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 18، ص: 2قلب سليم، ج

 []جلد دوّم

 . عُجب4

 

 1معناى عُجب و ادالل

»عُجب  از جمله گناهان قلبى و بيماريهاى درونى،

است. و حقيقت »عجب« آن است كه  )خودبينى(«

عيب و نقص ببيند و از اينكه در شخص، خود را بى

بداند؛ به اين  كمال و نعمت است، خود را بزرگ

ترتيب كه آن كمال را از خودش ببيند نه از خدا و 

طرف طورى كه برتكيه كرده، دلشاد باشد بهبه آن

 خاطرش نگذرد تابترسد.شدن آن نعمت به

 
1 \( 1iُ)-.])ادالل: ناز كردن، ناز و كرمشه كردن، گستاخى كردن، دلريى كردن) فرهنگ عميد [\E 
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دت آن است كه شخص، عبادتى را عجب، در عبا

كه انجام داده از خودش ببيند نه از توفيق خداوند، 

بزرگ بيند چون پس خود را به سبب انجام آن، 

كار بزرگى به خيالش كرده و به آن عبادت، دلشاد 

ه باشد و ديگر خود را )به سبب آن عبادت( به درگا

 خداوند مقصّر نبيند.

ر بزرگ ديدن خود آن است كه عالوه ب »ادالل« و

به سبب عملى كه انجام داده، خود را صاحب حق 

 بيند و مقرّب درگاه خداوند پندارد به طورى كه به

گمانش در آخرت بايد حتماً بهشت جاى او باشد و 

در دنيا هم هرگاه دعايى كرد بايد فوراً اجابت 

 به او باليى برسد. شود، ديگر نبايد

دهد ديگرى مى و مثل اين است كسى كه مالى به

دهد پس آن را بزرگ ديده يا خدمتى انجام مى

داند و از گيرنده، توقع خود را صاحب حق مى

 رمانبردارى دارد.پاداش و ف
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______________________________ 
]ادالل: ناز كردن، ناز و كرشمه كردن،  -(1)

 گستاخى كردن، دليرى كردن )فرهنگ عميد([.

 19، ص: 2قلب سليم، ج

 سخن مرحوم مجلسى و شيخ بهائى در معناى عجب

علّامه مجلسى در معناى »عجب« چنين فرموده: 

ود را بزرگ »عجب آن است كه كار خوب خ

تقصير شمارد و بدان خرّم باشد و بنازد و خود را بى

و اما تنها خرسندى به انجام كار خير و شمرد 

شكرگزارى از خدا به توفيق دادن براى آن و 

ت فزونى آن، عجب نيست بلكه خوب درخواس

 است«.

شيخ بهائى نيز در معناى عجب در عبادت چنين 

يكى مانند فرموده: »شك نيست هر كه كارهاى ن

نماز، روزه و انفاق انجام دهد، به آن شاد شود و اين 
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اين نظر باشد كه اين كار نيك، عطاى شادى اگر از 

ك خدا و نعمت اوست و در عين حال از خود بيمنا

باشد )شايد به واسطه كمى اخالص، مورد قبول 

خداوند نباشد( و نيز از زوال آن ترسناك باشد و از 

خواهد، اين خرّمى و شادى،  خداوند فزونى آن را

عُجب نيست، ولى اگر شاديش از اين جهت باشد 

 كه آن كار خير را از شخصيت خود داند و بزرگش

صير در شمرد و بدان اعتماد كند و خود را از تق

طاعت حق بيرون پندارد و گويا به وسيله آن كار 

 نهد، اين عجب است«.خير بر خدا منت مى

و جب، خود را بزرگ ديدن تر، عو به عبارت ساده

به خود باليدن است به اينكه من چنين و چنانم و 

فالن و بهمان، كار بزرگى انجام دادم، من عيب و 

عظمت الهى و اى از نقصى ندارم؛ در حالى كه ذره

قهر و عقوبتش بيمى در دلش نيست و نيز از پذيرفته 
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پنداشت، ترسى شدن كارهايى كه خيرش مى

 ندارد.

 استمارى دل عُجب، بي

در بخش عقايد اين كتاب گذشت كه از بيماريهاى 

« است كه به جهل مركبكشنده روان انسانى »

راستى درمان آن در نهايت سختى است و جز فضل 

جهل شود. و »رمانى ندارد؛ چنانچه ذكر مىالهى د

« آن است كه انسانى حقيقت را نداند و از مركب

د بلكه خود را دانا خبر باشاين نادانى خود نيز بى

 .»نداند و نداند كه نداند« پندارد. و به عبارت ديگر

 20، ص: 2قلب سليم، ج

عُجب، همان جهل مركب به حقيقت امر است؛ زيرا 

شخص معجب، حقيقت خود را نشناخته وگرنه 

شد و اين ناشناسايى را نيز عجب در او پيدا نمى

 درك نكرده است.
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 داندهمه چيزش از خداست ولى نمى

توضيح مطلب آنكه: حقيقت انسانى جز نيستى ذاتى 

گر و هستى عارض و نيازمندى از هرجهت، چيز دي

نيست و چنانى كه از نخست، هيچ بوده اآلن هم 

هيچ است و از خودش چيزى ندارد و او را هيچ 

استقاللى نيست و اصل هستى او و آثارش همه 

وابسته به خداوند است مگر اولش جز مشت خاكى 

در زمين و بعد قطره آبى در رحم چيز ديگرى بود؟ 

 انگيز بدن ازاين دستگاه عظيم و كارخانه حيرت

اش مانند خود انسان است؟ اين قواى ادراكيّه

بينايى و شنوايى و ساير ادراكات را خودش در خود 

ايجاد نموده؟ اين دانايى و توانايى از خود اوست؟ 

جز از راه قواى  پنداردآيا كمالى را كه در خود مى

است و همه از  »عقل« ادراكيه كه از آن جمله

كه انجام داده  خداست، به او رسيده است؟ عبادتى

جز به وسيله بدن كه ساخته خداست و به امر خدا 
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اش شده و نيز راهنمايى به آن عبادت مسخّر اراده

و پيدايش ميل و شوق، جز از خداست؟ مالى را كه 

ريده و ملك حقيقى خداست كند جزء آفانفاق مى

و اين شخص تنها مجراى خير بوده يعنى خداوند 

يرى رسانده است؟ )تفصيل به وسيله او به ديگران خ

 اين مطلب در باب توحيد افعالى ذكر شد(.

هايش و كارهايش و خالصه انسان خودش، عالقه

 همه ملك آفريدگار است:

اين است  2رض ...... وَللَّهِ ما فِى السَّمواتِ وَما فِى الْأَ

، پس آن انسانى كه اين 3حقيقت و واقعيت امر

خود كمالى پنداشت حقيقت را نشناخته و چون در 

يا كار خيرى انجام داد آن كمال و نعمت را از خود 

 
2 \( 1iُ)-  /126نساء.\E 
3 \E\( 2)iُ 

پرسيد مرا دوست كه آن قوم كه  -

 بودند 
 ندكز خلق جهان گوى حقيقت بربود 

 ننمودندخود را به خود از روى منودن   گفتم چه نشان پرسى از آن قوم كه ايشان 

http://www.i20.ir/


8      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

ديده و بدان شادمان شده و خود را بزرگ دانسته 

خبر گشته، به و از جهلش به حقيقت امر بى

 مبتال گرديده است؛ترين بيماريهاى روانى سخت

______________________________ 
 .126نساء/  -(1)

(2) 

 

پرسيد مرا دوست  -

كه آن قوم كه 

 بودند

 
كز خلق جهان گوى 

 حقيقت بربودند

گفتم چه نشان پرسى 

 از آن قوم كه ايشان
 

خود را به خود از 

روى نمودن 

 ننمودند
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 21، ص: 2قلب سليم، ج

و دلش از  شنيدن حق، كر شدهزيرا چشم دلش از 

تر گرديده و چنان بر پذيرفتن حق از سنگ، سخت

دلش قفل زده شده و بر آن مُهر خورده كه هيچ 

شود و حقيقت را كه خاصيت حقى بر آن وارد نمى

دل سالم انسانى است از دست داده و همان احمقى 

و در است كه طبيبان الهى از درمانش ناتوان و از ا

 فرارند.

 ترسندكه از تزكيه مىنى كسا

خرد، گروهى از بندگان در برابر اين نادانان بى

خدايند كه دلشان سالم و از بيمارى نادانى، رسته و 

شان برداشته شده، خود را پرده غفلت از ديده

نستايند و در عمل خويش به شادى ننگرند و بدان 

ننازند و روش خود را وزنى ننهند و از هر پستى، 

را بر خود تر دانند و ستايش خلق ستخود را پ
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نپسندند؛ چنانچه اميرالمؤمنين عليه السالم در 

فرمايد: »هرگاه يكى از اوصاف پرهيزگاران مى

ايشان ستايش شود )از آن ستايشى كه شده( 

ترسد و گويد من به خودم از ديگرى داناترم و مى

پروردگارم به من از خودم داناتر است )پس با 

آنچه د گويد( خداوندا! مرا به پروردگار خو

ام گويند مگير و مرا از آنچه دربارهام مىدرباره

 4برند، بهتر قرار ده«.گمان مى

 عُجب، گناه قلبى و حرام شرعى است

از آنچه در معناى عجب، گفته شد دانسته گرديد كه 

عجب، حالت نفسانى و عارضه معنوى درونى است؛ 

نه بدن او و  يعنى جاى عجب، درون انسان است

ضاى بدن خصوصاً زبان آشكار كننده آن حركات اع

گويد و از حركات است؛ يعنى از سخنى كه مى

شود كه در درونش چشم و دست و پايش دانسته مى
 

4 \( 1iُ)- َى اَحٌد ِمْنُهْم خاَف ِمَّا يُقاُل لَهُ فَ َيُقوُل: أَنَا اْعَلُم بَِنْفِسى ِمْن َغرْيِى، َوَرّبى اْعَلُم ِّب ْذِِن ِبا يَ ُقوُلوَن، َواْجَعلّن اْفَضَل ِمَّا َيظُنُّوَن ...«،) ِمّنى بَِنْفِسى. اللَُّهمَّ ال تُؤاخِ  » ... اذا زُكِّ
 E\(.193احل، خطبه البالغه صبحى صهنج
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خودبينى است. و دليل بر حرمت شرعى آن از 

اى از آنها اشاره آيات و روايات، بسيار و به پاره

 شود.مى

______________________________ 
ذا زُكِّىَ احَدٌ مِنْهُمْ خافَ مِمَّا يُقالُ لَهُ »... ا -(1)

فَيَقُولُ: أَنَا اعْلَمُ بِنَفْسِى مِنْ غَيْرِى، وَرَبّى اعْلَمُ بِى مِنّى 

بِنَفْسِى. اللَّهُمَّ ال تُؤاخِذْنِى بِما يَقُولُونَ، وَاجْعَلنى 

بحى صالح، البالغه صافْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ ...«، )نهج

 (.193خطبه 

 22، ص: 2قلب سليم، ج

 قرآن و عُجب )تزكيه نفس(

... فَال تُزَكُّوا انْفُسَكُمْ  فرمايد:خداوند در قرآن مى

 ؛ »خودتان را نستاييد«.5...

 
5 \( 1iُ)-  /32جنم.\E 
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عيب ديدن و »تزكيه نفس« يعنى خود را پاك و بى

به پاكى، خود را ستودن و تعريف كردن است و 

ن نهى د كه خداوند از آباشاين همان »عجب« مى

 فرموده است.

بايد دانست كه عيبهاى نفس از شمار بيرون است و 

اى از عيبهاى خود را فهميده باشد اگر كسى پاره

يقيناً آنچه را كه ندانسته بيشتر است. و نيز انسان 

دارد همان دوستى به چون خود را دوست مى

 باشد.خود، مانع ديدن عيبهايش مى

اى ود و به پارهششامل حال كسى اگر فضل الهى 

از عيبهاى خود سر درآورد يقيناً پاك كردن 

اش بيرون است و خودش از آن آلودگيها از عهده

تواند خودش را از تيرگيهاى هيچ انسانى نمى

اش درونى پاك سازد و تنها كار خداست كه بنده

 شود.را پاك نمايد چنانچه در آيه بعد ذكر مى
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كند، دروغگوست؛ تزكيه نفس مى بنابراين، كسى كه

شايد در واقع هيچ نوع پاكى ندارد و به  اوّلًا: زيرا

كند و از خود تعريف دروغ، ادّعاى پاكيزگى مى

اى از عيبهايش اگر واقعاً پاره ثانياً: نمايد. ومى

اصالح شده و به پاكى از آنها متصف شده، خداست 

ين است كه او را پاك فرموده و خودش ناتوانتر از ا

كه خود را بتواند پاك كند، پس پاكى را از خود 

ديدن و به آن باليدن و ناز كردن، جز دروغ چيزى 

كه در قرآن مجيد در چندين نيست و از اينجاست 

 از »تزكيه نفس« نهى فرموده است.جا 

اى از شرك است؛ و نيز تزكيه نفس خود مرتبه

 شود.چنانچه ذكر مى

 كند نه شماخدا پاك مى

بينى فرمايد: »آيا نمىاوند در سوره نساء مىدخ

كنند نفسهايشان را )مانند يهود كسانى كه تزكيه مى
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گويند ما اولياى خدا و دوستان خدا و نصارا كه مى

و پسران خداييم. و نيز گويند آتش دوزخ جز چند 

 رسد( بلكه خداوند است كهروزى به ما نمى

______________________________ 
 .32نجم/  -(1)

 23، ص: 2قلب سليم، ج

 6فرمايد هركه را بخواهد ...«.پاك مى

زيرا انسان مالك سود و زيان و زندگى و مرگ خود 

تا از عهده نقصهاى خود  نبوده، استقاللى ندارد

برآيد و خود را صاحب فضيلت سازد در حالى كه 

كند خود و تمام شؤون وى و خيرى كه گمان مى

تمام اسباب آن، همه ملك آن را داراست و 

 خداوند است.

 
6 \i\-( 1)iُ  َانظُْر ك * ى َمن َيَشآءُ َواَليُْظَلُموَن فَتِيالا وَن أَنُفَسُهم َبِل اللَّهُ يُ زَكى ِبيناابِهِ  ْيَف يَ ْفََتُوَن َعَلى اللَِّه ا ْلَكِذَب وََكَفىَأَلَْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن يُ زَكُّ  E\(.50 -49،) نساء/ E\ى ِإْْثاا مُّ
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شود كسى كه تزكيه نفس خود از اينجا دانسته مى

كند، در حقيقت ادّعاى استقالل و استغناى از مى

خود را شريك او قرار داده است. و به  خدا كرده و

عبارت ديگر: چون تمام اجزاى جهان آفرينش از 

خداست و كماالت انسانى هم از مراتب هستى 

پس هركمالى و فضيلتى در هر انسانى يافت است، 

شود، عطاى الهى است و هر صاحب فضيلتى اگر 

او را كور دل نباشد، بايد به خدا بنازد نه به خود و 

كند نه خود را، پس انسان خودپسند، از ستايش 

 شرك آورندگان است.

 تزكيه خداوند به حسب استعداد

د به بايد دانست كه تزكيه خداوند هركه را بخواه

هاى تهمالحظه استحقاقات و استعدادات و خواس

حقيقى بندگان است؛ يعنى هركس به مقدار 

اى از تزكيه، خواسته و آمادگيش براى هرمرتبه

د او را تزكيه خواهد فرمود و همين است خداون

http://www.i20.ir/


16     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

... وَال يُظْلَمُونَ  مقتضاى عدل الهى؛ چنانچه فرموده:

شود )و كسى روا نمىاى ستم بر ؛ يعنى »ذرّهفَتِيال ...

ه خداوندى در موارد مستعده دريغ نخواهد تزكي

 شد(«.

و به راستى آدم خودپسندى كه خود را تزكيه 

شده كه همان  كند، گناه بزرگى مرتكبمى

دروغگويى و شرك باشد؛ چنانچه در آيه بعدش 

بافند )كه فرمايد: »بنگر چگونه بر خدا دروغ مىمى

بت و واليت او هستيم( گفتند پسران خدا و اهل مح

 و همين افترا بر خدا بسى گناه آشكار است«.

بر خدا دروغ بستند و خودشان را از  اوّلًا: زيرا

 بستگان و دوستان او دانستند؛ چون

______________________________ 
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكّى  -(1)
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آءُ وَلَايُظْلَمُونَ فَتِيلًا* انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى مَن يَشَ

 (.50 -49، )نساء/ ى إِثْمًا مُّبِينًابِهِ كَذِبَ وَكَفَىاللَّهِ ا لْ

 24، ص: 2قلب سليم، ج

بر فرض  ثانياً: خدا آنها را چنين قرار نداده است. و

اينكه دوست و وابسته خدا باشند تزكيه خود كردن 

جهت دروغ بر خداست و خود را به جاى به اين 

كمال و فضيلتى عطا او قرار داده است؛ زيرا هر

كننده آن، خداست و بس. و خالصه ستودن بنده 

خود را، دروغ بر خداست چون ستودن، تنها كار 

 خداست.

