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مقدمه

یاد خدا ،احساس حضور او در همه حاالت و غافل نشدن از اوست .مراتهب یهاد خهدا از سهوی
انسانها ،به مراتب معرفت و شناخت آنها از خدا بستگی دارد .بنا بر آیات و روایات هر امری کهه
در مسیر توحید انجام شود ،عبادت و یاد خداست .هدف شیطان به عنوان دشمن اتهلی انسهان،
غافل کردن انسان از یاد خدا و عمل نکردن به دستورات اوست .شیطان بهرای رسهیدن بهه ههدف
خود ،گام به گام پید میآید و ابزارهای مختلفی را به کار میگیرد تا بتواند انسهان را فریهب دههد.
تأ یر ابزار شیطان برای فریب دادن ،بر کسانی است که زمینه آن را داشهته و سهلطنت او را پذیرفتهه
باشند .شیطان برای غفلت از یهاد خهدا از ابهزاری ماننهد وسوسهه ،تحریهک تمهایالت و  ...بههره
میگیرد .شراآ و قمار ،سرگرمی به امور بیهوده ،قساوت قلب ،اموال و فرزندان و دوستان نابهاآ،
از دیگر موانع یاد خدا هستند.
یاد خدا
حقيقت ِ

«ذکر» در زبان عربی تعبیری از یاد کردن چیزی و به معنای ضد غفلت و فراموشهی اسهت.
هر گاه از یاد خدا سخن به میان میآید ،مقصود توجه قلبی به حضور خدا و غافهل نشهدن از
اوست که ممکن است بر زبان نیز جاری شود 2.در مواردی نیز مقصهود ذکهر قلبهی اسهت؛
یاد لطف و مهربانی خدا نسبت به بندگاند و توبهپذیری و آمرزش گناهان از
بدین معنی که ِ

1

* پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج  ،5ص 346؛ محمهد بهن مکهرم ابنمنظهور؛ لسفان العفرب؛ ج  ،4ص
308؛ حسن مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الكریم؛ ج  ،3ص .317
ذکر زبانی خداست.
 .2اسرا .46 :در این آیه مراد ِ
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سوی او ،سبب دلگرمی و آرامد مؤمنان میشود؛ چنانکه یاد نعمتهای او عامل شکر است.
مراتب یاد خدا از سوی انسانها ،بهه مراتهب شهناخت آنهها از خهدا بسهتگی دارد .برخهی ماننهد
تاحبان خرد ناآ در هر حال به یاد خدا هستند 2،برخی فقط در تنگناها خهدا را یهاد میکننهد 3و
4
بعضی دیگر وقتی به نعمتی دست مییابند ،مغرورانه خدا را یاد میکنند.
1

موانع یاد خدا

قرآن عوامل مختلفی را به عنوان موانع یاد خدا معرفی کرده است که به آنها اشاره میشود.
 .1شيطان

قرآن کریم مکرر هشدار داده است که شیطان همیشه دشمن آشکاری برای انسان بوده استِ « :إ َّن
َّ ْ َ َ ْ ْ
سان َع ُد ًّوا ُمبينا» 5.شیطان برای غفلت از یاد خدا ،ابزارههایی دارد کهه عبارتنهد
الشيطان كان ِل ِْلن ِ

از:

الف .وسوسه

وسوسه به معنی تدای آهسته 6و القای امر شر به قلب کسی است؛ در برابر الهام کهه القهای امهر
ََ ْ َ َ َْ
ذه
خیر است؛ چنانکه شیطان برای فریب دادن حضرت آدم او را وسوسه کهرد« :فوسذوس ِإلي ِ
َّ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُّ َ َ َ َ
َّ
ُ
الخ ْل ِد َو ُم ْلك ال َي ْب َلی؛ 7پهس شهیطان او را وسوسهه کهرد،
لی ش َج َر ِة
الشيطان قال ياآدم ه أدلك ع
گفت :ای آدم ،آیا تو را به درخت جاودانگی و ملکی که زایل نمیشود ،راه نمهایم » و در پوشهد
8
خیرخواهی و با سوگند بر آن ،آنها را فریب داد.
ب .بازداشتن از امور حالل

