2بقره .222
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.433-432

 .4جالط الدین محمد مولوی بلیی؛ دیوان شمس؛ غزلیات ،غزط  ،348سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh/348
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خدا و هم توبه خدا بر بنده آمده است .بیرای مثیاط در داسیتان حضیرت آدم
ممنوعه و رانده شدنش از بهشت میفرماید

و خیوردن مییوه

تكاب ََ َل ْيكه إ َّن ُ
« َف َت َل َّقى َآد ُم م ْن َر ِّبه َكلمكات َف َ
كه ُ َ
كو
ِ ِ
ِ
ٍ
ِ ِ

َّ
الت َّو ُاب َّالرحيْ  1آدم از جانب پروردگارش کلماتی را دریافت کرد ،پس خداوند بر او توبه کرد کیه

او بسیار توبهکننده مهربان اسیت»؛ یعنیی حضیرت آدم

کلمیاتی از جملیه توسیل بیه ذوات

مقدسه پنج تن آطعبا 2را به عنوان توبه به درگاه خداوند بر زبان آورد و خداوند نیز بر او توبه کرد و
گناهش را بیشید.
توبه خدا در اینجا ،به همان معنای لغوی یعنی بازگشت خدا به سوی بنده و توبیهپیذیری اسیت؛
زیرا بنده با ارتکا گناه از خداوند و رحمتش دور میشود و پیش از تحقی توبیه از سیوی بنیده،
باید خداوند با نظر لطف و رحمتش به او بنگرد تا توفی توبه پیدا کنید و پیس از اظهیار نیدامت
بنده به درگاه خدا ،خداوند باید توبهاش را بپذیرد و او را ببیشد تا توبه واقعی محق شود .بنابراین
هر توبهای میان دو توبه خداوند قرار دارد.

منكهراشمكهررآنخا رعا ِ رگذرم 


ز
هامیك یاىخاکد زر باج زس زرم 

ل ف
3

 .2آمرزش گناهان

آیات متعدد قرآنی و احادیک خاندان رسالت ،به صراحت بیانگر این حقیقیتانید کیه پروردگیار
مهربان ،آغوش لطفش را همواره به سوی بندگان گنهکار و توبهکار خود گشیوده اسیت؛ بلکیه از
یک منظر ،همه بندگان باید کوبۀ با توبه و بازگشت به سوی ح تعیالی را بکوبنید و متضیرعانه
عذر تقصیر به درگاه او آورند .از این رو خدای متعاط ،همه مؤمنان را به توبه دعیوت مییکنید « َو
ْ
ً
ُ ُ َ َّ
ميعا َأ ُّي َها ْال ُم ْؤم ُن َ
ون َل َع َّل ُُ ْْ ُتف ِل ُحون  4ای مؤمنان! همگی به سوی خیدا بازگردیید،
وبوا ِإلى الل ِه َج
ت
ِ
باشد تا رستگار شو ید» .امام صادق فرمود «پیامبر اکرم روزی هفتیاد مرتبیه ایین ذکیر را
اه؛ 5به سوی خدا توبه میکینم» .قیرآن توبهپیذیری خداونید را هنیین
تکرار میکرد َأَوبُُ ِإلَ ُُ ِ ُ
 .1بقره .37
 .2ر.ک محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،8

.305

 .3شمس الدین محمد شیرازی؛ دیوان حافظ؛ غزط .328
 .4نور .31

 .5محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.438
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ْ