 تزكيه به معناى جهاد با نفس

ناگفته نماند تزكيه نفس كه در اين دو آيه مورد نهى 

شده، خود را صاحب كمال دين و  و نكوهش واقع

به تفصيلى كه  خود را ستودن و به خود باليدن است

اى كه ستوده شده در سوره گذشت. و اما تزكيه
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و غير آن، مراد جهاد با نفس و نبرد با هواها  7شمس

حرّمات و بعد هاى آن است به ترك مو خواسته

مكروهات و به انجام دادن واجبات و بعد مستحبات 

دين وسيله براى تزكيه الهى آمادگى پيدا كند؛ تا ب

سالم فرمايد و از هر عيب و يعنى خداوند دلش را 

آمادگى معنوى او را پاك فرموده از هر نقصى به 

 كمال رساند و او را صاحب فضايل فرمايد.

 اعتماد به نفس، شرك است

در تفسير الميزان گويد: اعتماد به نفس كه بعضى از 

ه تقليد از غربيها جزء فضايل انسانى نويسندگان ما ب

ود ندارد. قرآن فقط اند، در قاموس دين وجدانسته

فرمايد: شناسد و مىاعتماد و اعتزاز به خداوند را مى

»كسانى كه مردم به آنها گفتند: مردمان بر ستيز شما 

د و بترسيد از ايشان، پس ايمانشان قويتر انگرد آمده

است و اوست بهترين  شد و گفتند خدا براى ما بس

 
7 \i\-( 1)iُ  َلَها ...... َقْد أَفْ َلح  E\(.9؛» رستگار شد كسى كه تزكيه نفس كرد«،) مشس/ E\ َمن زَكَّ
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)يعنى نه ترسناك شدند و نه تكيه بر توانايى  8وكيل

 خود كردند و به توانايى خدا قويدل شدند(«.

______________________________ 
شد كسى كه ؛ »رستگار ... قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّلهَا ... -(1)

 (.9تزكيه نفس كرد«، )شمس/ 

جَمَعُواْ لَكُمْ  نَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ال -(2)

فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمنًا وَقَالُواْحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ ا 

 (.173، )آل عمران/ لْوَكِيلُ

 25، ص: 2قلب سليم، ج

 9و قدرت از خداوند است«. نيز فرموده: »تمام قوه

 10و »تمام عزتها از خداست«.

نا و توانا ديدن فس يعنى خود را دامسأله اعتماد به ن

و به قدرت و عزّت و اراده خود تكيه كردن، 

 
8 \i\-( 2)iُ  َقْد ََجَُعواْ َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم ِإميناا َوقَالُوْاَحْسبَُنا اللَّهُ َونِْعَم ا ْلوَِكيلُ الَِّذيَن قَاَل ََلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس\E /(.173،) آل عمران\E 
9 \i\-( 1)iُ ... يعاا  E\(.165،) بقره/ E\... َأنَّ الُقوََّة لِلَِّه َجَِ

10 \i\-( 2)iُ ... يعاا  E\(.65،) يونس/ E\... ِإنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه َجَِ
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برخالف توحيد خدا كه يگانه اساس دين اسالم 

باشد و پس از مراجعه به آنچه در بحث شرك و مى

ن مطلب به خوبى توحيد اين كتاب گفته شد، اي

 شود.آشكار مى

ف شود كه اين اعتماد به نفس برخالنيز دانسته مى

حكم عقل است؛ يعنى تكيه به خود كردن دليل 

خبرى از حقيقت و واقعيت است؛ خردى و بىبى

زيرا انسانى كه اصل هستى او از خداست و آفريده 

اوست، آيا آثار و خواص هستى او از خودش 

 پذيرد؟ مگرهست؟ آيا فرع، زايد بر اصل را عقل مى

آدمى در اوّل و آخر بيش از مشتى خاك چيزى 

ت؟ پس اين هستى عاريه و خواصّ و عوارض هس

اين ميانه اگر او را مغرور سازد و براى خود آن در 

شأنى و استقاللى بپندارد و بر اين هستى ناپايدار 

خردى چيزى هست؟ و چون اين تكيه كند جز بى

http://www.i20.ir/


21     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

، به مطلب به بيانات مختلف در اين كتاب بيان شده

 دهيم.همين جا بحث را پايان مى

 كفر است خودپسندى

آيات قرآن داستان و گفتگوى دو نفر را ذكر 

 فرمايد كه ترجمه آنها چنين است:مى

»و بيان كن اى محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم 

براى ايشان مَثَل دو مردى كه داديم به يكى از 

داگرد آن ايشان دو بوستان از تاكهاى انگور و گر

باغ را دو باغ را نخلستان كرديم و ميان آن دو 

دادند و  كشتزار نموديم، هردو باغ رز، ميوه خود را

از ميوه دادن كم نكردند و زير آن درختان جويها 

هاى روان كرديم و آن را جز انگور و خرما ميوه

ديگر بود، پس او با ديگرى كه رفيقش بود و با او 

بيشتر از تو مال دارم و به  كرد، گفت منگفتگو مى
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ن از تو عزيزترم و در باغ سبب فرزندان و خادما

 ه بر نفس خودخود داخل شد در حالى ك

______________________________ 
 (.165، )بقره/ ... أَنَّ القُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ... -(1)

 .(65، )يونس/ ... إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ... -(2)

 26، ص: 2قلب سليم، ج

كنم هرگز اين باغ از ستمكار بود و گفت گمان نمى

برود و اين جهان به سرآيد و نپندارم كه بين 

رستاخيز هرگز برپاى شود و اگر به سوى 

پروردگارم باز شدم از اين دو باغ بهره بيشترى 

 خواهم داشت.

رفيقش به او گفت آيا به خدايى كه تو را از مشتى 

خاك و سپس از قطره آبى آفريده و اندام تو را 

مردى شدى، كافر گشتى؟ لكن من راست كرد تا 

گويم كه اوست خداى من و من با خداى مى
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ل باغ خويش كسى را انباز نگيرم چرا وقتى داخ

شود و هيچ شدى نگفتى آنچه را خدا خواهد مى

بينى كه من نيست جز به خداوند. اگر مى توانايى

از جهت مال و فرزند از تو كمترم پس چه بسا 

تان تو به من دهد و بر خداوند من، بهتر از بوس

بوستان تو از آسمان سنگ بارد تا بوستانت زمين 

آب آن باغ  گياهى گردد كه پاى بر آن بلغزد يابى

به زمين فرو رود و نتوانى آن را بر روى زمين 

هاى آن دو بازجويى هرچند جستجو كنى. و ميوه

باغ، تباه و نابود شد و بامداد، آن بدبخت دست بر 

بر آن مالها كه هزينه آبادى باغها  پيچيددست مى

خورد( و اكنون ديوارهاى كرده بود )و افسوس مى

گفت اى كاش! من مىآن روى درختان افتاده و 

گروهى و با خداى خويش انباز نگرفتمى. و او را 

كسانى نبود كه ياريش دهند بجز از خدا كه بر آن 

 توانا بود و بس و توانايى نداشت كه از خود دفع بال
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كند. اينجاست كه يارى نمودن براى خداوند به 

حق است و بس كه او بهترين پاداش و بهترين 

 11سرانجام است«.

______________________________ 
ثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ وَاضْرِبْ لَهُم مَّ -(1)

بَيْنَهُمَا زَرْعًا* كِلْتَا ا مِنْ أَعْنبٍ وَحَفَفْنهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا 

خِللَهُمَا  لْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مّنْهُ شَيًا وَفَجَّرْنَا

ى وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا صحِبِهِنَهَرًا* وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِ

ظَالِمٌ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا* وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ 

ى أَبَدًا* وَمَآ أَظُنُّ ى قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هذِهِلّنَفْسِهِ

نْهَا رَبّى لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مّ لَئن رُّدِدتُ إِلَىالسَّاعَةَ قَآئمَةً وَ

مُنقَلَبًا* قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِى 

 مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلكَ رَجُلًا* لكِنَّا خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ

وْلَا إِذْ دَخَلْتَ هُوَ اللَّهُ رَبّى وَلَا أُشْرِكُ بِرَبّى أَحَدًا* وَلَ
 

11 \i\-( 1)iُ  ََثالا رَُّجَلْْيِ َجَعْلَنا ِِلََحِدِِهَا َجنََّتْْيِ ِمْن أَْعنٍب َوَحَفْفنُهم ْرنَ َواْضِرْب ََلُم مَّ * لَلُهَما نَ َهرااا خِ ا بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بَ ْيَنُهَما َزْرعاا* ِكْلَتا ا ْْلَنََّتْْيِ َءاَتْت ُأُكَلَها وَلَْ َتْظِلم مىْنُه َشياا َوَفجَّ
اَعَة قَآئَمةا َولَ ى قَاَل َمآ َأُظنُّ َأن تَِبيَد هِذهِ َدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَاَِلٌ لىَنْفِسهِ ى َوُهَو ُُيَاِورُُه أَنَا َأْكَثُر ِمنَك َماالا َوأََعزُّ نَ َفراا* وَ وََكاَن َلُه َْثٌَر فَ َقاَل ِلصِحِبهِ  ا* َوَمآ َأُظنُّ السَّ  َرّبى  ئن رُِّددُت ِإََل ى أَبَدا

ا* وَ َِلَِجَدنَّ َخرْياا مىْنَها ُمنَقلَباا* قَاَل َلهُ َصاِحُبهُ َوُهَو ُُيَاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذى  * لِكنَّا ُهَو اللَّهُ َرّبى َواَل ُأْشرُِك بَِرّبى َأَحدا اَل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َلوْ َخَلَقَك ِمن تُ رَاٍب ُُثَّ ِمن نُّْطَفٍة ُُثَّ َسوَّلَك َرُجالا
ا زََلقا  ا* فَ َعَسىَماَشآَء اللَُّه اَلقُ وََّة ِإالَّ بِاللَِّه ِإْن تَ َرِن أَنَا أََقلَّ ِمنَك َماالا َوَوَلدا  َمآِء فَ ُتْصِبَح َصعِيدا ا* أَْو ُيْصِبَح َمآُؤَها َغْوراا فَ َلْن َرّبى َأن يُ ْؤِتَْيِ َخرْياا مىن َجنَِّتَك َويُ ْرِسَل َعلَْيَها ُحْسَباناا مىَن السَّ

ا* وَلَْ َتُكن لَُّه فِئَ  َمآ أَنَفَق ِفيَها َوِهَى َخاوِيٌَة َعَلى َكفَّْيِه َعَلىى فََأْصَبَح يُ َقلىبُ َتْسَتِطيَع لَُه طَلَباا* َوُأِحيَط بَِثَمرِهِ  ٌة يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن ُعُروِشَها َويَ ُقوُل يَلْيَتِّن َلَْ ُأْشرِْك بَِرّبى َأَحدا
 E\(.44 -32،) كهف/ E\ُعْقباا ُمنَتِصراا* ُهَناِلَك ا ْلَولَيةُ لِلَِّه ا ْلَْقى ُهَو َخرْيٌ ثَ َواباا َوَخرْيٌ 
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هُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّ

ؤْتِيَنِ خَيْرًا مّن رَبّى أَن يُ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا* فَعَسَى

جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا 

طِيعَ لَهُ طَلَبًا* قًا* أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَزَلَ

مَآ أَنفَقَ فِيهَا  كَفَّيْهِ عَلَىى فَأَصْبَحَ يُقَلّبُوَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ

عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ  ىَ خَاوِيَةٌ عَلَىوَهِ

ئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ بِرَبّى أَحَدًا* وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِ

نتَصِرًا* هُنَالِكَ ا لْوَليَةُ لِلَّهِ ا لْحَقّ هُوَ خَيْرٌ وَمَا كَانَ مُ

 (.44 -32، )كهف/ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

 27، ص: 2قلب سليم، ج

 نكاتى از اين داستان

در اين آيات شريفه، خداوند براى هشيارى 

گاه خدا را مسلمانان از بيمارى عجب و اينكه هيچ

نياز از خداوند تقل و بىفراموش نكنند و خود را مس

ندانند و به آنچه خدا به آنها داده ننازند و به آن 
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نند بايد دقت فخر و مباهات و تكبر بر ديگران نك

 -كنند در حال آن كسى كه خداوند نعمت فراوانى

به او  -به تفصيلى كه در ترجمه آيات ذكر شد

د و آن بدبخت خدا را فراموش كرد و مرحمت كر

خودش ديد و به آنها نازيد و فنا و زوال نعمتها را از 

و عاريه بودن آنها را نديد و مرگ و قيامت را چنان 

ر نشدنى خيال كرد و خود را دور ديد كه آن را ام

چنان صاحب شرافت و كرامت ديد كه گفت اگر 

يش زندگى ديگرى جز دنيا باشد در آن عالم هم ب

 از اين نصيب من خواهد بود و چنان از خدا غافل

شد كه نگفت خدا به فضلش به من خواهد داد و 

 گفت بهتر از دنيا را خواهم يافت.

شد تا جايى كه بر نيز به اين نعمتها مغرور و معجب 

كرده و خود را بهتر و بزرگتر از او رفيق خود تكبر 

جلوه داد و به اندرزهاى او اعتنايى نكرد. در آخر 

نابود  كار خداوند باليى فرستاد و تمام داراييش
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گرديد، آنگاه دانست كه اسباب ظاهرى 

 اند و تمام قدرت و عزّت خداراست و بس.هيچكاره

و ندامت بر حالت عجب و اين آگاهى جز حسرت 

و كبر و شرك و كفرش، سودى نداشت و اين 

ها و متكبرها پس پشيمانى جانگداز براى همه معجب

 شود.از مرگ است كه حقيقت كشف مى

زرگى گناه عجب به چند جمله از براى دانستن ب

 آيات شريفه دقت فرماييد.

 كندمعجب به خود ستم مى

؛ »وآن شخص معجب 12..... وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِه . -1

 است«.كننده به خود بودهستم

______________________________ 
 .35كهف/  -(1)

 
12 \( 1iُ)-   /35كهف.\E 
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 28، ص: 2قلب سليم، ج

ء است در غير محلّ مناسب ، قرار دادن شى»ظلم«

قرار دادن در محلّ مناسب  »عدل« آن، چنانكه

است. بنابراين، انسانى كه آفريده شده است و فقر 

شأن او عبوديت يعنى عجز و نياز و  ذاتى دارد و

خضوع و خشوع است، هرگاه ادّعاى ربوبيّت كند 

د را نياز و مالك بيند، خود را مستقل و بىيعنى خو

 در جايى كه شأنش نيست قرار داده است.

به عبارت ديگر: انسان بنده است و خدا موال، پس 

اگر خود را موال گيرد، بزرگترين ظلم را به خود 

زيرا ستمهاى ديگرش از اينجا سرچشمه نموده؛ 

 گيرد.مى

 پنداردمعجب خود را جاودانى مى
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»گمان ندارم كه ؛ 13... ما اظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِه ... -2

پندارم قيامتى اين نعمت هرگز از بين برود و نمى

 برپا شود«.

شخص معجب كه خود و داراييش را فنا ناپذير 

دورتر از گمان پندارد، مرگ و قيامت خود را مى

انگارد، در حقيقت ايمانى به معاد ندارد خود مى

انش به آن اقرار كند و گاهى به هرچند به زب

 خاطرش بگذرد.

 حال كفر در معجب و افسوسش

از دقت در اين آيه  14... أَكَفَرتَ بِالَّذِى خَلَقك ... -3

معجب، كفر شود كه حالبه خوبى دانسته مى

نياز خود رامستقل وبىتى كهخداوند است؛ زيراوقبه

دانست وداراييش را از خود ديد، پس به زبان حال 

بّر و : مرا خدايى نيست، پروردگار و مدگويدمى

 
13 \( 1iُ)-   /35كهف.\E 
14 \( 2iُ)-   /37كهف.\E 
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گويد، نماز  »اللَّه ربّى« زبانمنعمى نيست هرچند به

 بخواند يا صورت عبادت ديگرى انجام دهد.

آن بدبخت پس از  15... يالَيْتَنِى لَم اشْرِكْ ... -4

شيمان شد و گفت اى كاش! نابودى داراييش پ

خودم را شريك خدا قرار نداده بودم. اى كاش! 

شرط )خواست اسباب ظاهرى را اثربخش بدون 

خداوند( ندانسته بودم. و بالجمله شخص معجب، 

 خدا را از

______________________________ 
 .35كهف/  -(1)

 .37كهف/  -(2)

 .42كهف/  -(3)

 29، ص: 2قلب سليم، ج

 
15 \( 3iُ)-   /42كهف.\E 
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مالكيت و ربوبيّت و مدبّريت انداخته و خود را به 

جاى او مالك و ربّ و مدبّر شناخته است، پس از 

اين آيات، آشكار شد كه حقيقت عجب، كفر به خدا 

 و شرك به اوست.