شیطان برای فریب دادن گام به گام پید میآید 9.گاهی آدمی را وسوسهه میکنهد تها امهر مبهاح و
 .1ر.ک :محسن قرائتی؛ تفسیر نور؛ ج  ،4ص .355
 .2آلعمران.191 :
 .3عنکبوت.65 :
 .4فجر.15 :
 .5ر.ک :اسرا53 :؛ فاطر 6 :و 36؛ بقهره 168 :و 208؛ انعهام142 :؛ اعهراف22 :؛ یوسهف12 :؛ کههف50 :؛ طهه:
117؛ یس38 :؛ زخرف.62 :
 .6خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج  ،7ص 335؛ مولی محسن فیض کاشانی؛ المحجة البیضاء؛ ص .48
 .7طه .120 :
 .8اعراف .21 :
 .9بقره168 :؛ طه120 :؛ اعراف201 :؛ ناس5 :؛ زخرف36 :؛ مجادله19 :؛ نساء.119 :
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حاللی را بر خود حرام کند .گامهای شیطان بهر کسهانی ا رگهذار اسهت کهه زمینهه آن را داشهته و
سلطنت او را پذیرفته باشند 1.اگر دزد به خانههای بهرود کهه چیهزی در آنجها نیابهد ،آنجها را تهرک
میکند .شیطان نیز اگر وارد قلبی شود که از هوای نفس خالی باشد ،آن را رها میکنهد؛2چنانکهه
بر اولیای خدا نفوذ ندارد3.شیطان گاهی به طور کامل بر شخصی مسلط میشود و زمام امهور او
را در دست میگیرد؛ بهگونههای کهه گویها شهخ اختیهاری از خهود نهدارد .از ایهن حالهت بهه
ستحواذ» تعبیر شده است 4.این حالت زمانی رخ میدهد که شهخ بها آگهاهی و اراده بهرای
« ِا ِ
5
مدتی غرق گناه شود.
ج .تحریک تمایالت نفسانی

شیطان گاهی با تحریک تمایالت نفسانی ،مانع یاد خدا میشهود و انسهان را در مسهیر گنهاه قهرار
میدهد؛ چنانکه حضرت آدم را از راه تطمیع و ایجاد حرص ،وادار به خوردن از میوه ممنوعهه
کرد 6.حضرت آدم به طمع دستیابی به سلطنت جاوید و حهرص بهر جهاودانگی در بهشهت،
فریب وعده شیطان را خورد و پیمان خدا را مبنی بر دشمنی شیطان فراموش کرد 7.نقل اسهت کهه
شیطان به حضرت نوح گفت« :مردم را حرص و حسد هالک میکند .من به سبب حسهد بهه
مقام آدم ملعون و مطرود شدم و آدم به سبب حرص به دام من افتاد» 8.اگر کسی بهه طهور
کامل تابع هوای نفس شود ،از یاد خدا غافل میشود .همنشینی با چنین فردی ،سهبب غفلهت از
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
ُ
كان أ ْم ُر ُه ف ُرطا؛ 9از آن کس کهه
خدا میشود« :و ال ت ِطع من أغفلنا قلبه عن ِذكرنا و اتبع هواه و
ِ
قلبد را از یاد خود غافل ساختهایم و از هوس خود پیروی کرده و [اساس] کهارش بهر زیهادهروی
است ،اطاعت مکن».
 .1نحل.100 :
 .2مولی محسن فیض کاشانی؛ المحجة البیضاء؛ ص .50
 .3حجر.42 :
 .4مجادله.19 :
 .5ر.ک :حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص .262
 .6طه.120 :
 .7طه.115 :
 .8مولی محسن فیض کاشانی؛ المحجة البیضاء؛ ص .58
 .9کهف.28 :
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د .شراب و قمار