ُ

َ

ْ

َ ُ َ َّ
َ َ ُ َّ ْ َ َ ْ
َ َْ
َ
َّ ِّ
ئات َو َي ْع َل ُْ ما َتف َع ُلكون  1و
توصیف میکند «و و الذال يقبل التوبة َن َِ ِ
باد ِه و يعفوا َ ِن السي ِ
اوست که توبه را از بندگانش میپذیرد و از بدیها در میگذرد و آنچه را میکنید ،میداند».
گویا پروردگار ی بالتشبیه ی همچون پدر و مادری است که هشم انتظار آمدن فرزندشیان هسیتند؛
همان فرزندی که با آنان قهر کرده و نامهربانی میکند و هر لحظه منتظر شنیدن صدای زنیگ زدن
او هستند و هون پس از مدتها انتظار او را میبینند ،غیرق شیعف و شیادی میشیوند و او را در
آغوش میکشند .خداوند نیز هر شب و هر روز بیهویژه در میاه رحمیت و مغفیرت رمضیان و در
شب قدر هشم انتظار بندگان گنهکار خود است تا بهترین رحمیتهیایش را نثیار آنیان کنید و از
آنچه بیشتر دوست دارد ،به آنان عطا کند .امام باقر فرمیود « ِإ َّنُاهََُصيالَ ُ َأ َشي ُّ ُ َفرَياًُ ِبتوب ِ
يةُ
َِ َ
َْ َ
َ
َع ْب ِ ِِ ُِم ْن َُرج ٍلُ َأ َض َّل َُر ِاَلَتَ َُو َُز َادُُِ ِفيُل َْيل ٍَة َُظل َْميا َ ُ َف َو َجي َ َها؛ 2خداونید از توبیه بنیدهاش شیادتر
میشود ،از کسی که مرکب و زاد سفرش را در شبی تاریک گم کرده باشد و آن را بیابید» .بنیدگان
گنهکار ،گمشدگان خدا هستند که خداوند از پیدا کردن آنان شاد میشود .آنیان هیم خیود و هیم
خدای خود را گم کردهاند.

عجممممبدارىازل ممممفپروردگممممار 


كمممهراشمممرگ هكمممارىامیمممروار؟ت 

هممممیشمممرمدارمزل مممفكمممریم 


كهخموانمگ مهپمی

3

عفموشع میم 

دریای رحمت و رأفت پروردگار و توبهپذیریاش ،آنهنان گسترده است که حتی مرتکبان گناهان
کبیره و زشتترین گناهان را نیز شامل میشود؛ هنانکه در سوره نور کیفر کسانی را که نسیبت بیه
زنان پاکدامن تهمت بدکاری میزنند ،هشتاد تازیانه بیان ،و آنان را فاس معرفیی مییکنید؛ ولیی
َ

َ

َ ُ

َّ َّ
َ
َ
ْ َْ
َّ َّ َ ُ
ور َرح ٌ
الل َه غف ٌ
كيْ  4مگیر کسیانی
الك َو أ ْصل ُحوا ف ِ ن
بالفاصله میفرماید « ِإال ال ِذين تابوا ِمن بع ِد ِ
ِ

که بعد از آن توبه کنند و [گناه گذشتهشان] را جبران کنند که خداوند غفور و رحیم است».
حکایت توبه شعوانه

در منابع دینی آمده است که «شعوانه» زنی در بصره بود که هر روزش را در مجلس فس و فجیور
میگذراند .روزی با جمعی از کنیزانش در کوهههای بصره میگذشت ،به در خانهای رسید که از
 .1شوری .25
 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

 435و 436؛ حسین بن سعید کوفی؛ الزهد؛

 .3مصلح ابن عبدالله سعدی شیرازی؛ بوستان؛
 .4نور  4و .5

.198
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آن خروش و فغان بلند بود .گفت «سبحان الله! عجب غوغایی است» .کنیزی را بیه درون خانیه
فرستاد تا خبر آورد ،اما کنیز برنگشت .کنیز دیگری فرستاد ،او هم برنگشیت .سیومی را فرسیتاد و
تب کید کرد که باید برگردی .وقتی کنیز برگشت ،گفت «غوغای مردگان نیست؛ بلکه ماتم زنیدگان
است» .شعوانه داخل شد و واعظی را دید که جمعی را موعظه میکند و از عذا خدا میترساند
ََ
ً
َ
ً َ
َ
ََُْ ْ ْ َ
يكرا  1هنگیامی کیه
يد َس ِم ُعوا لهكا تغ ُّيظكا َو ز ِف
ُان ب ِع ٍ
و این آیه را تفسیر میکند « ِإاا رأتهْ ِمن م ٍ
[آتش] از مکانی دور آنان را ببیند ،نعره خشم و خروشی از آن مییشینوند» .شیعوانه متیبثر شید و
گفت «ای شیخ! من یکی از روسیاهانم .اگر توبه کنم ،خدا مرا میآمرزد؟» .شییخ گفیت «بلیه.
توبه کن ،خدا تو را میآمرزد؛ اگر هه گناهانت مثل شعوانه باشد» .گفت «یا شیخ! شیعوانه مینم.
توبه میکنم که بعد از این دیگر گناه نکنم» .واعظ گفت «خدا ارحم الراحمین اسیت» .شیعوانه
کنیزان را آزاد کرد و مشغوط عبادت شد؛ به نحوی که بدنش به نهایت ضعف رسید .روزی با خود
2
میگفت «آه آه از دنیا این طور گداخته شدم؛ ندانم آخرت حالم هگونه باشد».
 .3نجات از عذاب و گرفتاریهای دنيا