و چون نقل آيات ديگر درباره عجب، موجب طول 

شود. اينك شود، به همين مقدار قناعت مىكالم مى

 شود.ل كافى« اشاره مىاز »اصو به رواياتى

 گناه براى مؤمن بهتر از عجب است

داند فرمايد: »خداوند مىامام صادق عليه السالم مى

كه گناه براى مؤمن بهتر از عجب است و اگر چنين 

نبود، هرگز شخص مؤمن به گنهكارى گرفتار 

 16شد«.نمى

يعنى چون عجب، گناه دل است و آن از گناه بدنى 

گاهى كه مؤمن قصد گناه بدنى  ، پسبدتر است
 

16 \( 1iُ)- « ،ْنب َخرْيٌ لِْلُمْؤِمن ِمَن اْلُعْجب َوَلوال ذِلَك ما ابتلى ُمْؤِمن ِبَذْنٍب أَبداا«،) اصول كاىف ، كتاب االميان والكفر، باب 1، ح 313، ص 2ج انَّ اللَّه َعلم انَّ الذَّ
 E\العجب(.
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فرمايد و به كند، خداوند از او جلوگيرى نمىمى

گذارد؛ چون اگر از گناه كردنش خودش وامى

جلوگيرى فرمايد، گرفتار خودبينى و خودپسندى 

شود و خود را )در ترك گناه( پاك و پاكيزه مى

بيند. و گذشت كه عجب، در حدّ كفر و شرك مى

 است.

 ناه بهتر از شادى بر طاعت استر گپشيمانى ب

[ [ از آن حضرت ]امام صادق عليه السالمنيز ]كافى

؛ هركه را من دخله العجب هلكروايت كرده: »

 عجب گيرد، نابود شود«.

كند و بر آن فرمايد: »مردى گناهى مىهمچنين مى

كند و از آن شاد شود و كار نيكى مىپشيمان مى

انى كه داشت دور مشده از حالت ندامت و پشي
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افتد و اگر بر همان پشيمانى باشد، برايش بهتر از مى

 17اين حالى است كه پيدا كرده«.

خالصه، حالت پشيمانى پس از گناه، خود عبادت و 

 محبوب خداست چون خدا

______________________________ 
»انَّ اللَّه عَلم انَّ الذَّنْب خَيْرٌ لِلْمُؤْمِن مِنَ  -(1)

ب وَلَوال ذلِكَ ما ابتلى مُؤْمِن بِذَنْبٍ أبَداً«، جْعُالْ

، كتاب االيمان 1، ح 313، ص 2)اصول كافى، ج 

 والكفر، باب العجب(.

»إنَّ الْرَّجُلَ لَيُذْنِبُ الْذَّنْبَ فَيَنْدَمُ عَلَيْهِ وَ يَعمل  -(2)

 الْعَمَلَ فَيَسُرُّهُ ذلِكَ فَيَتَراخى عَنْ حالِهِ تِلكَ فَألَنْ

نَ عَلى حالِهِ تِلْكَ خَيرٌلَهُ مِمّا دَخَلَ فيهِ«، )اصول كُويَ

، كتاب االيمان والكفر، 4، ح 313، ص 2كافى، ج 

 باب العجب(.

 
17 \( 2iُ)- ْنَب فَ َيْنَدُم َعَلْيِه َو يَعمل ، ص 2كاىف، ج   ولاْلَعَمَل فَ َيُسرُُّه ذِلَك فَ َيََتاخى َعْن حالِِه تِلَك َفأَلْن َيُكوَن َعلى حالِِه تِْلَك َخريٌلَُه ِمىا َدَخَل فيِه«،) اص» إنَّ اْلرَُّجَل لَُيْذِنُب اْلذَّ

 E\، كتاب االميان والكفر، باب العجب(.4، ح 313
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 30، ص: 2قلب سليم، ج

توبه كننده را دوست دارد و حالت عجب، پس از 

 عبادت مورد بغض و معصيت خداست.

 نيز از »عبدالرحمن بن حجّاج« روايت كرده كه

ام صادق عليه السالم گفتم مردى كارى به امگفت 

كند و از آن ترسان و نگران است و سپس كار مى

كند و شبح عجب و خودبينى او را خيرى مى

گيرد، امام فرمود: »حال نخست او كه حال مى

 باشد«.خوف است، از حال عجبش بهتر مى

 گفتگوى عالم و عابد

[ السالمق عليه [ از آن حضرت ]امام صادنيز ]كافى

روايت كرده است كه فرمود: »عالمى نزد عابدى 

 خوانى؟آمد و به او گفت چطور نماز مى
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عابد گفت: از چون مَنى پرسند كه چطور نماز 

خوانى؟ در حالى كه من از آغاز چنين و چنان مى

 كنم؟خداى را عبادت مى

 ات چگونه است؟عالم گفت: گريه

 كم روان شود.اى گريم كه اشعابد گفت: به اندازه

عالم گفت: به راستى اگر بخندى از خدا ترسان 

باشى بهتر است كه گريه كنى و به خود ببالى و 

بنازى. هركه به خود ببالد هيچ كردارى از او باال 

 نرود؛ يعنى پذيرفته نشود«.

 وندشعابد و فاسق عوض مى

[ از امام باقر يا امام صادق عليهما السالم نيز ]كافى

ه است كه فرمود: دو مرد به مسجد روايت كرد

ق و چون از رفتند يكى عابد بود و ديگرى فاس

مسجد به در آمدند، فاسق مقام صدّيق داشت و آن 

عابد فاسق بود و اين بدان جهت بود كه عابد به 
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زد و به آن نامسجد رود در حالى كه به عبادتش مى

اش در اين است و فاسق بالد و همه انديشهمى

باشد و از ش در پشيمانى از كار بدش مىاانديشه

 خواهد.رزش مىخداوند درباره گناهانش آم

[ از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم نيز ]كافى

روايت كرده است كه حضرت موسى عليه السالم به 

گناهى كه چون شيطان گفت به من خبر ده از 

آدميزاد كند تو بر او مسلّط شوى. پاسخ داد: هرگاه 

ودبين شود و كار خود را افزون شمارد و گناهش خ

 ند.در نظرش كوچك جلوه ك

 31، ص: 2قلب سليم، ج

 نيكوكاران را بترسان

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

: اى »خداوند به حضرت داوود عليه السالم فرمود

داوود! گنهكاران را مژده ده و صديقان را بترسان. 
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ه به گنهكاران مژده دهم و عرض كرد چگون

 صديقان را بترسانم؟

فرمود: اى داوود! به گناهكاران مژده بده كه من 

گذرم و به پذيرم و از گناه درمىتوبه را مى

صدّيقان بيم ده كه مبادا به كردار خود عُجب كنند 

اى را من پاى ؛ زيرا هيچ بندهو خودبين شوند

سزاوار ؛ يعنى 18حساب نكشم جز آنكه هالك باشد«

عذاب خواهد شد؛ زيرا شرايط صحت و پذيرفته 

شدن عبادات بسيار است و بيشتر مردم آنها را 

ندارند. و نيز اگر بنا باشد عبادات را در برابر نعمتها 

بسنجند، بديهى است كه برابر شكر يك نعمت هم 

 بود. نخواهد

 كنندخواب را بر او مسلط مى

 
18 \( 1iُ)- ُرِ » قاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ لِداُوَد عليه السالم: يا داُود يقَْي؟ قاَل: يا داُوُد! َبشِّ دى رُاْلُمْذنبَْي َواْنِذُر الصى رِاْلُمْذنبَْي َوأْنِذِر اْلصىديقَْي قاَل: َكْيَف اَبشِّ أقَبُل التَّْوبََة  ْلُمْذنبْْي أِنى ا ! َبشِّ

يِقْْيَ أالَّ يُ ْعِجُبوا بِأْعماَِلِْم فَانَُّه  دِّ ْنِب َواْنِذِر اْلصِّ َهَلَك«،) اصول كاىف، ج َوأْعُفو َعِن اْلذَّ  E\، كتاب االميان والكفر، باب العجب(.8، ح 314، ص 2لَْيَس َعْبٌد أْنِصُبُه لِْلِحساِب إالَّ
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م فرمود: رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سل

ز بندگان مؤمن من در فرمايد بعضى ا»خداوند مى

خيزد و از كوشند پس از خواب برمىعبادتم مى

كند و شبها براى من كوشش نظر مىلذّت بستر صرف

اندازد براى نمايد و خود را به زحمت مىمى

ن، پس من يك شب و دو شب خواب بر عبادت م

ى او را اندازم چون به او نظر دارم و بقااو مى

رود تا صبح كه خواهانم پس به خواب مى

احت و از خود ناراضى خيزد در حالى كه ناربرمى

است و بر خود ناالن است براى محروميّت از 

گماشتم و عبادت در شب و اگر خواب را بر او نمى

كرد، از آن عبادت، عجب دت مىخاست و عبابرمى

شد و آن عجب او را در فتنه بر او وارد مى

ساخت؛ چون خودبين و انداخت و هالكش مىمى

 كرد كهمان مىشد تا اينكه گاز خود راضى مى
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______________________________ 
»قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِداوُدَ عليه السالم: يا داوُدُ!  -(1)

الْمُذْنبينَ وَأنْذِرِ الْصّديقينَ قالَ: كَيْفَ بَشِّرِ

وَانْذِرُ الصّدّيقينَ؟ قالَ: يا داوُدُ! بَشِّرِ ابَشِّرُالْمُذْنبينَ 

بَلُ التَّوْبَةَ وَأعْفُو عَنِ الْذَّنْبِ وَانْذِرِ أق الْمُذْنبيْن أنّى

بْدٌ أنْصِبُهُ الْصِّدِّيقِيْنَ ألَّا يُعْجِبُوا بِأعْمالِهِمْ فَانَّهُ لَيْسَ عَ

، ح 314، ص 2لِلْحِسابِ إلَّاهَلَكَ«، )اصول كافى، ج 

 كتاب االيمان والكفر، باب العجب(.، 8

 32، ص: 2قلب سليم، ج

باالتر از همه عبادتكاران شده و در عبادتش هيچ 

شد در حالى كه كوتاهى نكرده آنگاه از من دور مى

كرد كه به آن عبادت به من نزديك گمان مى

 19شود«.مى

 
19 \( 1iُ)-تهد َل اللياَل فيتعب نفسه فيج ل رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم قال اللَّه تعاَل: ان من عبادى املؤمنْي ملن جيتهد ىف عبادتى فيقوم من رقاده ولذيذ وساده» قا

ئ لنفسه عليها ولو اخلى بينه وبْي ما يريد من عبادتى لدخله العجب من ذلك ىف عبادتى فاضربه بالنعاس الليلة والليلتْي نظراا مّن له وابقاءا عليه فينام حىت يصبح فيقوم وهو ماقت زار 
لعجبه باعماله ورضاه عن نفسه حىت يظن أنه قدفاق العابدين وجاز ىف عبادته حدى التقصري فيتباعد مّن عند ذلك وهو فيصريه العجب اَل الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما فيه هالكه  

 E\(.23حترمي االعجاب بالنفس وبالعمل واالدالل به، ب الطهارة، باب، كتاب74 -73، ص 1الشيعه، ج وسائل يظن أنه يتقرب إَلى«،)
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 عجب، هالك كننده است

ايت ]بحاراالنوار[ از حضرت باقر عليه السالم رو

ده كرده است كه: »سه چيز كشنده و هالك كنن

است: بخلى كه اطاعت كرده شود و هوايى كه 

پيروى كرده شود و بزرگ و پاك ديدن شخص، 

 20خود را«.

: »گناهى كه تو را ناراحت 21البالغه استنيز در نهج

و گريان كند بهتر از كار خيرى است كه تو را به 

 عجب اندازد«.

كند: مى ام عليه السالم عرضدر صحيفه سجاديه ام

بريم از اينكه عجب نماييم به خداوندا! به تو پناه مى

يعنى اعمال  »وان نعجب باعمالنا« كارهاى خودمان

خير خود را بزرگ و زياد پنداريم و به آنها شادمان 

 شويم و بنازيم و خود را نزد خدا مقصر نبينيم.

 
20 \( 2iُ)-(.314، ص 72طاع وهوى متىبع وإعجاب املرء بنفسه«،) حباراِلنوار، ج » ثالث موبقات: شحى م\E 
21 \( 3iُ)- َ(.46صبحى صاحل، قصار اْلكم البالغهرْيٌ ِعْنَد اللَّهُ ِمْن َحَسَنٍة تُ ْعِجُبَك«،) هنج» عن امرياملؤمنْي عليه السالم َسيَِّئٌة َتُسوُءَك خ\E 
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كند: »خداوندا! مرا بنده خودت نيز عرض مى

گردان و توفيق بندگى به من مرحمت فرما و 

 22بادتم را به عجب و خودپسندى تباه مگردان«.ع

______________________________ 
»قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم قال  -(1)

اللَّه تعالى: ان من عبادى المؤمنين لمن يجتهد فى 

 عبادتى فيقوم من رقاده ولذيذ وساده فيجتهد لى

الليالى فيتعب نفسه فى عبادتى فاضربه بالنعاس الليلة 

والليلتين نظراً منى له وابقاءً عليه فينام حتى يصبح 

هو ماقت زارئ لنفسه عليها ولو اخلى بينه فيقوم و

وبين ما يريد من عبادتى لدخله العجب من ذلك 

فيصيره العجب الى الفتنة بأعماله فيأتيه من ذلك ما 

باعماله ورضاه عن نفسه حتى يظن فيه هالكه لعجبه 

أنه قدفاق العابدين وجاز فى عبادته حدّ التقصير 

قرب إلىّ«، فيتباعد منى عند ذلك وهو يظن أنه يت

 
22 \( 4iُ)- ُ (.20ْفِسد ِعباَدِتى بِاْلُعْجِب ...«،) صحيفه سجاديه، دعاى » ... َوَعبِّدِن َلَك َوال ت\E 
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الطهارة، ، كتاب74 -73، ص 1الشيعه، ج )وسائل

تحريم االعجاب بالنفس وبالعمل واالدالل به، ب باب

23.) 

 »ثالث موبقات: شحّ مطاع وهوى متّبع -(2)

، ص 72وإعجاب المرء بنفسه«، )بحاراألنوار، ج 

314.) 

»عن اميرالمؤمنين عليه السالم سَيِّئَةٌ تَسُوءُكَ  -(3)

صبحى البالغهرٌ عِنْدَ اللَّهُ مِنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ«، )نهجخَيْ

 (.46صالح، قصار الحكم 

.«، »... وَعَبِّدنى لَكَ وَال تُفْسِد عِبادَتِى بِالْعُجْبِ .. -(4)

 (.20)صحيفه سجاديه، دعاى 

 33، ص: 2قلب سليم، ج

 داستان عيسى )ع( و شخص معجب
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در اصول كافى باب حسد از داوود رقى روايت 

فرمود: كند كه گفت: امام صادق عليه السالم مىمى

»از خدا بپرهيزيد و به يكديگر حسد مبريد به راستى 

ر عيسى بن مريم عليهما السالم از شريعتش گردش د

شهرها بود، در يكى از گردشهايش بيرون شد و مرد 

بود و بسيار  كوتاه قامتى از يارانش به همراهش

مالزم خدمت حضرتش؛ چون عيسى عليه السالم به 

دريا رسيد از روى يقين درست نام خدا را برد و 

روى آب راه رفت و چون آن مرد كوتاه به عيسى 

ل نام خدا را عليه السالم نظر كرد او هم با يقين كام

برد و به روى آب به راه افتاد تا به عيسى عليه السالم 

خودبينى او را گرفت و با خود  رسيد پس عجب و

گفت: اين عيسى روح اللَّه است كه به روى آب راه 

روم او را بر رود و من هم به روى آب راه مىمى

 من چه برترى است؟
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به زير  امام عليه السالم فرمود: به محض اين انديشه

كرد و به آب رفت و عيسى عليه السالم را ندا 

او را از زير آب  فريادرس خود طلبيد و آن حضرت

بيرون آورد، سپس به او فرمود: اى كوتاه قد! چه 

 گفتى كه زير آب فرو رفتى؟

در پاسخ گفت: گفتم اين روح اللَّه است كه روى 

روم و رود و من هم روى آب راه مىآب راه مى

را گرفت. عيسى عليه السالم به او گفت: عُجب م

در  خود را به جايى واداشتى جز آنجا كه خدايت

آن واداشته و به اين جهت مورد خشم خدا شدى، 

 از آنچه گفتى به درگاه خداوند توبه كن.