یکی از ابزارهای مهم شیطان برای غفلت از یاد خدا و بیتوجهی به دسهتورات الههی ،ترغیهب بهه
شراآخواری و قماربازی است .شیطان با استفاده از ایهن دو ابهزار ضهمن ایجهاد دشهمنی میهان
انسانها ،آنها را از یاد خدا و نماز باز میدارد 1.بنابراین هر عملی کهه سهبب بهرانگیختن دشهمنی
میان انسانها و یا غفلت از یاد خدا شود ،شیطانی و هر چیزی نیز که سبب مستی و زوال عقل یها
تضعیف آن شود ،از موانع یاد خداست .علت تأکید بر بازداشتن از نماز به عنوان ههدف شهیطان،
از این روست که نماز ،کاملتر از ذکر است و خدای متعالی به نماز اهتمام بیشتری دارد؛ زیرا بنها
2
بر فرماید رسولخدا نماز ،ستون دین است.
عالمه طباطبایی در پاس به این سؤال که چرا در میان همه خوراکیها و اعمال ناپسند که مهانع
یاد خدا میشود ،شراآ و قمار ذکر شده است؛ فرموده است:
آ ار منفی یاد شده در این دو عمل ،واضحتر اسهت؛ زیهرا نوشهیدن شهراآ باعهث تحریهک
سلسله اعصاآ شده و عقل را از کار میاندازد ،عواطف عصبی را بهه هیجهان در مهیآورد،
شهوات حیوانی را به تحریک وا میدارد و در نتیجه باعث ارتکاآ رفتارهای زشهت نسهبت
به مال ،آبرو ،ناموس و جان افراد ،و حتی باعث هتهک مقدسهات دینهی و شکسهتن حهدود
اجتماعی میشود .اگر چه مفاسد یاد شده برای مقدار اندک و یا برای یکهی دو بهار نیسهت،
ولی کسی که در این راه قدم بگذارد؛ به تدری به آنها عادت میکند و [چنین رفتارهایی] در
جامعه گسترش مییابد و موجب جلوگیری از یاد خدا میگردند؛ در حهالی کهه یهاد خهدا،
روح حیات در کالبد عبودیت و بندگی است و تنها هدف از دعوت الهی است.

3

 .2اموال و فرزندان

انسان به تورت غریزی ،به مال و فرزندش عالقمند است .عالقمندی به مال و فرزنهد تها جهایی
پسندیده است که مانع یاد خدا نباشد؛ از همین روست که قرآن به مؤمنان هشهدار داده اسهت تها
مبادا اموال و فرزندان ،آنها را از یاد خدا باز دارند و کسانی را که اینگونهه باشهند ،زیانکهار دانسهته
است 4.گاهی عواطف شخصی مانند عالقه به مال و فرزند با عواطهف مهذهبی همسوسهت ،امها
 .1مائده .91 :
 .2سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،6ص .131
 .3همان ،ص .130
 .4منافقون.9 :

موانع یاد خدا از منظر قرآن 43 

گاهی ممکن است فرد مؤمن میان انتخاآ مهال و فرزنهد و عقایهدش در انتخهاآ دشهواری قهرار
گیرد .از یک سو عواطف فرزندی و علقه به مال و از سوی دیگر احساسات مذهبی هسهتند و ههر
کههدام او را بههه سههمتی میکشههانند .برخههی مسههلمانان در تههدر اسههالم بههه خههاطر همراهههی بهها
رسولخدا از مال و فرزند خود گذشتند و با آن حضرت هجرت کردند .البتهه مسهلمانانی نیهز
بودند که پس از هجرت در انتخاآ همراهی با رسولخدا و اموال و فرزندانی کهه در مکهه بهه
جا گذاشته بودند ،با چالد مواجه شدند؛ چرا که جان فرزندانشان در مکه از سهوی مشهرکان در
خطر بود .برخی از آنان وسوسه شدند که برای حفظ جان فرزندانشان ،بهه تهورت مخفیانهه بها
مشرکان همکاری و به نفع آنان جاسوسی کنند .در چنین شرایطی بود که خداوند بها نهزول آیههای
َ
ُ
ُ َ
به مسلمانان هشدار داد و فرمهودَ « :يا أ َّيها َّال ِِ َين َء َامن ْوا ال َتخون ْوا َّالل َذه َو َّالر ُسذول» 1و بهه مؤمنهان
َ
َ َّ َ
َ
گوشزد کردَ « :و ْاع َل ُموا أنما أ ْمو ُال ُك ْم َو أ ْو ُالد ُك ْم ِف ْتن » 2.بنا بر این آیه شریفه ،عالقه به مهال و فرزنهد
3
نباید سبب خیانت به ارزشهای اسالمی و رهبر آسمانی شود ،مانند آنچه از ابولبابه سر زد.
داستان خيانت ابولبابه