یکی دیگر از آثار توبیه ،نجیات و رهیایی از نیزوط عیذا خیدا در ایین دنییا و مبیتال نشیدن بیه
گرفتاریهای گوناگون است .داستان قرآنی حضرت ییونس در ایین زمینیه بسییار عبرتآمیوز
است .از یک سو قوم یونس به سبب کفر و نافرمانی گرفتار نفرین حضرت یونس شیدند و
نشانههای نزوط عذا بر آنان نمایان شد .حضرت یونس از میان آنان خارج شد ،ولی در ایین
هنگام آن قوم به ارشاد عالمی که در میانشان بود ،از خوا غفلت بیدار شدند و دسیت بیه دعیا و
3
گریه و تضرع برداشتند تا عذا و هالکت از آنان برداشته شد.
از سوی دیگر حضرت یونس به علت لحظهای غفلت ،خطایی از او سر زد که گویا خطیایش
این بود که پیش از اجازه خدا از میان قومش خارج شد و راه دریا را در پییش گرفیت 4.بیه همیین
سبب خداوند او را در شکم ماهی گرفتار کرد ،ولی او در همان فضای تاریک و مرطیو و پیر از
َ
سیتی و فشار با تمام وجود رو به درگاه خدا کرد و از او اینهنین طلب آمررزش کیرد «فنكادى

 .1فرقان .12
.303

 .2حسین بن احمد حسینی شاه عبدالعظیمی؛ تفسیر اثنی عشری؛ ج،7
 .3یونس .98
 .4ر.ک فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان؛ ج96 ،7؛ علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر القمی؛ ج،1

.318
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ُّ

َ

َّ َ ْ

َ

ِّ

ْ

َّ

ُ
مات أ ْن ال ِإ َله ِإال أن َت ُس ْبحان َك ِإني ُكن ُت ِم َن الظ ِال ِم َين  1او در میان آن تاریکیها [ی شیکم
ِفي الظل ِ
ماهی] فریاد برآورد که معبودی جز تیو نیسیت ،تیو منزهیی ،مین از سیتمکاران بیودم» .اعتیراف
خالصانه و تسبیح توأم با ندامت یونس نیز مؤثر واقع شد و خداوند به ندایش پاسخ مثبت داد
َ
ْ
ُْ
« َف ْاس َت َج ْبنا َل ُه َو َن َّج ْي ُ
ناه ِم َن ْالغ ِّْ َو َك ِذل َك نن ِجي ْال ُمؤ ِم ِن َين  2ما درخواستش را اجابیت کیردیم و از
غم و اندوه او را رهانیدیم و اینگونه مؤمنان را نجات میدهیم» .پس از آن حضرت یونس  ،بیا
3
لطف الهی از دط ماهی رهید و به میان قوم خود بازگشت و وظیفه پیامبریاش را ادامه داد.

تی ز دل 
رمیمممابممارمممرآریم دسممم 

كمممهنتممموانرمممرآوردفمممردازگمممل 
ِ
ز
كهرمیرمر مانمرزسمرماىسمخت؟ 


مپ مممرارازآندركمممههرگمممزندسمممت 

دسمممت 


كمممهنومیمممرگمممرددررآورده

همممه اعممتآرنممرومسممكین،نیمماز 

ریمممابمممارمممهدرگممماهمسمممكیننمممواز 

چممموشممماخرره مممهرمممرآریمدسمممت 

كهریرر ازاینرمی نتمواننشسمت 


خراونمممرگاران مممركمممنرمممهجمممود 

كممهجممرمآمممرازر ممرگاندروجممود 

گ مممماهآیممممرازر ممممرهخاكسممممار 

رممممهامیممممرعفمممموخراونممممرگار 

ایمممم 

كریممممارمممهرزربممموپمممرورده

رهانعامول مفبموخموكمردهایمم 4...