امام عليه السالم فرمود: آن مرد توبه كرد و به مقامى 

د كه خدا به او داده بود بازگشت. پس از خدا بترسي

 و به يكديگر حسد مبريد«.

http://www.i20.ir/


45     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

از اينكه امام عليه السالم در اين حديث از »حسد« 

شود كه آن مرد كوتاه قد در ام برده، دانسته مىن

اش به گناه حسد هم گرفتار اثر عجب و خودبينى

بود؛ يعنى چون خود را با عيسى برابر ديد بر مقام 

 نبوت عيسى حسد برد و آن را براى خود تمنا كرد.

ينكه عيسى عليه السالم به آن مرد »كوتاه قد« ا از

دن اشخاص به بعض شود كه نام برگفت، دانسته مى

صفات آشكار آنها اگر از روى استهزا نباشد، ضررى 

ندارد و محتمل است كه اين فرمايش عيسى »كوتاه 

 -قد« به آن مرد براى تأديبش بوده و مجلسى

اشاره در شرح كافى به اين مطلب  -الرحمهعليه

 كرده است.

 34، ص: 2قلب سليم، ج

 اى از شيطاننفخه
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را نزد رسول خدا صلى اهلل  مروى است كه مردى

عليه و آله و سلم تعريف كردند، پس روزى آن مرد 

رو به مجلس رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

آمد، اصحاب گفتند يا رسول اللَّه! اين همان مرد 

يم. رسول خدا صلى اهلل است كه از او تعريف كرد

اى از عليه و آله و سلم فرمود: »در پيشانى او نفخه

 بينم«.شيطان مى

پس سالم كرد و ايستاد. رسول خدا صلى اهلل عليه و 

دهم آيا آله و سلم فرمود: تو را به خدا سوگند مى

در دلت گذرانيدى كه در بين اين گروه از تو برتر 

 نيست؟

 23گفت: بلى به خدا سوگند.

 
23 \( 1iُ)-اقبل ذات يوم فقالوا يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم هذا الذى ذكرناه لك. فقال: اِن ارى ىف » روى ان رجال ذكر خبري للنىب صلى اهلل عليه و آله و سلم ف

 لعلى النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم وأصحابه فقال النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم اسئلك باللَّه حدثتك نفسك ان ليس ىف القوم افض  وجهه سفعة من الشيطان فسلىم ووقف
 E\(.240، ص 6منك؟ فقال اللىهم نعم«،) حمجة البيضاء، ج 
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شود كه عجب و از اين حديث به خوبى دانسته مى

گ است كه ديده نبوت كبر درونى، گناهى بس بزر

 دهد.بيند و اثرش را خبر مىآن را مى

 نتيجه بحث عفو از گناه

پس از دقت در آيات و رواياتى كه نقل شد، دانسته 

شود كه عجب، حرام شرعى است بلكه صريح مى

ت از ساير گناهانى روايات، چون عجب گناه دل اس

 گيرد، بزرگتر است.كه به اعضا انجام مى

اگر گفته شود عجب از خطورات قلب است و عفو 

از آن مسلم و قطعى است و نيز قصد گناه به تنهايى 

اند مورد مؤاخذه نيست؛ چنانچه اكثر فقها فرموده

كه گناه تا به مرحله عمل نيايد، متصف به حرمت 

باطنى است، مكلف  شود و چون عجب، امرنمى

عملى انجام نداده تا گفته شود حرامى مرتكب شده 

 است.
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در پاسخ گوييم عجب، خاطره زودگذر قلبى نيست 

بودن عجب، تا دليل عفو از آن با دليلهاى حرام 

منافات داشته باشد بلكه عجب، حالت ثابت نفسانى 

 است چنانچه در بيان معناى آن ذكر شد.

______________________________ 
»روى ان رجال ذكر بخير للنبى صلى اهلل عليه  -(1)

و آله و سلم فاقبل ذات يوم فقالوا يا رسول اللَّه صلى 

ناه لك. فقال: اهلل عليه و آله و سلم هذا الذى ذكر

انى ارى فى وجهه سفعة من الشيطان فسلّم ووقف 

على النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم وأصحابه فقال 

ى اهلل عليه و آله و سلم اسئلك باللَّه النبى صل

حدثتك نفسك ان ليس فى القوم افضل منك؟ فقال 

 (.240 ، ص6اللّهم نعم«، )محجة البيضاء، ج 

 35، ص: 2قلب سليم، ج
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در بحث عزم بر  اوّلًا: اما »مسأله عفو از گناه« پس

گوييم كه عزم بر گناه، خود گناه ان شاء اللَّه مى

عجب، عزم بر گناه نيست بلكه  :ثانياً گناه است و

 خودش گناه است به دليلهايى كه گذشت.

و مراد فقها از اينكه گناه تا جامه عمل نپوشد گناه 

اشد، مرادشان گناه بنيست و قصد تنها حرام نمى

جارحه يعنى اعضاى بدن است؛ مانند زنا، قمار، 

شرابخوارى و غيره از گناهانى كه محل پيدايش 

 آنها بدن است.

اما عجب كه امر معنوى نهانى است، جايش دل و 

باطن است و عزم و اراده نسبت به آن معنا ندارد و 

تنها سبب پيدايش آن غفلت و جهالت است به 

 گذشت.تفصيلى كه 

خالصه، عجب، گناهى است كه جايش در نهان و 

شود درون است پس اگر سبب آن باشد پيدا مى
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هى كه جايش وگرنه پيدا نخواهد شد. و اما گنا

برون انسانى است پس موقوف بر عزم و اراده است 

شود عزم تنها بر گناه حرام و اينجاست كه گفته مى

انجام ام همان عملى است كه با بدن نيست و حر

 داده است.

 آيا عجب غير اختيارى است؟

نويسد: عجب، فعل اختيارى در »مصباح الفقيه« مى

ف به حرمت مسبوق به اراده انسان نيست تا متص

شرعى و مستلزم عقوبت باشد. و براى توضيح 

ص عالم كه غيراختيارى بودن عجب گويد: شخ

شرافت علم را دانسته در برابر جاهل قهراً خود را 

بيند و كسى كه راى منزلت و شأن نزد خدا مىدا

فضيلت نماز اول وقت را دانست هرگاه نمازش را 

بيند مى اول وقت خواند قهراً خود را صاحب مقام

و كسى كه عمل واجب خود را انجام داد قهراً خود 
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داند و نيز بهتر تقصير نزد خدا مىرا مطيع و بنده بى

 بيند.از بنده عاصى مى

 برطرف ساختن سبب عجب، اختيارى است

جواب اين است كه اختيار در افعال توحيدى به 

اين نيست كه خود آن كار مورد توانايى باشد بلكه 

اب آن مقدور باشد آن را فعل اختيارى اگر اسب

گويند؛ مثلًا خُرد كردن و نرم ساختن سنگ، خودش 

باشد لكن چون آهن در دسترس ىمورد توانايى نم

 است

 36، ص: 2قلب سليم، ج

خُرد كردن تواند به وسيله آن انجام دهد، پسمى

سنگ اختيارى است و مورد تكليف شدنش صحيح 

 است.

يدايش است؛ يعنى هرچند پ عجب هم از اين قبيل

حالت عجب از اختيار و توانايى بيرون است لكن 

http://www.i20.ir/


52     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

چون اسباب آن كه غفلت و نادانى و غرور است و 

اسباب، مورد توانايى انسانى  برطرف ساختن آن

است، پس پيدايش حالت عجب و برطرف ساختن 

آن هر دواختيارى و تكليف به آن و مؤاخذه از آن 

ه در اثر دانستن صحيح است؛ مثلًا كسى ك

اصطالحات كالمى، فلسفى، اصولى، فقهى و تفسيرى 

خود را صاحب فضيلت و داراى منزلت ديده و قهراً 

نداده كه مراد به »عالم«  معجب شده آيا احتمال

كه در روايات و آيات صاحب فضيلت و منزلت ذكر 

شده »عالم به اصطالحات« نيست و شايد مراد كسى 

ادى به مقام يقين رسيده و در باشد كه در امور اعتق

راه و روش دينى و بندگى، صاحب بصيرت شده 

 است؟

 سخنى در چاره عجب علما

و سلم فرمود: »اى  رسول خدا صلى اهلل عليه و آله

اباذر! هركه به او علمى داده شد كه او را 
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اى به او داده فايدهگرياند، هرآينه دانش بىنمى

توصيف فرموده و شده، به راستى خداوند علما را 

گفته: آنان كه به آنها دانش داده شده از اين پيش، 

هرگاه برايشان قرآن خوانده شود، برخاك افتاده 

گويند پاك است شند و مىسجده كنندگان با

اش شدنى است و بر پروردگار ما و حتماً وعده

كنند و خشوعشان زياده خاك افتاده گريه مى

 24گردد«.مى

هر  شود كهى دانسته مىاز اين حديث به خوب

 دانشى كه ترس از آخرت و خشيت از

______________________________ 
و آله و سلم يا  »قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه -(1)

اباذر! من اوتى من العلم مااليبكيه لحقيق ان يكون 

قد اوتى علماً ال ينفعه ان اللَّه نعت العلماء فقال 

 
24 \( 1iُ)- العلم مااليبكيه ْلقيق ان يكون قد اوتى علماا ال ينفعه ان اللَّه نعت العلماء فقال عزَّوَجلى:» قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم يا اباذر! من اوتى من\i  ...

ا* َويَ ُقوُلوَن ُسْبحَن رَب ىَنآ ِإْن َكاَن َوْعُد  ى ِإَذا ي ُْتَلىْلَم ِمن قَ ْبِلهِ ِإنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا ا ْلعِ  دا رُّوَن ِلأْلَْذقَاِن يَ ْبُكوَن َويَزِيُدُهْم ُخُشوعااَعلَْيِهْم َيَِرُّوَن ِلأْلَْذقَاِن ُسجَّ * َوَيَِ «،) طربسى، E\رَب ىَنا َلَمْفُعوالا
 E\علمى(.) چاپ مؤسسه ا462مكارم االخالق، ص 
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ى إِذَا واْ ا لْعِلْمَ مِن قَبْلِهِذِينَ أُوتُ... إِنَّ الَّ عزَّوجَلّ:

بْحنَ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا* وَيَقُولُونَ سُ يُتْلَى

رَبّنَآ إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبّنَا لَمَفْعُولًا* وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ 

، «، )طبرسى، مكارم االخالقيَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

 (.)چاپ مؤسسه اعلمى 462ص 

 37، ص: 2قلب سليم، ج

خدا را زياد نكند و شخص را گريان و ناالن نسازد، 

آن دانش نفع باقى ندارد و علم الهى و خداپسند 

 نيست.

بنابراين، اگر دانشمندى از دانش خود معجب شده 

بداند كه او، آن عالم الهى كه در قرآن و روايات 

و هم رديف پيغمبران از او مدح فراوان شده 

 شمرده شده است، نيست.

 ليف بيشتر را ننگرد؟چرا تك
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آيا آنچه در فضيلت علم است ديده ولى آنچه در 

شرايط عالم است كه از آن جمله عمل به علم خود 

 كردن است، نديده؟

شود كه آيا نشنيده هفتاد گناه از جاهل بخشيده مى

 شود؟يكى از آنها از عالم بخشيده نمى

ر ستان »بلعم با عور« را كه در قرآن مجيد ذكدا آيا

شده به نظرش نرسيده؟ و از همه باالتر آيا ندانسته 

كه »علم« مانند ساير كماالت، نعمت و عطاى 

خداوند است كه واجب است شكر از آن نه اينكه 

آن را از خود ببيند و به خود ببالد و بنازد. اين چه 

نشناخته و عالمى است كه هنوز خود و خدا را 

 حقيقت را درك نكرده است.

ول كالم، بيان اختيارى بودن عجب غرض از ط

عالم است؛ زيرا سبب و جهت آن كه جهالت و 

تواند غفلت يا تغافل باشد به اختيار اوست و مى
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خداشناس و حقيقت بين شود تا عجب در او پيدا 

 نگردد.

 وظيفه ديگران احترام به علماست

ته شد، ر موضوع عجب عالم گفناگفته نماند آنچه د

خودش بوده كه نبايد خودبين  بيان وظيفه شخص

و خودپسند و از خود راضى و از خدا غافل شود و 

 تر داند.بايد خود را از ديگران پست

امّا وظيفه مردم نسبت به عالم دينى كه از او فسقى 

آشكار نشده، كمال احترام و ادب و كوچكى كردن 

ن است پس اكرام او است چون منسوب به دي

 احترام به صاحب شرع

 38، ص: 2قلب سليم، ج

و اهانت به او توهين به رسول خداست؛ چنانى كه 

در خبر وارد شده و روايات بسيار در اين باره 

 موجود است.
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 عبادتكاران هم نبايد مغرور شوند

خيزد و نماز شب همچنين مؤمنى كه شب برمى

كه كار بزرگى  بالدخواند آنگاه به خود مىمى

د خدا صاحب منزلت و انجام داده و خود را نز

شناسد، به قسمى كه خود را رستگار صاحب حق مى

كند و و ديگران را هالك شونده خيال مى

فضيلتهاى نماز شب را براى خود حتمى دانسته و 

 بدين جهت، معجب شده است.

آيا به گوشش نرسيده كه اين فضيلتها براى كسى 

ش داراى شرايط صحّت و شرايط است كه نماز

د و از جمله شرايط حضور قلب و خشوع قبول باش

و اخالص در نيّت است و اين حالت عجب با آنها 

منافات دارد؟ خالصه از كجا دانسته كه اين فضيلتها 

براى نماز امثال اوست تا سبب عجبش شود و در 

حقيقت اين فضيلتهايى كه براى عبادات ذكر شده 
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سبب زياد شدن رجاست نه عجب و  به طور كلّى

 غرور.

يعنى انسان عاقل از شنيدن آنها اميدش به پروردگار 

اى از ثواب شود و به شوق رسيدن به مرتبهزياد مى

دهد در حالى و فضل خداوند عملى را انجام مى

داند اگر خداوند به عدلش بخواهد با او كه مى

ى، معامله فرمايد، محروم خواهد شد و از اين رو

خود را مقصّر ترسناك هم هست و در پيشگاه الهى، 

 بيند.و سر به زير مى

 چرا خود را مطيع ديد

امّا اينكه هركس خود را بنده مطيع ديد قهراً معجب 

شود، جواب اين است »غلط كرد خود را بنده مى

مطيع ديد« تا معجب شود، كدام انسان عاقل را 

كس جرأت چنين ادّعايى است در حالى كه هر

مخالفتهايش بيشتر  هرمقدار اطاعت كرده باشد يقيناً
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است و هراندازه شكرگزارى كرده باشد حتماً 

نعمتهايى را كه شكرگزارى نكرده بيشتر است و 

ترديد آن طورى كه هرقدر بندگى كرده باشد بى

 خداوند سزاوار پرستش است عبادت نكرده است.

 39، ص: 2قلب سليم، ج

كه عجب، شود خوبى دانسته مىاز آنچه گفته شد به 

ختيارى و گناه قلبى و حرام شرعى است و امر ا

چون در مقدّمه كتاب به اين بحث اشاره شده و در 

شود، به بحثهاى آتيه هم توضيح بيشترى داده مى

 شود.همين مقدار اكتفا مى

 آيا عجب مبطل عمل است؟

اند، آن را مبطل اكثر فقها كه عجب را حرام دانسته

يا قضاى آن  اسد كننده عمل به طورى كه اعادهو ف

دانند و رواياتى كه در آنها عجب واجب باشد، نمى

را مفسد عمل خوانده حمل بر جهت اجر و ثواب 
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اند؛ يعنى اگر كسى در عبادت، عجب نمود كرده

گناهى كرده و آن گناه سبب ضايع شدن پاداش 

آن عبادت است و عبادت با عجب، موجب قرب به 

انند نماز و رسيدن به ثواب نيست لكن اگر مخدا 

شود و دومرتبه بجا واجب بود تكليف از او ساقط مى

آوردن آن )اعاده در وقت و قضا در خارج وقت( 

 واجب نيست.