پیامبر یهود بنیقریظهه را  21شهب محاتهره کهرد و آنهها از آن حضهرت درخواسهت کردنهد
همانگونه که با یهود بنینظیر قرارداد تلح منعقد کرد ،با ایشان نیز چنهین کنهد تها بهدین وسهیله
بتوانند نزد قبیله بنینضیر به سرزمین شام بروند .آن حضرت درخواست آنان را نپهذیرفت و سهعد
بن معاذ را به عنوان داور میان خود و بنیقریظه معرفهی کهرد ،ولهی آنهان ابولبابهه را کهه خهانواده و
فرزنداند نزد ایشان بود ،پیشنهاد کردند .بنیقریظه از ابولبابه پرسیدند« :آیا داوری سعد بن معهاذ
را بپذیریم » .ابولبابه با دست به گلو اشاره کرد؛ یعنی اگر این کهار را بکنیهد ،شهما را مهیکشهند.
ابولبابه میگو ید« :همان لحظه فهمیدم که به خدا و رسولالله خیانت کردهام» .آیه یهاد شهده،
4
با اشاره به خیانت وی نازل شد.
ابر کسانی که به سبب مال و فرزند از یاد او غافل و رویگهردان میشهوند ،کسهانی را
خداوند در بر ِ
5
ستاید میکند که داد و ستد ،آنان را از یاد خدا باز نداشته است.
 .1انفال.27 :
 .2انفال28 :؛ تغابن.15 :
 .3ر.ک :سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،9ص  55و .56
 .4علی بن احمد واحدی؛ اسباآ النزول؛ ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو؛ ص .123
 .5نور.37 :

  44رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

 .3سرگرمیهای بيهوده

َّ

ُ

ْ

قرآن ،دنیا را لهو و لعب معرفی کرده است« :إن َما ْال َحياة ُّ
الدنيا َل ِعب َو َل ْهو؛ 1زندگی دنیا تنها بهازی
ِ
َ
2
و سرگرمی است» .کلمه «ل ْهو» ،به معنای چیزی است که انسان را از کاری باز دارد .لعب نیز به
معنی شوخی ،چیزی که جدی نباشد و هیچ فایدهای نداشته باشد ،است 3.به سخن بیهودهای کهه
انسان را از حق بهاز دارد ،ماننهد حکایهات خرافهی و داسهتانهایی کهه انسهان را بهه فسهاد و گنهاه
میکشاند؛ «لهوالحدیث» میگویند .این انحراف گاهی بهه سهبب محتهوای سهخن و گهاهی بهه
خاطر اسباآ و مالزمات آن مانند آهنگ و امور همراه آن است 4.همچنین سخنی کهه دیگهران را
5
راه خدا باز دارد« ،لهوالحدیث» نامیده شده است.
شخصی به نام نضر بن حارث که از حجاز به ایران سفر میکرد ،افسانههای ایرانی را میآموخهت
و برای مردم بازگو میکرد و میگفت« :اگر محمد[ ] برای شما داستان عاد و مهود میگو یهد،
من نیز قصهها و اخبار عجم را بازگو میکنم» .این آیه در پاس به او نازل شد و کهار او را شهیوهای
انحرافی دانست 6.برخی مفسران نیز در شهأن نهزول آیهه ششهم سهوره لقمهان گفتهانهد« :افهرادی
کنیزهای خواننده را میخریدند تا برایشان بخوانند و از این طریق مردم را از شهنیدن قهرآن توسهط
7
پیامبر باز میداشتند که این آیه در مذمت آنان نازل شد».
نقل شده است پیامبر مشغول خواندن خطبههای نماز جمعه بود که کاروان تجاری همهراه بها
طبل و عدهل و سر و تدا وارد مدینه شد .بیشتر نمازگزاران به سراغ کاروان رفتند و حضهرت را کهه
در حال ایراد خطبه بود ،تنها گذاشتند .خداوند با نزول آیهای آنان را سرزند کرد:
 .1محمد.36 :
 .2خلیل بن احمد فراهیدی؛ کتاب العین؛ ج  ،4ص 87؛ حسن مصطفوی؛ التحقیفق ففی کلمفات القفرآن الكفریم؛
ج ،10ص .246
 .3محمد بن مکرم ابنمنظور؛ لسان العرب؛ ج  ،1ص .739
 .4سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،9ص  55و .56
 .5لقمان.6 :
 .6علی بن ابراهیم قمی؛ تفسیر قمی؛ ج  ،2ص  61؛ بیضاوی ،عبدالله بن عمهر؛ أنفوار التیزیفل و أسفرار التلویفل؛
ج ،2ص .266
ُ
 .7زمخشری ،محمود؛ الكشاف عن حقاق غفوام
التیزیل و أسرار التلویل؛ ج ،2ص .266