رممهفصمملخممزاندر،ندی ممیدرخممت 
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1360ش.
 .9جوهری ،اسیماعیل بین حمیاد؛ الصقحاح تقاج اللغقه و صقحاح العربیقه؛ تصیحیح احمید
عبوالغفور عطار؛ ها ههارم ،بیروت دار العلم للمالیین 1410 ،ق.
 .10حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد؛ دیوان حافظ؛ تصحیح محمد قزوینیی و قاسیم غنیی؛
تهران زوار1385 ،ش.
 .11حسینی جوهری ،عباس؛ خزائن االشعار؛ تهران انتشارات تام1386 ،ش.
 .12حسینی شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد؛ تفسیر اثنی عشری؛ ها اوط ،تهران میقیات،
1363ش.
 .13راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ دمش ی بیروت الیدار الشیامیل ی
دارالقلم1412 ،ق.

 .14سعدی شیرازی ،مصلح بن عبدالله؛ بوستان؛ ها سوم ،تهران امیر کبیر1363 ،ش.
 .15سیوطی ،عبدالرحمن؛ الدر المنثور فی التفسیر بالماثور؛ قم کتابیانه آیت اللیه مرعشیی ،
1404ق.
 .16شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغة؛ قم دار نشر اسمام علی 1369 ،ش.
 .17شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهج البالغه؛ تحقیی صیبحی صیالح؛ هیا اوط ،قیم
هجرت1414 ،ق.
 .18شعیری ،محمد بن محمد؛ جامع االخبار؛ قم مؤسسل آط البیت 1414 ،ق.
 .19صدوق ،محمد بن علی؛ الخصال؛ قم جامعه مدرسین1362 ،ش.
 .20ییییییی ،ییییییییییییییی؛ فضائل األشقهر الثالثقه؛ تحقیی غالمرضیا عرفانییان؛ هیا اوط،
نجف اآلدا 1396 ،ق.
 .21ییییییی ،ییییییییییییییی؛ کتاب من ال یحضره الفقیه؛ قم جامعه مدرسین1413 ،ق.
 .22ییییییی ،ییییییییییییییی؛ معانی األخبار؛ قم جامعه مدرسین1361 ،ش.
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 .23طباطبایی ،محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ مؤسسه أعلمی ،بیروت 1390ق.
 .24طبرسی ،حسن بن فضل؛ مکارم األخالق؛ تحقی عالء آط جعفیر؛ قیم جامعیه مدرسیین،
1414ق.

 .25طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان؛ تهران ناصر خسرو1372 ،ش.
 .26طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر الققرآن؛ هیا اوط ،بییروت دار إحییاء التیراث
العربی[ ،بیتا].
 .27عیاشی ،محمد بن مسعود؛ کتاب التفسیر؛ تحقی هاشم رسولی؛ ها اوط ،تهیران مکتبیل
العلمیل االسالمیل1380،ق.
 .28فراهیدی ،خلیل بن احمد؛ کتاب العین؛ تحقی مهیدی میزومیی؛ قیم مؤسسیه هجیرت،
1409ق.
 .29قرطبی ،محمد بن احمد؛ الجامع ألحکام القرآن؛ تهران ناصر خسرو1364 ،ش.
 .30قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمقی؛ تحقیی طییب موسیوی جزائیری؛ قیم دار الکتیا ،
1404ق.
 .31کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تحقی علیاکبر غفاری؛ ها سیوم ،تهیران دارالکتیب
اسسالمیل1388 ،ق.
 .32کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ تهران دارالکتب اسسالمیه1407 ،ق.
 .33کوفی اهوازی ،حسین بن سعید؛ الزهد؛ قم المطبعل العلمیل1402 ،ق.
 .34میتاری ،رضا؛ سیمای فرزانگان؛ ها ههارم ،قم دفتر تبلیغات اسالمی1371 ،ش.
 .35مکیییارم شییییرازی ،ناصیییر و دیگیییران؛ تفسقققیر نمونقققه؛ هیییا  ،39تهیییران دارالکتیییب
االسالمیه1379،ش.
 .36موسوی خمینی ،روح الله؛ نقطه عطف؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثیار امیام خمینیی ؛ تهیران
1373ش.
 .37مولوی بلیی ،جالطالدین محمد؛ مثنوی معنوی؛ تهران وزارت فرهنگ و ارشیاد اسیالمی،
1373ش.
 .38نراقی ،مالاحمید؛ مثنقوی اققدیس؛ تحقیی علیی افراسییابی نهاونیدی؛ قیم نهاونیدیان،
1381ش.