بعضى ديگر از فقها، عجب را عالوه بر حرمت، مفسد 

اند اعاده يا اند؛ يعنى گفتهاصل عمل نيز دانسته

در مسأله آن است قضاى آن واجب است. و حق 

ات و مراتبى است كه بعضى از كه عجب را درج

مراتب آن حرام و مفسد است و برخى تنها حرام و 

اى تأمل است، بنابراين، مراتب در حرمت پاره

 شود.عجب و حكم هريك يادآورى مى

 . عُجب به عقايد باطل1
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[ يعنى امر باطلى را حق ]عجب به عقايد باطل

قد شود، آنگاه خود را پاك پندارد و به آن معت

يده و برحق داند و از خود راضى و خودپسند عق

كرد و انصاف گردد، در حالى كه اگر تفكر مى

فهميد كه آنچه را به آن معتقد شده داد، مىمى

نادرست است؛ مانند انواع كفرها و شركها و دينهاى 

اختراعى و خرافاتى و مانند بدگمانى به مسلمان و 

زار او منى او را در دل و در مقام آجاى دادن دش

شدن و به اين كار شاد بودن به خيال اينكه عقيده 

دهد و در حالى درستى دارد و كار نيكى انجام مى

آمد، زشتى كار كرد و به خود مىكه اگر فكر مى

 فهميد.خود را مى

همچنين گناهانى كه شيطان به انسان بدبخت جلوه 

 دهد و آن را نيك و درستمى

 40، ص: 2قلب سليم، ج
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پندارد و چون انجام داد از خود راضى و شاد مى

كند. و نيز مانند جاهلى گردد و به آن فخر مىمى

كه عبادات باطلى كه فاقد شرايط صحت است 

كند و خودپسند دهد و به آنها تكيه مىانجام مى

كند كه تمام كارها و شود تا جايى كه ادعا مىمى

است و ديگر پيش خدا مقصر كردارهايم درست 

 يستم.ن

خالصه، هركس به امر نادرستى گرويد يا كردار 

ناروايى بجا آورد و آن عقيده و كردار را درست و 

نيك ديد و به آنها مغرور و مُعجب شد، به 

ترين مراتب عجب گرفتار شده است و شكى سخت

در حرمت و فساد عملش نيست و به همين مرتبه از 

 فرمايد: »آياطر اشاره شده كه مىعجب در سوره فا

كسى كه زينت داده شده برايش زشتى كردارش 

؛ يعنى بر اثر تدبر و تعقل 25پس آن را نيك ديد«

 
25 \i\-( 1)iُ  ِى فَ َرءَاُه َحَسناا ...أََفَمن زُيىَن لَهُ ُسوُء َعَمِله\E /(.8،) فاطر\E 
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نكردن و پيروى از هوا و هوس، كار زشت را نيك 

شمرده و انجامش داده و به آن خرسند شده آيا 

مانند كسى است كه به نور عقل، نيكى و زشتى 

پس به خوبى واقعى گرويده و از  واقعى را دانسته

 زشت حقيقى پرهيز كرده؟ نه چنين است.

نيز اشاره به اين مرتبه از عجب شده در سوره كهف 

فرمايد: »زيانكارترين مردمان در كردار كه مى

آنانند كه ضايع گشته كوشش و كردارهايشان و اينها 

؛ يعنى چون به 26كنند«پندارند كه كار نيك مىمى

ى آن زشت گاهخود معجب هستند، هيچ كردار باطل

فهمند تا كار خود را اصالح كنند و به صالح را نمى

و سداد روى آورند و از اينجاست كه زيانكارترين 

مردمانند و بيشتر نادانان چنين هستند؛ زيرا كارهايى 

كنند كه از نظر عقل و شرع نادرست و زشت مى

كنند و آن را كمال است و بدان مداومت مى

 
26 \i\-( 2)iُ  َنْ َيا َوُهْم َُيَْسُبوَن أن َُّهْم ُُيِْسُنوَن ُصْنعااا لَِّذيَن َضلَّ س  E\(.104،) كهف/ E\ْعُيُهْم ىِف ا ْْلََيواِة الدُّ
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نازند و ه بدان مىپندارند و آنها را نقل كردمى

 كنند كه ما چنين و چنان كرديم.افتخار مى

 . اطاعت با منت2

مرتبه دوّم، اطاعت با منت است؛ يعنى عقايد حق را 

 پذيرد و كار نيك هممى

______________________________ 
، حَسَنًا ...ى فَرَءَاهُ أَفَمَن زُيّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ -(1)

 (.8)فاطر/ 

ا لَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ا لْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَهُمْ  -(2)

 (.104، )كهف/ يَحْسَبُونَ أنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

 41، ص: 2قلب سليم، ج

پندارد؛ يعنى از كند لكن خود را مستقل مىمى

بيند و آن بيند بلكه از خودش مىتوفيق الهى نمى

پندارد و عملى كه واقعاً عمل را بزرگ و پر ارج مى
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كند و خود كاهى است به نظرش كوهى جلوه مى

داند و قرب و را صاحب حق و منت بر خدا مى

پندارد به طورى كه اگر منزلت خود را قطعى مى

در دنيا حاجتى داشته باشد و از خدا بخواهد بايد 

آخرت در  فوراً اطاعت شود و به او بدهند و بايد در

 ش بدهند.درجات عالى جاي

چنين شخصى مانند بيمارى است كه به انواع 

بيماريهاى كشنده گرفتار باشد و طبيب حاذق 

مهربانى او را معالجه كند و از خود دوا و غذا بدهد 

تا عافيت يابد و از جانب بيمار جز شنيدن گفتار 

طبيب در خوردن آنچه گويد و پرهيز از آنچه نهى 

اه بر طبيب منّت ق عالج هم نپردازد، آنگكند و ح

گذارد كه دستورهاى او را شنيده و به آن عمل 

كرده است و در عين حال، وضع عبادت كننده با 

 منّت از چنين بيمارى، به مراتب بدتر است.
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شكى نيست كه اين مرتبه از عجب، عالوه بر حرمت، 

باشد؛ يعنى اگر عمل واجبى مانند مفسد عمل نيز مى

خمس را با اين حالت  از، روزه، حجّ، زكات ونم

انجام داده، باطل است و اعاده يا قضاى آن واجب 

 است.

 سازدعجب با قصد قربت نمى

سازد[ زيرا شرط صحّت آن ]عجب با قصد قربت نمى

است كه به داعى اطاعت امر الهى بجا آورده شود؛ 

چنانچه در بحث ريا مفصّلًا گفته شد و كسى كه با 

كند جنباننده او اطاعت و عبادت مى منّت،

فرمانبردارى از پروردگارش نيست و چون خود را 

را مستقل ديده و شنيده كه اگر فالن عمل نيك 

انجام دهد خدا با او چنين و چنان خواهد كرد پس 

آورد به منظور معامله و مبادله با خدا عمل را بجا مى

ه پندارد و مثل اينكو چون كارش را پرارزش مى

كند پس خود آن را باالتر از ثواب الهى خيال مى
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بيند و در حقيقت براى را بر خدا صاحب منّت مى

را قبول ندارد و نيز  او حق پرستش و فرمانبردارى

مالكيت و ربوبيّت و منعميّت خدا را منكر گرديده و 

داند و با اينكه به شكرگزارى از او را واجب نمى

هرچه دارد از حكم قطعى عقل و شرع، بنده 

خداست و هر اندازه فرمانبردارى و شكرگزارى 

نمايد باز حق خدا را ادا نكرده، هرگاه همه را 

 بب كار نيكىناديده گيرد و به س

 42، ص: 2قلب سليم، ج

كه انجام داده خود را صاحب حق بر خدا بيند و 

توان گفت اين عمل دار داند، آيا مىبر او منّت

دارى كرده و شكرگزارى و صحيح است و فرمانبر

 اداى وظيفه نموده است؟

 ناز كجا و نياز كجا؟
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نيز گوييم حقيقت عبادت، ضد حالت منّت است؛ 

بادت«، تذلّل به درگاه خدا يعنى ذلّت و فقر زيرا »ع

خود را آشكار نمودن و عزّت و بزرگى و غناى 

خداوند را نمودار ساختن است و حالت منّت، تعزّز 

خود و بزرگى كار خود ديدن و در است يعنى تنها 

 نيازى و عزّت كردن است.برابر خداوند اظهار بى

بزرگان نكردند در 

 خود نگاه
 

خدا بينى از 

 خويشتن بين مخواه

 

و در فارسى عبادت، نياز و منّت، ناز است و تضاد 

 باشد.بين ناز و نياز آشكار مى

ست و و بالجمله، در بطالن عبادت با منّت، شكى ني

ن در چند به اين مرتبه از عجب و بطالن عمل به آ

 جاى از قرآن مجيد اشاره شده است.

 گذارند كه مسلمان شدندمنت مى
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فرمايد: »بر تو منت در »سوره حجرات« مى

اند بگو بر من منت گذارند كه اسالم را پذيرفتهمى

مگذاريد اسالمتان را بلكه خداوند بر شما منت 

ان راهنماييتان فرمود اگر راستگو نهد كه به ايممى

 27باشيد«.

نهايى كار يعنى پذيرفتن عقايد و احكام اسالمى به ت

بزرگى نيست كه شما آن را بزرگ دانسته و بر 

مندى از آن تنها در پيغمبر منت گذاريد؛ زيرا بهره

مندى دنيا است و چيزى كه بزرگ است و بهره

وع دل جاودانى دارد، ايمان است كه عبارت از خش

براى خدا و گرويدن به او و از جان و دل 

دعا كنيد كه فرمانبردارى كردن از او است. و اگر ا

ايمان داريد و راستگو باشيد يعنى حقيقتاً نور ايمان 

در دلتان باشد، البته آن بزرگ است لكن ناز كردن 

و منت گذاشتن به آن حق شما نيست؛ چون نور 

 
27 \i\-( 1)iُ  ََِتُنُّوْا َعَلىَّ ِإْسلَمُكم َبِل اللَّهُ مَيُنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَدلُكْم ِلْل  E\(.17،) حجرات/ E\ُتْم صِدِقْيَ ميِن ِإْن ُكنمَيُنُّوَن َعلَْيَك َأْن َأْسَلُموْا ُقل الَّ
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ا منت دارد كه ايمان عطاى خداوند است و بر شم

 چنين عطايى به شما فرموده است.

______________________________ 
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَّاتَمُنُّواْ عَلَىَّ  -(1)

إِسْلمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَلكُمْ لِلْإِيمنِ إِنْ 

 (.17، )حجرات/ كُنتُمْ صدِقِينَ

 43، ص: 2يم، جقلب سل

 با منت كارهايتان را باطل نكنيد

ايع نسازيد فرمايد: »و ضدر »سوره بقره« مى

كنيد به سبب منت انفاقهايى كه در راه خدا مى

 28گذاشتن«.

فرمايد: »و منت بر خدا منه در عبادت و نيز مى

 29اطاعت در حالى كه عبادت خود را بسيار شمرى«.

 
28 \i\-( 1)iُ اَلتُ ْبِطُلوْا َصَدقِتُكم بِاْلَمنى َواِْلََذى ... ...\E، /(.264) بقره\E 
29 \i\-( 2)iُ  َُواَل ََتُْنن َتْسَتْكِثر\E /(.6،) مدثر\E 
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 ه آن را بسيار بينى«.يا اينكه: »عطا مده در حالى ك

يا اينكه: »عطا مده در حالى كه زيادتر از آن را 

 هى«.بخوا

در كافى از حضرت صادق عليه السالم مروى است 

 برد كار نيك را«.كه: »منّت از بين مى

در »امالى« از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

وده بهشت مروى است كه فرمود: »خدا حرام فرم

 امان«.ذاران و بخيالن و نمّرا بر منت گ

فرمود: در »خصال« ازآن حضرت مروى است كه

فرمايد: نمىنفراند كه درقيامت خدابا آنها سخن»سه

كه براى فروش متاع خود گذار، متكبر وكسىمنت

 سوگند دروغ ياد كند«.

و روايات حرمت منّت و باطل شدن عمل به آن، 

 ، فراوان است.بويژه در صدقات
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مانند مرتبه اول، موجب فساد  ين مرتبهعجب در ا

عمل و لزوم اعاده يا قضاست و شكى در اين حكم 

 نيست.

شكر خداى كن كه 

 موفق شدى به خير
 

زانعام و فضل او نه 

 معطل گذاشتت

منت منه كه خدمت 

 سلطان همى كنى
 

منت شناس از او كه 

 به خدمت بداشتت

 

 منّت گذاشتن حق خداست

مخلوق، بر خدا زشت و منت گذاشتن  ناگفته نماند

 حرام است؛ زيرا ناحق و دروغ

______________________________ 
، )بقره/ ... ... لَاتُبْطِلُواْ صَدَقتِكُم بِالْمَنّ وَالْأَذَى -(1)

264.) 

 (.6، )مدثر/ مْنُن تَسْتَكْثِرُوَلَا تَ -(2)
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 44، ص: 2قلب سليم، ج

فريده بر آفريده است و همچنين منت گذاشتن آ

واقعاً ناحق است چون اصل نعمت  اوّلًا: اديگر؛ زير

از روى سركوبى و سرزنش  ثانياً: از خداست. و

است. اما منت گذاشتن خالق بر مخلوق پس 

 ثانياً: قع است. وحق و مطابق وا اوّلًا: نيكوست؛ زيرا

از روى سركوبى و سرزنش نيست بلكه براى 

 .يادآورى بنده به نعمت است

 . عجب به زياد ديدن عمل3

[ يعنى عملى كه انجام ]عجب به زياد ديدن عمل

داده بزرگش بيند و توفيق و ساير نعمتهاى خدا را 

نبيند. و نيز گناهان و نافرمانيهاى ديگرش را 

فراموش كند. و نيز در برابر خداوند جهان هستى، 

پستى و كوچكى خود و كردارش را ننگرد و از اين 
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نشناسد پس را به درگاه پروردگار، مقصر روى خود 

 به خود ببالد و بنازد.

شكى نيست كه اين مرتبه از عجب، گناهى بزرگ 

و حرام است و بيشتر آيات و رواياتى كه در حرمت 

عجب ذكر شد، ناظر به اين مرتبه است، اما مرتبه 

اول و دوم حرام بودنش ضرورى است؛ چون در 

 صيلى كه گذشت.حد كفر و شرك به خداست به تف

 انسرچشمه گناه

اى كه به حكم عقل خود، پرستش پروردگار و بنده

شكر او را واجب ديد و به حكم وجدانش دانست 

آن طورى كه خداوند سزاوار پرستش و شكر است 

از عهده برنيامده و نخواهد آمد، پس بايد به مقدار 

توانايى سعى در عبادت و بندگى و شكرگزارى كند 

عكس حقيقت،  به تقصير خود، پس اگر به با اعتراف

خود را مقصر نداند و به عمل ناچيزش مغرور و 
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معجب شود، دروغى است كه گفته و گناهى است 

كه سرچشمه گناهان بسيار است و در روايات به اين 

 حكم عقلى، ارشاد شده است.

 خود را در عبادت مقصر بدان

حضرت موسى بن جعفر عليه السالم به يكى از 

زندم! بر تو باد به كوشش فرزندانش فرمود: »اى فر

در عبادت، مبادا خودت را در عبادت و اطاعت 

 تقصير دانى؛ زيراخداوند بى

 45، ص: 2قلب سليم، ج

خداوند چنانچه سزاوار پرستش است پرستيده 

 30شود«.نمى

حضرت باقر عليه السالم به »جابر« فرمود: »خدا تو 

 ؛ يعنى خدايت31نكند«را از نقص و تقصير بيرون 

 
30 \( 1iُ)- ْكتاب االميان 2، ح 72، ص 2تَّْقصرِي ىف ِعباَدِة اللَِّه َعزىَوَجلى َوطاَعَتُه فَإنَّ اللََّه اليُ ْعَبُد َحقَّ ِعباَدتِِه«،) اصول كاىف، ج » يا بُ َّنَّ! َعلَْيَك بِاْْلِدِّ الُُتْرَِجنَّ نَ ْفَسَك ِمْن َحدِّ ال ،

 E\والكفر، باب االعَتاف بالتقصري(.
31 \( 2iُ)-كتاب االميان والكفر، باب االعَتاف بالتقصري(.2، ح 73، ص 2صول كاىف، ج » يا جاِبُر! الاْخَرَجَك اللَُّه ِمَن النَّْقِص َو] ال[ اْلتَّْقصرِي«،) ا ،\E 
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توفيق دهد كه هميشه عبادت خود را ناقص شمارى 

 و خود را مقصر دانى.

فرمود: »مردى در حضرت ابوالحسن عليه السالم مى

اسرائيل چهل سال خدا را عبادت كرده و سپس بنى

يك قربانى تقديم داشت و از او پذيرفته نشد، با 

جز  خود گفت اين نااليقى را از خوددارى و گناه

داوند به او وحى فرستاد كه اين از تو نيست، خ

نكوهشى كه از خود كردى، بهتر از چهل سال 

 32باشد«.عبادتت مى

 آنها كه دينشان عاريت است

»فضل بن يونس« گويد حضرت ابوالحسن عليه 

السالم به من فرمود: »بسيار بگو خدايا! مرا از عاريه 

بيرون گيران ايمان مدار و از مقصرشناسان خود 

 مكن!«.