التیزیفل؛ ج ،3ص 491؛ بیضهاوی ،عبداللهه بهن عمهر؛ أنفوار
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ُ ْ
َ َ ْ َ ْ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ َ
َ
ْ َ َّ َ ْ َ َّ ْ
َ َْ
َ
ذو َو ِمذن
و ِإذا رأوا ِتجارة أو لهوا انفضوا ِإليها و تركوك ِ
قائما ق ما ِعند الل ِه خير ِمن الله ِ
َ َ َّ
الل ُه َخ ْي ُر َّ
الر ِاز ِق َين؛ 1و چون داد و ستد یا سرگرمیای ببینند ،به سهوی آن رویآور
التجار ِة و

میشوند و تو را در حالی که ایستادهای ،ترک میکنند .بگو آنچه نزد خداست ،از سرگرمی و
از داد و ستد بهتر است و خدا بهترین روزیدهندگان است.

شاید این پرسد مطرح شود که آیا دنیا به طور کلی لهو و لعب است قرآن در چههار آیهه دنیها را
لهو و لعب خوانده و پس از آن ،عالم آخرت را مطرح کرده است 2.در آیات دیگر نیهز کهه برخهی
سرگرمیها و تجارت و خرید و فروشی را که مانع یاد خدا باشند ،مذمت کرده است؛ مانند آنچهه
در سوره لقمان و سوره جمعه آمده است .بنابراین دنیایی لهو و لعب و بازیچه و بیهوده اسهت کهه
مانع یاد خدا و عالم آخرت باشد 3.چنانکه نقل است امیرمؤمنان برای عیادت عهالء بهن زیهاد
به خانهاش رفت .وقتی خانه بزرگ او را دید ،فرمود« :این خانه فراخ در دنیا به چه کارت آید که در
آخرت به آن بیشتر نیاز داری .آری و اگر بخواهی میتوانی با آن به آخرت برسی[ .وقتی که] در آن
از مهمان پذیرایی کنی و با خو یشاوندانت تله رحم نمهایی و حقهوقی را کهه بهر گهردن داری ،ادا
4
کنی و به مستحقاند برسانی و بدینسان به آخرت نیز توانی پرداخت».
قرآن کسانی را که به سبب زیادهطلبی و تفاخر به دنیا ،از یاد خدا غافل شدهاند؛ نکهوهد کهرده و
َ ْ ُ ُ َّ ُ
التكاث ُر» 5.چنانکه برخی نیز با آرزوی بیههوده سهرگرم دنیها و از یهاد خهدا
فرموده است« :ألهاكم
7
غافل شده 6و برخی دیگر نیز به وسیله رفهاه و آسهایدطلبی ،یهاد خهدا را فرامهوش کردهانهد .در
َ
َ َ َ
َ
امتهای گذشته نیز کسانی بودند که میگفتند« :ن ْح ُن أ ْكث ُر أ ْمواال َو أ ْوالدا؛ 8امهوال و اوالد مها [از
همه] بیشتر است .از منظر قرآن ،دنیا دارای پن بخهد «بهازی»« ،سهرگرمی»« ،تجمهلگرایی»،
«فخرفروشی» و «افزونطلبی» است 9.قرآن در سوره مؤمنون از کسانی یاد کرده است که اگر چهه
 .1جمعه.11 :
 .2انعام32 :؛ عنکبوت64 :؛ محمد32 :؛ حدید.36 :
 .3ر.ک :زخرف.29 – 37 :
 .4ر.ک :محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ ترجمه سید جعفر شهیدی؛ ص .241
 .5تکا ر.1 :
 .6حجر.3 :
 .7فرقان.18 :
 .8سبأ.35 :
 .9حدید.20 :
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پندهای پروردگارشان را میشنیدند ،اما سرگرم بازی میشدند؛ در حالی کهه دلهایشهان از حهق
غافل ،و به چیز دیگری سرگرم شده بود 1.به مؤمنان نیز هشدار داده است که مبادا مال و فرزنهدان،
آنان را از یاد خدا باز دارند 2.این در حالی است که اگر مال به عنوان نعمهت الههی در راه تهحیح
مصرف شود ،مورد تحسین است؛ چنانکه رسهولخدا فرمهوده اسهتِ « :نعلمِالملالِالص ِ
لال ُ ِ
َ َ ُ و
ِ ِ
ِالص ِال ؛ 3چه نیکوست مال پاکیزه و حالل برای بنده شایسهته» .وقتهی انسهان مهال را در راه
ل وَْ ُج و
حالل مصرف میکند ،در واقع به یاد خداست؛ در حالی کهه حرامخهواری سهبب غفلهت آدمهی
میشود.
چونزلقمم وموحسمد مینودام  


ام 4
جهلوغفلتزاید.آنرادانحر 


 .4دوستان ناباب

قرآن کریم در توتیف تحنههای قیامت ،برخی افراد که در آن روز بهه خهاطر تهرک همراههی بها
پیامبر و انتخاآ دوستان ناباآ ،با حسرت و پشیمانی دستان خود را میگزند ،شایسته عبهرت
گرفتن دانسته است:

َ َ ْ َ َ َ ُّ َّ
َّ
ُ ُ َ َ
تی َل ْي َتنذی َل ْ
اتخ ِْ ُت َم َع َّ
الر ُسول َسبيال َي َاو ْي َل َ
الظال ُم َع َ
ذم
لی َي َد ْي ِه َيقول َيل ْيتنی
و يوم يعض
ِ
ِ ِ
ُ ِ
ِ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ
َ ْ َُ
َ
َ
َّ َ ْ َ َ َّ
5
َ
َ
نی و كان الشيطن ِلالنس ِان خذِوال؛ و
أتخِ فالنا خ ِليال لقد أضلنی ع ِن الِكر بعد ِإذ جاء
ِ
ِ
ِ

َ
روزی است که ستمکار دستهای خود را میگزد و میگو ید :ای کاش با پیهامبر راههی بهر

میگرفتم .ای وای ،کاش فالنی را دوست خود نگرفتهه بهودم .او بهود کهه مهرا بهه گمراههی
کشانید ،پس از آنکه قرآن به من رسیده بود و شیطان همواره فروگذارنده انسان است.

مراد از ذکر در این آیه ،همه آوردههای انبیا یا فقط کتاآ آسمانی است.
چه بسیارند افرادی که از دوستان بدی پیروی میکنند که با دعوت به نافرمانیها ،مردم را از کتاآ
و ذکر خدا باز میدارند .از این رو سزاوار است کهه مهؤمن از مجهالس لههو و سهرگرمی بیههوده و
جلساتی که وقت آدمی بیهوده هدر میرود ،دوری جو ید و در مجهالس دانشهمندان ،حلقهههای
6

 .1مؤمنون 2 :و .3
 .2منافقون.9 :
 .3مسعود بن عیسی ابن أبیفراس؛ مجموعة ورام؛ ج  ،1ص .158
 .4جاللالدین محمد بلخی همولوی ؛ مثیوی معیوی؛ دفتر اول ،بیت .1645
 .5فرقان.27 – 29 :
 .6سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،15ص .204
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قرآن ،مدارس علم و جلسات کار و اقدام در راه خدا حضهور یابهد تها در باغههای بهشهت مهأوی
گیرد 1.در روایتی آمده است« :اگر در شناخت کسی به تردید افتادید ،به دوستاند بنگریهد؛ زیهرا
2
از دینههداری یهها بیدینههی دوسههتاند میتههوان تشههخی داد کههه او دینههدار اسههت یهها بههیدین».
رسولخدا نیز فرموده است« :حواریون عیسی عر کردند :یها روحاللهه! بها چهه کسهی
همنشین شویم حضرت پاس داد :کسی که دیدارش ،شما را به یاد خدا بیندازد و گفتهارش ،بهه
3
علم شما بیفزاید و کردارش ،شما را به یاد قیامت بیندازد».
4
همنشههین نیههک جوییههد ای ِمهههان 
یههار نههاجنس ای فغههان  
ای فغههان از ِ
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