 
32 \( 3iُ)- ُ نُب إالَّ َلكَ » إنَّ َرُجالا ىف َبّن إسرائيَل َعَبَداللََّه أْرَبعَْي َسَنةا ُُثَّ قَ رََّب قُ ْرباناا فَ َلْم ي َك  ، قال: فَأْوَحى اللَُّه تَباَرَك َوَتعاَل ْقَبْل ِمْنُه َفقاَل لَِنْفِسِه ما اتيُت إالَّ ِمْنَك َوَما الذى إلَْيِه َذمَّ

 E\(.، كتاب االميان والكفر، باب االعَتاف بالتقصري73، ص 2لَِنْفِسَك أْفَضُل ِمْن ِعباَدِتَك أْربَعَْي َسَنةا«،) اصول كاىف، ج 
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گفتم عاريه گيران ايمان را دانستم آن كسى است 

كه دين را به عاريه دارد و سپس از آن بيرون رود 

و آن را رها كند، پس معناى اينكه مرا از تقصير 

 بيرون مكن چيست؟

در پاسخ فرمود: »هركارى را براى خداوند عزوجل 

كنى خود را در انجام آن مقصر دان؛ زيرا همه 

ميان خودشان و خدا مقصرند ر كردار خود مردم د

 33جز كسى كه خداوند نگهش دارد«.

______________________________ 
»يا بُنَىَّ! عَلَيْكَ بِالْجِدِّ التُخْرِجَنَّ نَفْسَكَ مِنْ حَدِّ  -(1)

الْتَّقْصيرِ فى عِبادَةِ اللَّهِ عَزّوَجَلّ وَطاعَتَهُ فَإنَّ اللَّهَ 

، ح 72، ص 2«، )اصول كافى، ج عِبادَتِهِ اليُعْبَدُ حَقَّ

 ، كتاب االيمان والكفر، باب االعتراف بالتقصير(.2

 
33 \( 4iُ)-الََتَْعْلين ! يَن ُُثَّ ََيْرُُج ِمْنُه، َفما   ِمَن اْلُمعاريَن َوال ُُتْرِْجّن » قاَل: قاَل اْكِثْر ِمْن َأْن تَ ُقوَل: اللىُهمَّ  َمْعّن ِمَن التَّقصرِي قاَل: قُ ْلُت: أَمَّا اْلمعاُروَن فَ َقْد َعرِْفُت َأنَّ الرَُّجَل يُعاُر الدِّ

أْعماَِلِْم فيما بَ ْيَنُهْم َوبَ ْْيَ اللَِّه مقصُِّروَن إالَّ َمْن َعَصَمُه اللَُّه عزَّ َوجلَّ،) ُكْن فيِه ُمَقصِّراا ِعْنَد نَ ْفِسَك فَإنَّ النَّاَس ُكلَُّهْم ف مَن التَّْقصرِي؟ َفقاَل: ُكلُّ َعَمل تُرِْيُد ِبِه اللََّه عزَّ َوجلَّ فَ  ّن ال ُُتْرجِ 
 E\، كتاب االميان والكفر، باب االعَتاف بالتقصري(.73، ص 2كاىف، ج اصول
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»يا جابِرُ! الاخْرَجَكَ اللَّهُ مِنَ النَّقْصِ وَ ]ال[  -(2)

، كتاب 2، ح 73، ص 2الْتَّقْصيرِ«، )اصول كافى، ج 

 االيمان والكفر، باب االعتراف بالتقصير(.

اللَّهَ أرْبَعينَ سَنَةً بَنى إسرائيلَ عَبَدَ »إنَّ رَجُلًا فى -(3)

ثُمَّ قَرَّبَ قُرْباناً فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَقالَ لِنَفْسِهِ ما اتيتُ إلَّا 

مِنْكَ وَمَا الذّنبُ إلَّا لَكَ، قال: فَأوْحَى اللَّهُ تَبارَكَ 

عينَ مِنْ عِبادَتِكَ أرْبَإلَيْهِ ذَمَّكَ لِنَفْسِكَ أفْضَلُ  وَتَعالى

، كتاب االيمان 73، ص 2افى، ج سَنَةً«، )اصول ك

 والكفر، باب االعتراف بالتقصير(.

»قالَ: قالَ اكْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ: اللّهُمَّ! التَجْعَلْني  -(4)

مِنَ التَّقصيرِ قالَ: قُلْتُ: أَمَّا  مِنَ الْمُعارينَ وَال تُخْرِجْنى

نَ ثُمَّ يَخْرُجُ لرَّجُلَ يُعارُ الدِّيقَدْ عَرِفْتُ أَنَّ االْمعارُونَ فَ

منَ التَّقْصيرِ؟ فَقالَ: كُلُّ  ال تُخْرجِنى مِنْهُ، فَما مَعْنى

عَمَل تُرِيْدُ بِهِ اللَّهَ عزَّ وَجلَّ فَكُنْ فيهِ مُقَصِّراً عِنْدَ نَفْسِكَ 

هِ نَهُمْ وَبَيْنَ اللَّأعْمالِهِمْ فيما بَيْفَإنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ في

كافى، نْ عَصَمَهُ اللَّهُ عزَّ وَجلَّ، )اصولمقصِّرُونَ إلَّا مَ
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، كتاب االيمان والكفر، باب االعتراف 73، ص 2ج 

 بالتقصير(.

 46، ص: 2قلب سليم، ج

 سخنانى در عجب از بزرگان دين

حضرت اباالحسن عليه السالم فرمود: »خير بسيار را 

ك و گناهان كم را كم و كوچ بسيار ندانيد

 34نشماريد«.

فرمايد: »سه چيز شكننده و امام باقر عليه السالم مى

خورد كننده پشت است: مردى كه عمل خود را 

بسيار شمرد و گناهانش را فراموش نمايد و به رأى 

 35خود معجب باشد«.

نيز فرمود: »شيطان گويد هرگاه توانايى يافتم در 

آدم، ديگر كارى به عمل او ندارم سه چيز در بنى

 
34 \( 1iُ)-استحباب االعَتاف بالتقصري ىف العبادة(.22، كتاب الطهارة، باب 3، ح 72، ص 1الشيعه، ج كثري اخلري وال تستقلوا قليل الذنوب«،) وسائل  » ال تستكثروا :\E 
35 \( 2iُ)-استحباب االعَتاف  :22، كتاب الطهارة، باب 6، ح 73، ص 1ونسى ذنوبه واعجب برأيه«،) وسائل الشيعه، ج  » ثالث قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله

 E\بالتقصري ىف الصالة(.
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ذيرفته نيست: هرگاه عمل خود را بسيار چون از او پ

بيند و گناه خود را فراموش كند و عجب او را فرا 

 36گيرد«.

حضرت سجاد عليه السالم در دعاى صحيفه عرض 

برم از كوچك كند: »خداوندا! به تو پناه مىمى

 37شمردن نافرمانى و بزرگ داشتن بندگى«.

م ده ! توفيقكند: »خداياو در دعاى بيستم عرض مى

به كم شمردن نيكى در گفتار و كردارم اگر چه 

بسيار باشد و بسيار شمردن بدى در گفتار و كردارم 

 38اگرچه كم باشد«.

______________________________ 
»ال تستكثروا كثير الخير وال تستقلوا قليل  -(1)

، كتاب 3، ح 72، ص 1الشيعه، ج الذنوب«، )وسائل

 
36 \( 3iُ)-73، ص 1ة، ج يع» قال: قال اذا استمكنت من ابن آدم ىف ثالث َل ابال ما عمل فانه غري مقبول منه اذ استكثر عمله ونسى ذنبه ودخله العجب«،) وسائل الش ،

 E\.: استحباب االعَتاف بالتقصري ىف العبادة(22، كتاب الطهارة، باب 7ح 
37 \( 4iُ)-.)َواْسِتْصغار اْلَمْعِصَيِة َواْسِتْكباِر الطىاَعِة ...«،) صحيفه سجاديه، دعاى هشتم ... «\E 
38 \( 5iُ)-رَِّواْن َقلَّ ِمْن قَ ْوَل  ى» ... َواْسِتْقالِل اخْلَرْيِ َواْن َكثَُر ِمْن قَ ْوَل َوِفْعل  E\ه، دعاى بيستم(....«،) صحيفه سجادي َوِفْعلى َواْسِتْكثاِر الشَّ
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باب االعتراف بالتقصير فى استح :22الطهارة، باب 

 العبادة(.

»ثالث قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله ونسى  -(2)

، 73، ص 1ذنوبه واعجب برأيه«، )وسائل الشيعه، ج 

: استحباب االعتراف 22، كتاب الطهارة، باب 6ح 

 بالتقصير فى الصالة(.

»قال: قال اذا استمكنت من ابن آدم فى ثالث  -(3)

انه غير مقبول منه اذ استكثر عمله ل فلم ابال ما عم

، ص 1ونسى ذنبه ودخله العجب«، )وسائل الشيعة، ج 

: استحباب االعتراف 22، كتاب الطهارة، باب 7، ح 73

 بالتقصير فى العبادة(.

»... وَاسْتِصْغار الْمَعْصِيَةِ وَاسْتِكْبارِ الطّاعَةِ ...«،  -(4)

 )صحيفه سجاديه، دعاى هشتم(.
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 اسْتِقْاللِ الْخَيْرِ وَانْ كَثُرَ مِنْ قَوْلى وَفِعْلىوَ»...  -(5)

...«، )صحيفه  وَفِعْلى وَاسْتِكْثارِ الشَّرِّوَانْ قَلَّ مِنْ قَوْلى

 سجاديه، دعاى بيستم(.

 47، ص: 2قلب سليم، ج

 الرحمن استابراهيم )ع( به راستى خليل

از حضرت صادق عليه السالم مروى است كه 

م عليه السالم ميهمان را بسيار دوست يهحضرت ابرا

داشت و هرگاه ميهمانى نداشت از خانه بيرون مى

 گشت.رفت و در طلب ميهمان مىمى

روزى در خانه را بست و به طلب مهمان رفت، چون 

به خانه برگشت شخصى شبيه به مردى در خانه ديد، 

گفت: اى بنده خدا! به رخصت كى وارد خانه 

روردگار و اين جمله را پ صتشدى؟ گفت: به رخ

سه مرتبه تكرار كرد، پس ابراهيم دانست كه جبرئيل 

 است و حمد پروردگار كرد.
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اى از جبرئيل گفت: پروردگار تو مرا به سوى بنده

بندگانش فرستاده كه بشارت دهم او را كه خداوند 

خليل خود قرارش داده. ابراهيم گفت كيست آن 

 رم.بميبنده تا من خدمت او كنم تا 

 اى.جبرئيل گفت: تو خودت همان بنده

ابراهيم عليه السالم گفت: چه شده كه خداوند مرا 

 خليل خود گردانيده؟

كس هرگز جبرئيل گفت: »چون جز از خدا از هيچ

گاه سائل را محروم چيزى نخواستى و هيچ

 39نساختى«.

 گيردخود را به چيزى نمى

ست در غرض از اين داستان تأمّل در حال ابراهيم ا

قام خلّت وقتى كه جبرئيل گفت بشارت الهى بر م

اى از بندگانش آوردم با اينكه در آن روز براى بنده
 

39 \( 1iُ)- .جملسى، حيوة القلوب\E 
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راهيم تنها بشرى بود كه موحّد و بنده خاص اب

خداوند بود، لكن چون خود را در برابر عظمت 

دانست، احتمال نداد تعالى كوچك و ناقابل مىحق

ست تا كه خودش باشد، پرسيد آن بنده كي

خدمتگزارش شوم تا آخر عمر و چون جبرئيل گفت 

خودت هستى، تعجب كرد كه چه شده مورد عنايت 

ديده است؛ چون از خود، عمل قابل پروردگار گر

 و اليقى سراغ نداشت.

 اين است راه و روش پيغمبران و دوستان خدا.

______________________________ 
 مجلسى، حيوة القلوب. -(1)

 48: ، ص2، جقلب سليم

 آيا اين مرتبه هم مفسد عمل است؟

اند از دليلهاى حرام بودن عجب، بيشتر فقها فرموده

هالك كننده بودنش و همچنين پذيرفته نشدن 
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شود، امّا اى از ثواب استفاده مىبهرهعمل و بى

سبب وجوب اعاده و قضا بودنش از دليلهاى مزبور 

اند از ظاهر شود. و برخى ديگر فرمودهدانسته نمى

اسد است، شود كه عمل، فدليلها، استفاده مى

بنابراين، مقتضى لزوم اعاده است پس راه احتياط 

را نبايد از دست داد؛ يعنى اگر در عبادت واجبى 

اين مرتبه از عجب باشد آن را دوباره بجا آورد؛ 

 خواه عجب از اوّل عمل باشد يا در اثنا پيدا شود.

 نسبت به ديگرى. زياد ديدن عمل خود 4

نهايى بزرگ نبيند هرگاه شخصى، عمل خود را به ت

و خود را بيرون از تقصير در پيشگاه الهى نداند لكن 

كند، خود را چون خود را با ديگرى قياس مى

شود؛ بيند و معجب مىنسبت به او بزرگتر و بهتر مى

مثل اينكه عالمى خود را از عالم ديگر داناتر بيند و 

ت خود را بيشتر از ديگرى پندارد. يا عابدى عباد

بيند زار تومان در مورد خيرى داده چون مىمثلًا ه
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ديگرى يك تومان داده است انفاق خود را بزرگ 

بيند و به خود بنازد و ببالد و خود را بلند همّت و 

 صاحب سخاوت پندارد.

اين مرتبه از عجب مانند مرتبه سوّم، گناه قلبى و 

ى حرمت عجب از آيات و حرام است و دليلها

شود؛ مل اين مرتبه هم مىروايات كه ذكر شد، شا

زيرا كسى كه عبادت و كار خير خود را نسبت به 

ديگرى بهتر و بزرگتر ديد و به آن باليد، عمل خود 

را بزرگ و پاكيزه ديده و بر آن تكيه نموده و 

هرچند به زبان بگويد نزد خدا مقصرم، به حسب 

را مستحق اجر و مقام شناخته حال و درونش خود 

 عجب حرام است. است و اين همان

 از مكر خدا نيز ايمن است

نيز گوييم از جمله گناهان كبيره »امن از مكر الهى« 

است به تفصيلى كه در كتاب گناهان كبيره ذكر 
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شده. و چنين شخصى كه به عمل خود معجب 

است، ترسى از قهر نهانى الهى ندارد؛ يعنى احتمال 

را اى از گناهانش او دهد خداوند به پارهمىن

مؤاخذه فرمايد يا به خودش او را واگذارد تا 

گناهى كند كه اثر آن عمل محو شود و از همه بدتر 

 ايمانبى

 49، ص: 2قلب سليم، ج

بميرد؛ چون شرط قطعى ثواب بر اعمال با ايمان 

 مردن است.

سيدن خالصه، گناه خود را نديدن و از قهر الهى نتر

از مكر الهى و به عمل خير خود دلخوش شدن، امن 

 است كه كبيره بودنش مسلّم است.

بر چنين شخصى واجب است از عجب خود توبه 

كند و اين حالت را از خود دور سازد به اينكه با 

خود بگويد آن شخص كه عملش از تو كمتر است 

http://www.i20.ir/


88     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

شايد در اثر كمى گناهانش به قبول خداوند از تو 

دار باشد يا اينكه هرچند عمل او به حسب مقنزديكتر 

از تو كمتر است شايد به حسب كيفيت و مراتب 

اخالص، از تو باالتر و مورد قبول حضرت آفريدگار 

باشد و عمل تو كه به نظرت بسيار و بزرگ است، 

ناچيز و مردود باشد؛ چنانى كه حضرت على، فاطمه، 

ر حسن و حسين عليهم السالم سه شب هنگام افطا

رچند به پنج قرص نان جو در راه خدا دادند، ه

حسب ظاهر، انفاق قليل بوده لكن چون در اعلى 

درجه اخالص بودند، مورد قبول خداوند شد و 

 سوره »هل اتى« در شأن ايشان نازل گشت.

خالصه، مؤمن نبايد خود را بهتر از ديگرى بداند و 

 د.نبايد عمل خود را بيشتر و بزرگتر از ديگرى پندار

 حذيفه يمانى و امام جماعت
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السعادة« نقل كرده است كه »حذيفه جامعدر »

يمانى« صحابه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

سلم براى جمعى نماز جماعت خواند؛ چون سالم 

داد به آنها گفت: امام ديگرى براى نماز جماعت 

خود تعيين كنيد يا فرادا بخوانيد كه من ديگر 

رد؛ زيرا در خاطرم گذشت كه من امامت نخواهم ك

 مه شما افضل هستم.از ه

يعنى كسى كه معجب شد و خود را از ديگران برتر 

دانست، در حالى كه شايد واقعاً نزد خداوند به 

عكس باشد، عمل چنين شخصى درست نيست و در 

بحث روايات داستان رفيق عيسى عليه السالم نقل 

هر شد كه به سبب بزرگ ديدن خود، مورد ق

 خداوند گرديد و در آب فرو رفت.

 شود؟آيا پيغمبر معجب مى
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از آنچه گفته شد، حرمت اين مرتبه از عجب نيز به 

 شود و آنچهخوبى دانسته مى

 50، ص: 2قلب سليم، ج

»محدّث بحرانى« در »درَّة النجفيّة« بيان نموده كه 

اين مرتبه از عجب را حرام نتوان دانست؛ زيرا در 

كه ملك و برخى از پيغمبران مانند  روايات است

داوود و موسى به اين مرتبه از عجب گرفتار 

ناتر از تمام اند؛ يعنى خود را باالتر و داشده

غمبر از گناه شدگان تصوّر كردند و چون پيآفريده

 معصوم است، پس اين عجب گناه نيست.

پاسخ اين است: عجبى كه در روايات به پيغمبران 

الت ثابت نفسانى نبوده بلكه از نسبت داده شده ح

ر آنها چيزى قبيل وسوسه و خطورات بوده كه ب

 نيست.
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نيز گوييم عجبى كه مورد بحث و حرمت آن ثابت 

ر ديدن يا شد، آن است كه شخص به سبب بزرگت

بهتر ديدن عمل يا حال و مقام خود از ديگرى و 

اينكه آن عمل و كمال را از خود ببيند نه از 

ر نفس خود حالت شادمانى و پروردگارش، د

نيازى و دلگرمى به آن عمل كمال پيدا كند و بى

ده است هرگز در پيغمبران خدا چنين حالى پيدا نش

ى داناتر از آنها ابلكه تنها تصوّر اينكه خدا را بنده

نيست، بوده چنانچه در روايات ذكر شده است. و 

چنين تصوّرى هرچند عجب حرام نبوده لكن چون 

م ايشان منافات داشته، خداوند آنها را تأديب با مقا

فرمود؛ مانند داستان حضرت ايّوب كه به خاطرش 

رض كرد: »پروردگارا! گذشت بزرگى عبادتش و ع

اى كه كسى را مانند كرده چگونه مرا گرفتار باليى

اى در حالى كه به عزتت سوگند آن مبتال نساخته

نيامد  گاه دو طاعت برايم پيشدانى هيچخودت مى
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تر و ناگوارتر بر بدنم بود جز اينكه هركدام سخت

 آوردم«.آن را بجا مى

ندا رسيد اى ايوب! اين توفيق را كى به تو داد؟ 

ت و بر سر داشپس ايّوب خاك زمين را برمى

گفت پروردگارا! تو مرا توفيق ريخت و مىمى

 40دادى.

و همچنين خداوند آنها را امتحان فرمود تا بدانند 

تعالى اندك نهايت حقعلم آنها نسبت به علم بىكه 

انند داستان حضرت داوود عليه السالم و است؛ م

فرستادن حضرت موسى عليه السالم نزد حضرت 

قل آنها موجب طول كالم و خضر عليه السالم كه ن

 بيانش در محل ديگر سزاوارتر است.

______________________________ 
 .161ص ، 2سفينةالبحار، ج  -(1)

 
40 \( 1iُ)-  161، ص 2سفينةالبحار، ج.\E 

http://www.i20.ir/


93     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

 51، ص: 2قلب سليم، ج

 

امّا فساد عبادت به اين مرتبه از عجب و لزوم اعاده 

 و قضاى آن مانند مرتبه قبل، مطابق با احتياط است.

 . عجب در غير عبادات5

به  -هاى مادىعجب به كارهاى دنيوى و عالقه

هرچند فقها آن را حرام  -شودتفصيلى كه ذكر مى

را حمل بر عجب در عبادات  اند و ادله مقامندانسته

اند، لكن اند و آن را تنها حرام و گناه گفتهودهنم

تحقيق آن است كه تفاوتى بين اين مرتبه و مراتب 

سابقه در حكم به حرمت نيست و عجب امور دنيوى 

 اوّلًا: مانند عجب به امور اخروى و حرام است؛ زيرا

حقيقت عجب چنانى كه در اوّل بحث گفته شد، 

شود از بزرگ و است نفسانى كه حاصل مى حالتى

نقص ديدن خود به سبب بزرگداشت كار  عيب وبى
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نياز و مستقل ديدن خود در و دارايى خويش و بى

كند به قوه خود هايش يعنى هرچه مىكارها و عالقه

است نه به قوه خدا و هرچه دارد خود به دست 

ن، آورده نه نعمتى است كه خدا به او داده، بنابراي

 فرقى نيست در حقيقت عجب در اينكه كارى را كه

از خود بيند و به آن بنازد عمل عبادتى باشد يا 

كارهاى عادى و دنيوى و همچنين آن كمال و 

نعمت را كه از خود ديده و به آن باليده نعمت باقى 

 اخروى باشد يا نعمت فانى دنيوى.

 ين همه تأكيد در قرآن مجيدا

ى، گناهى است بزرگ و چون حالت كثيف خودبين

نزديك به كفر و شرك، بلكه همان است براى 

جلوگيرى از آن در صدها آيه از قرآن مجيد 

خداوند به انسان تذكر فرموده كه مالك مطلق 

خداست و تمام اجزاى جهان آفرينش، ملك 
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از خداست، تمام نعمتهاى دنيوى و اخروى 

 خداست.

ه ملك اى انسان! خودت و داراييت و كارهايت هم

قوه و قدرت و  خدا و آفريده اوست و به طور كلّى

 نيازى و عزّت از آن خداست و بس.بى

بر كسى كه ايمان به خدا و كتاب او آورده واجب 

است اين معنا را بفهمد و يقين كند تا معجب و 

عى را خودبين نشود و اگر اين حكم عقلى و شر

 )يعنى دانستن اينكه همه چيز

 52: ، ص2قلب سليم، ج

از خداست( اطاعت نكند و خدا را فراموش نمايد 

پس به كارهاى خود )دنيوى و اخروى( و نعمتهايى 

كه به او رسيده )دنيوى و اخروى( معجب و 

خودبين و مغرور شود، خود را به گناه بزرگى مبتال 

ر قرار گرفته كرده و مورد خشم و قهر پروردگا
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ك كند و است، بنابراين، كسى كه اين عقيده را تر

 معجب شود، معصيت كرده است.

 شود؟آيا عسر و حرج مى

اگر گفته شود بنابراين واجب است در هركارى كه 

كند متوجّه شود كه به قدرت خدا انجام انسان مى

دهد و در هرنعمتى بفهمد كه از خداست و اين مى

است با كثرت غفلت آدمى و موجب عسر و حرج 

 در شرع اسالم حكم حرجى نيست.

پاسخ اين است كه اعتقاد اجمالى كافى است با 

استمرار حكمى آن يعنى اعتقاد برخالف نكردن 

نظير حكم به وجوب نيّت در اجزاى نماز چون 

حرجى است همان نيت كلّى از اوّل نماز كافى 

ا است به طورى كه اگر بعضى از اجزاى نماز ر

بدون التفات به آن و حضور قلب در آن انجام دهد 

ست لكن به شرط استمرار حكمى نيّت؛ صحيح ا
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صد رها كردن آن را ننمايد. و يعنى در اثناى نماز ق

همچنين در روزه همان نيّت اجمالى از طلوع فجر 

كافى است كه اگر در بين روز هيچ التفاتى به روزه 

رطى كه با بودن نداشته باشد، صحيح است به ش

 التفات نيّت برخالف يعنى قطع روزه را ننمايد.

همچنين در مسأله اعتقادى كه گفته شد اعتقاد كلّى 

است لكن به شرطى كه كارى را برخالف كافى 

عقيده مزبور انجام ندهد؛ يعنى از خود به طور 

 استقالل نداند.

اش بيرون و اگر شكر تفصيلى نزد هر نعمتى از عهده

كر كلى يعنى اعتقاد به اينكه هرچه است همان ش

باشد لكن به شرط ى مىنعمت است از خداست كاف

ا كه آن را از اينكه كفران نعمتى نكند به اين معن

 خود بيند و بدان معجب شود.

 آيات و روايات اعم است
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ثانياً: دليلهاى حرمت عجب از آيات و روايات كه 

 برخى از آنها نقل شد، بيشتر از

 53، ص: 2م، جقلب سلي

آنها اعمّ از عجب به عبادت و غيرعبادت است و 

ى اى از آنها در خصوص عجب به امور غيرعبادپاره

است و چون تحقيق و تفصيل اين مطلب موجب 

طول كالم و بيرون از وضع كتابى است كه براى 

شود، به محل ديگرى استفاده عموم نوشته مى

 شود.برگذار مى

كه عجب در غير عبادت  خالصه مطلب اين است

بنابر  اند لكنهرچند فقها آن را حرام ندانسته

تحقيقى كه گفته شد، چون حرمت آن قوى است، 

 رهيز از آن نبايد ترك شود.احتياط در پ

و عجب در غير عبادت بنابر آنچه بعض از اهل 

اند عبارت است از عجب به بدن، تحقيق بيان كرده
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ف، اوالد و اتباع، قوه، عقل، نسب شريف و غيرشري

 شود[.مال، رأى، به اين تفصيل ]كه بيان مى

 عجب به بدن -1

به اين است كه تناسب اعضاى بدن  »عجب به بدن«

و خوشگلى و خوش صدايى و سالمتى قواى بدنى 

خود را ببيند و آنها را نعمت خدا داده نبيند. و نيز 

در  اعتبارى آنها را به خاطر نگذراندفنا و زوال و بى

اين حال معجب شود و به خود بنازد و اگر به خود 

ا را آفريده و ساخته خدا و نعمت او آمد و آنهمى

ديد و آخر آنها را مى اعتبارىدانست و فنا و بىمى

كار بدن خود در قبر تا خاك شدنش را از نظر دور 

كرد و از اينكه شايد در قيامت به سبب زشتى نمى

تها محشور شود و به ترين صوركردارش به زشت

 گاهانواع ذلتها مبتال گردد ترسناك بود، هيچ

 شد:معجب نمى
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بر مال و جمال 

 خويشتن غره مباش
 

كان را به شبى برند 

 و اين را به تبى

 

 عجب به قوه -2

به اين است كه خود را زورمند و  »عجب به قوه«

پهلوان بيند و قوت خود را عاريه و خدا داده نداند 

و سرعت زوال آن را به خاطر نگذراند آنگاه به 

د و به خود ببالد و در زورمندى خود معجب شو

باكانه حمله مواقع خطر با تكيه به زورمندى خود بى

اى فهميد كه قوهآمد و مىكند و اگر به خود مى

 اعتبار؛ زيراه دارد نعمت خداست و عاريه و بىك

 54، ص: 2قلب سليم، ج

ممكن است به يك تب يك روزه ضعيف شود و در 

د را نتواند بستر بيمارى بيفتد تا جايى كه دست خو
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حركت دهد و در آخر همين دست در كفن 

 شود.پيچيده مى

نيز محتمل است در برخورد با كسى كه خود را بر 

ديد، چيره او شود. و خالصه، اگر اين ىاو چيره م

شد و گاه معجب نمىگرفت هيچامور را در نظر مى

 دانست.اش را پروردگار خود مىتنها تكيه

 عجب به عقل -3

به اين است كه خود را صاحب  ه عقل«»عجب ب

بينى بداند و در فهم، دانايى، زيركى و خورده

تشخيص دقايق امور از مصالح دينى و دنيوى، رأى 

خود را صواب و درست پندارد و رأى هركس 

برخالف رأى او باشد او را نادان و كم شعور خواند 

و خود را نيازمند به مشورت كسى نداند. و خالصه، 

د داناتر تصور نكند پس بفهم خود از خو كسى را

 بنازد.
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شد كه اگر فهمى داشته باشد، عطاى اگر متوجه مى

اعتبارى است كه ممكن است به خدا و عاريه و بى

عارضه دماغى مبتال شود كه اصلًا عقلش زايل شود. 

اند و نيز چه بسيار امور واضحى كه ديگران فهميده

نين د و همچاو بفهملكن خداوند نخواسته است 

آنچه را كه فهميده نسبت به آنچه ندانسته نسبت 

 متناهى به غيرمتناهى است.

شد خودبين خالصه، اگر اين مطالب را متوجه مى

نمود و اميدش گرديد و به فهم خود تكيه نمىنمى

 در فهم هرچيزى مدد پروردگارش بود.

 عجب به نسب شريف -4

ه »سادات«. [ مانند سلسله جليل]عجب به نسب شريف

ه رسول خدا صلى اهلل هرگاه سيدى نسبت خود را ب

شود و اخبار فضيلت سادات عليه و آله و سلم متذكر 

را بشنود كه از آن جمله وعده شفاعت آن حضرت 
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باشد، پس به خود ببالد و از مكر اش مىدرباره ذريه

و قهر الهى در برابر گناهانش ترسناك نباشد، به 

اى است هالك كننده بيمارى عجب كه گناه

 گرفتار شده است.

آورد كه اگر حاالت اجداد خود را در نظر مى

 ترسيدند و از هولهاگونه از خدا مىچ

 55، ص: 2قلب سليم، ج

هاى آخرت، ناالن بودند و در ورع و عبادت و عقبه

كوشا بوده و داراى اخالق فاضله بودند، به جاى 

درون و  عجب، از حال خودش شرمسار و از خرابى

شد. وقتى كه حال خود را بيرونش گريان مى

ايشان بسيار دور  ديد، خود را ازمخالف ايشان مى

دانست، خصوصاً اگر در فرمايش امام سجاد عليه مى

كرد كه: »بهشت آفريده شده است السالم تأمل مى

براى فرمانبردار خدا هرچند غالم حبشى باشد و 
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آفريده شده  دوزخ براى كسى كه معصيت خدا كند

 41هرچند سيد قرشى باشد«.

از ما )سادات( دوپاداش  نيزفرمود: »براى نيكوكار

است )يكى براى كردار نيكش و ديگرى جهت 

شرافت نسبش( و گناهكار از ما )سادات( را دو 

)يكى براى گناهش وديگرى  42عقوبت است

كار ترسم عذاب گناههتك احترام نسبش( ومىبراى

 «.ازمادو چندان شود

 احتمالهايى كه موجب ترس است

به طورى كه سبب جرأت امّا مغرور شدن به شفاعت 

بر گناه شود پس مانند بيمارى است كه جرأت در 

ترك پرهيز كند و آنچه برايش ضرر دارد بخورد به 

اميد اينكه دكتر و دوا در دسترس اوست آيا احتمال 

 
41 \( 1iُ)- (.82، ص 46» خلق اللَّه اْلنىة ملن أطاعه وأحسن ولو كان عبداا حبشيىاا وخلق النار ملن عصاه ولو كان ولداا قرشيىاا«،) حباراِلنوار، ج\E 
42 \( 2iُ)- (.175، ص 22نوار، ج أجرين، وأخاف على املسئي منىا أن يضاعف له العذاب ضعفْي«،) حباراال» لِلمحسن ِمنىا\E 
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هاى آخرت دهد كه صدها سال در گردنهنمى

 اشد تا به موقف شفاعت برسد.گرفتار ب

تفاد از روايات آن است اند: مسبعضى از علما فرموده

كه موقف شفاعت، آخرين مواقف قيامت است، آيا 

دهد كه گناهانش طورى باشد كه قابل احتمال نمى

شفاعت نباشد و از همه باالتر، احتمال اينكه به سبب 

دى ايمان از دنيا برود كه ديگر اميبسيارى گناه بى

 براى رستگاريش نخواهد بود.

دين خود بينا باشد و به  خالصه، سيد اگر عاقل و در

آنچه گفته شد عمل كند، معجب نخواهد شد بلكه 

 بين بيم و اميد كه الزمه ايمان است خواهد بود.

______________________________ 
»خلق اللَّه الجنّة لمن أطاعه وأحسن ولو كان  -(1)

وخلق النار لمن عصاه ولو كان ولداً  عبداً حبشيّاً

 (.82، ص 46نوار، ج قرشيّاً«، )بحاراأل
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»لِلمحسن مِنّا أجرين، وأخاف على المسئي منّا  -(2)

، 22أن يضاعف له العذاب ضعفين«، )بحاراالنوار، ج 

 (.175ص 

 56، ص: 2قلب سليم، ج

 عجب به ساير نسبها -5

زاده »عجب به نسبهاى ديگر« مانند اينكه بزرگ

و نازدار  است و به آن نسبت تكيه كند و دلخوش

گردد، در حالى كه اگر ستمها و تجاوزهاى آنها را 

ديد و همچنين اگر صورت برزخى و مواقف مى

ديد، خصوصاً عقبه مظالم كه چگونه قيامت را مى

ا شمار اطرافش را گرفته و حق خودشان رخلق بى

با آنها عجب  كنند، به جاى اينكه از نسبشمطالبه مى

داشت با آنها دوست مىشد و پيدا كند، شرمنده مى

 منسوب نباشد.

 عجب به كثرت عدد -6
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خداوند در توبيخ مسلمين كه به زيادتى جمعيّت 

فرمايد: »در خود معجب شدند در »سوره توبه« مى

روز واقعه حنين كه به مسرّت درآورد شما را آن 

اعتمادتان به كثرتى كه در خود ديديد )و در نتيجه 

خدا بريده شد به نيرو و قوّت خدا تكيه نكرديد بلكه 

د و خاطرجمع به حول و قوه خود اعتماد نمودي

شديد كه با اين همه جمعيّتى كه داريم پيروز 

شويم و حال آنكه كثرت نفرات، جز يك سبب مى

ظاهرى بيش نيست و تازه سببيّت آن هم به اذن 

ا سببى مستقل خداست و چون شما كثرت نفرات ر

دانستيد و به آن تكيه كرديد و خدا را فراموش 

كثرت  نموديد، خداوند هم به شما فهمانيد كه

نياز نكرد جمعيت به كار شما نخورد( پس شما را بى

و دشمن چنان بر شما احاطه كرد كه زمين با همه 
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گشاديش آنچنان بر شما تنگ شد كه پناهگاهى 

 43«.نيافتيد و رو به فرار گذاشتيد

و با اينكه به سبب اين عجب به كثرت خودتان و 

فرار از ميدان جنگ سزاوار عقوبت شديد لكن 

اوند به رحمت خود شما را يارى كرد و مالئكه خد

 تان گرديد.را به ياريتان فرستاد تا فتح و ظفر بهره

عجب به كثرت عدد به اينكه از فرزندان و 

و پيروان خدمتگزاران و فاميل و بستگان و ياوران 

خود معجب شود؛ يعنى به آنها تكيه كند و دلخوش 

يشيد كه اينها اندو اگر مى شود و خود را بزرگ بيند

 همه بندگان عاجزند و بدون خواست خداوند،

______________________________ 
... وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ  -(1)

 
43 \i\-( 1)iُ  َْت ُُثَّ َولَّْيُتم مُّْدِبرِينَ ... َويَ ْوَم ُحَنْْيٍ ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثرَُتُكْم فَ َلْم تُ ْغِن َعنُكْم َشياا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اِْلَْرُض ِبَا َرُحب\E /(.25،) توبه\E 
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يًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم عَنكُمْ شَ

 (.25 /، )توبهمُّدْبِرِينَ

 57، ص: 2قلب سليم، ج

كارى از آنها ساخته نيست و ممكن است به يك نوع 

بيمارى يا گرفتارى دچار شود كه از عهده همه آنها 

بيرون باشد. و نيز به همين زودى او را تنها در قبر 

گردند و در آنجا جز خدا گذارند و برمىمى

ا انديشيد البته به آنهدادرسى ندارد، اگر چنين مى

 نازيد.شد و نمىمغرور و معجب نمى

 عجب به مال -7

»عجب به مال« به اين است كه مال فراوانى پيدا 

كند پس به آن دلگرم و شادمان شود و خود را 

آفات مال تفكر نياز بيند و بزرگ پندارد، اگر در بى

آمدى از دستش بيرون كرد كه به اندك پيشمى

يمارى دچار شود رود و نيز ممكن است به يك بمى
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كه تمام ثروت خود را هم اگر بدهد درمان نشود. 

و نيز موقف سؤال روز قيامت خود را در نظر 

شود از كجا اين ثروت آورد كه از او پرسش مىمى

و در جاهايى كه  را اندوختى و در كجا پرداختى؟

به تو دستور داده شده بود چرا ندادى. و همچنين 

مطالبه صاحبان حقوق  حيرت و ذلت خود را هنگام

گاه به ثروت خود معجب شد، هيچاگر يادآور مى

شد بلكه هميشه از آفات آن و عقبات خود در نمى

وحشت بود و از شرّ مال خود، به خداوند پناه 

خواست در اداى حقوق و برد. و از او مدد مىمى

 هايى كه برايش مقرر داشته است.انجام وظيفه

 عجب به رأى باطل -8

[ به اين است كه خود را داراى ]عجب به رأى باطل

فهم درست بداند، پس رأى باطل و عقيده فاسدى 

پيدا كند و بدان معجب شود، پس به هالكت 

 هميشگى گرفتار شود.
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كرد و ميزان ه نمىو اگر از نخست به فهم خود تكي

تشخيص حق از باطل كه قرآن و اهل  حقيقى براى

داد و رأى خود را بر مىبيت پيغمبرند از دست ن

داشت و به اهل علم آن اين ميزان عرضه مى

 رسيد.كرد، به هالكت نمىمراجعه مى

 شادى به نعمت، عجب نيست

اگر گفته شود از امور غيراختيارى، شادى به نعمت 

 نيوى و چه اخروى؛است؛ چه د

 58، ص: 2قلب سليم، ج

خيرى  مثلًا مؤمن هرگاه عبادتى انجام دهد يا كار

شود و همچنين كند، قهراً از اين موفقيت دلشاد مى

اش شد و يا از اگر مالى به او رسيد يا فرزندى بهره

بيمارى صحت يافت و مانند اينها، قهراً دلشاد 

ن عجب حرام شود؛ آيا اين شادى به نعمت، همامى

 است؟
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در پاسخ گوييم اين دلشادى عجب نيست بلكه 

مه ايمان است چنانچه شادى به نعمت اخروى الز

 شادى به نعمت دنيوى از لوازم بشريت است.

آن دلشادى كه عجب و حرام است در نعمتهاى 

اخروى به اين است كه توفيقات الهى را نبيند و آن 

شمرد و به  عبادت را تنها از خود بداند و بزرگش

آن دلشاد شود و گناهان و استحقاقات خود را 

ا مقصر نبيند بلكه سزاوار ناديده گيرد و ديگر خود ر

 مقام عالى بداند.

و در نعمتهاى دنيوى به اين است كه آن نعمت را 

از خدا نبيند و از استدراج الهى نترسد و به سبب 

 نياز پندارد و دلگرمى او همان باشد.آن خود را بى

بنابراين، اگر در نعمتهاى باقى آخرتى مانند طاعت 

د گردد و به وعده و عبادت از موفقيت الهى دلشا
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الهى كه از فضل خود وعده اجر و ثواب داده 

 اعتماد داشته و دلگرم باشد.

و خالصه به خدا نازد نه به خود، اين بسيار خوب 

بلكه به آن امر شده است. در قرآن مجيد 

به فضل خدا و به رحمتش بايد فرمايد: »بگو مى

و اگر در نعمتهاى دنيوى آنها را از  44دلشاد شوند«.

خدا داند نه از خود يا سبب ديگر به طور استقالل، 

پس شادى به آن نعمت ضررى ندارد به شرط آنكه 

اعتماد نكند؛ يعنى آن را نجاتبخش و برطرف كننده 

آن  نياز خود نداند و به آن ننازد. و نشانه اين حالت

س او را است كه اگر آن نعمت از او گرفته شود يأ

گيرد و منتظر فرج پروردگارش هست؛ زيرا نمى

تكيه و دلگرميش منعم )خداوند( بوده نه خود 

 نعمت.

 
44 \i\-( 1)iُ  َْى فَِبَذاِلَك فَ ْلَيْفَرُحواْ ...ِتهِ ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوبَِرح\E /(.58،) يونس\E 
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اگر شاديش بر نعمت از جهت اينكه عطاى 

پروردگار و نشانه التفات و فضل و رحمت او به 

ال باشد پس آن سرور شاهد بر حسن حاش مىبنده

وع دل اش زيادتى خشو صدق ايمان اوست و نشانه

نزد نعمت تازه است با ترس از اينكه به سبب كفران 

 نعمت يا گناه ديگرى آن نعمت از او گرفته شود.

______________________________ 
، ى فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ...قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ -(1)

 (.58)يونس/ 

 59، ص: 2قلب سليم، ج

خالصه مطلب، تنها شادى به نعمت ضررى ندارد و 

اگر با حالت عجب همراه باشد گناه است و در ميان 

شود نوشته اين دو حالت آنچه به نوشتن آشكار مى

واننده عزيز است كه مراقب شد ديگر برعهده خ

 دلش باشد كه به عجب، مبتال نشود.
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 ندهيدنسبت كار را مستقلًا به خود 

گويد من چنين مانند اسناد افعال به خود كه مى

 كنم و يا چنان خواهم كرد.كردم يا من چنين مى

هرگاه به طور استقالل باشد؛ يعنى بدون نيازمندى 

شرك و گناه  به قدرت و خواست خداوند بگويد،

، يعنى اگر خدا ان شاء اللَّه است و اگر بگويد:

ر درون و حالش بخواهد هرچند به زبانش نگويد د

 چنين باشد، ضررى ندارد.

اما تميز بين اين دو حالت كه آيا افعال را مستقلًا به 

دهد يا با تعليق به مشيت خداوند، بر خود نسبت مى

باشد و  عهده خود مكلّف است كه مراقب حالش

 حالت شرك در او پيدا نشود.

 آفات عُجب

خودبينى عالوه بر اينكه گناه قلبى بزرگى است 

سبب پيدايش گناهانى است كه اگر شخص معجب 
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را از آن بيمارى نجات ندهد به آنها مبتال خود 

است؛ زيرا كسى كه  »تكبر« شود، از آن جملهمى

خود را بزرگ ديد به سبب بزرگ ديدن عمل و 

دارايى خود و فراموشى خدا و به خود باليدن در 

برخورد با ديگرى كه فاقد عمل و دارايى اوست 

بيند و بر كند؛ يعنى خود را از او بزرگتر مىمى تكبر

د فروشد و توقع بزرگداشت از او داراو بزرگى مى

 تا جايى كه انتظار فرمانبردارى از او را دارد.

است؛ يعنى شخص  »فراموشى گناهان« از آن جمله

 بيند تا از آنها توبه كند.معجب گناهان خود را نمى

است؛ يعنى كوچك  »استصغار گناه« از آن جمله

 ديدن گناه؛ زيرا الزمه بزرگ

 60، ص: 2قلب سليم، ج
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ديدن كردار نيك خود و به آن دلشاد شدن آن 

است كه كردار زشت خود را اگر ببيند كوچك و 

 پندارد. اشغير قابل مؤاخذه

در كتاب »گناهان كبيره« ذكر شد از چيزهايى كه 

آن  نمايد، كوچك گرفتنگناه صغيره را كبيره مى

 است.

است؛ زيرا كسى كه  »امن از مكر الهى« از آن جمله

به عمل خود معجب شد، ديگر ترسى ندارد كه به 

واسطه گناهانش مورد قهر الهى واقع شود به 

 ن كبيره ذكر شد.تفصيلى كه در كتاب گناها

است؛ زيرا شخص  »خرابى عمل« از آن جمله

 دهد تا درمعجب احتمال نادرستى كارش را نمى

تحصيل شرايط صحت و قبول آن بكوشد؛ چون 

كوشد كه احتمال مىكسى در اصالح كارش 
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خرابى و مردود شدن آن را بدهد و اگر چنين 

 شد.داد، هرگز معجب نمىاحتمال مى

 قمحروميت از ح

»محروميت از رسيدن به حق و صواب  از آن جمله

در عقايد و اعمال و به باطل و نادرست پايبند شدن 

؛ زيرا شخص معجب در راه و روشى كه دارد است«

دهد تا تحقيق كند و احتمال خطاى خود را نمى

دنبال اهل معرفت برود و به حضور عالم عاملى 

انايى مشرف شود و حال خودش را بپرسد و اگر د

دهد بلكه او را اندرزى دهد به گفتارش گوش نمى

گويد به مثل من نصيحت كند و مىمسخره مى

ن خودم عاقل روزگارم، درس دهنده كنى، ممى

ديگرانم و راستى اين باليى است كه از آن صدها 

ت كه از آن صدها بال خيزد و يك بيمارى اس

شود و درمانش در نهايت سختى بيمارى توليد مى

ست. و اين همان جهل مركب است كه در بحثهاى ا
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ترين بيمارى گذشته گفته شد و به راستى كشنده

اً اگر مورد عجبش خطاى در روانى است خصوص

 امور اخروى و بويژه امور اعتقادى باشد.

 سستى در كسب حسنات

 »سستى كردن در كسب حسنات است« از آن جمله

 مانند ثروتمندى كه مبلغى

 61، ص: 2قلب سليم، ج

از مالش كه به نظرش زياد است در كارى كه به 

نظرش خير است صرف كند و آن را بزرگ پندارد 

آن تكيه كند به طورى كه به خيالش توشه  و به

آخرت خود را تأمين كرده و ديگر در عقبات محشر 

ى ندارد و بهشت برايش حتمى است، در حاللنگى 

كه چه حقهاى واجبى كه بايد از مالش بيرون كند 

و به صاحبانش از ارحام و فقرا برساند، پس چنين 
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ز ثروتمند معجبى به عذاب ترك واجبات گرفتار و ا

 ثواب و درجات انفاقهاى مستحب، محروم است.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »اى 

ت تهيدستانند اباذر! به راستى ثروتمندان در قيام

مگر كسى كه خداوند به او مالى دهد، پس به راست 

و چپ و جلو و پشت انفاق كند )يعنى از هرطرف 

اى انفاق پاره مورد انفاق پيش آيد بدهد نه اينكه به

از مالش قناعت كند( و در آن مال خدا داده كار 

خير كند )يعنى در راه شرّ صرف نكند و اندوخته 

 45بماند(«. ننمايد كه پس از او

كسى كه به وضع و عمل خود دلخوش شد و به آن 

آرامش داشت ديگر در مقام زيادتى معرفت و كسب 

از فضايل و اكتساب خيرات جنب و جوشى ندارد و 

زود رسيدن اجل در حالى كه توشه راه آخرت 

اى ندارد و از كمبود خود را تأمين نكرده دلهره

 
45  \( 1iُ)-(.7، ص  3يه خرياا ...«،) حباراِلنوار، ج  » يا اباذر! ... إنَّ املكثرين هم اِلقلىون يوم القيمة اال من اعطاه اللَّه خرياا فنفخ فيه بيمينه ومشاله وبْي يديه وورائه وعمل ف\E 
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ش حسناتش در كفه ميزان اعمال وحشتى در دل

ا بجوشد و در كسب خيرات بكوشد چنين نيست ت

 كسى از طريقه مؤمن به خدا و روز جزا بيرون است.

 داندمؤمن خودش را متهم مى

»اى بندگان فرمايد: السالم مىاميرالمؤمنين عليه 

شود خدا! بدانيد كه مؤمن در شب و روز وارد نمى

مگر اينكه نفس او نزدش متهم است به جنايت و 

)يعنى مؤمن به خودش خوش بين تقصير در طاعت 

و از خود راضى و معجب نيست بلكه بناى نفس خود 

را در تقصير در اطاعت و عبادت گذارده است( پس 

 ننده و سرزنش كننده خود است وهميشه عيب ك

______________________________ 
»يا اباذر! ... إنَّ المكثرين هم األقلّون يوم  -(1)

اللَّه خيراً فنفخ فيه بيمينه وشماله  القيمة اال من اعطاه
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وبين يديه وورائه وعمل فيه خيراً ...«، )بحاراألنوار، 

 (.7، ص 3ج 

 62، ص: 2قلب سليم، ج

ه است از نفس خود طاعت و عبادت خواهندافزون 

 46را«.

و خالصه، خود را و كردارش را در برابر بزرگى 

ابل ياد خداوند چنان خُرد و ناچيز بداند كه اصلًا ق

داند و هرطاعت و عبادتى كه از او كردن نمى

كند تا كوچك يا بزرگش سرزده آن را ياد نمى

 شمرد.

 درمان عجب

ه درمان عجب، كم و هرچند در بحثهاى گذشته ب

شاره شد لكن چون به راستى گناهى بزرگ و بيش ا

اى است در اينجا به درمان اجمالى بيمارى كشنده
 

46 \( 1iُ)- َ(.176البالغه صبحى صاحل، خطبه َوُمْسَتزِْيداا ََلا ...«،) هنجُموا ِعباَد اللَِّه انى اْلُمْؤِمَن ال ُيْصِبُح َوال ميُْسى االَّ َونَ ْفُسهُ ظَُنوٌن ِعْنَدُه َفال يَزاُل زَارِياا َعلَْيها » ... َواْعل\E 
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خواننده عزيز آن را در نظر  شود تاآن اشاره مى

گيرد و بدين وسيله خود را از اين بيمارى خطرناك 

 نگهدارد.

در اول بحث ذكر شد كه سبب عجب جهل به 

ست بنابراين، جلوگيرى و درمان حقيقت و واقع ا

به اينكه واقعيت خود و خدا  آن به علم به واقع است

را بشناسد و خوب بفهمد و به آن يقين كند به 

شود و سپس راه و روش خود لى كه گفته مىتفصي

را بر طبق آن دو علم قرار دهد تا ملكه او شود آنگاه 

 از بيمارى عجب و كبر در امان خواهد بود.

 سىخداشنا

بايد به نور عقل و تفكر و تدبر در آيات قرآن مجيد 

خدا را به مالكيت حقيقى و ربوبيت مطلق و عزت 

مام اجزاى جهان واقعى بشناسد؛ يعنى خود و ت

آفرينش را مملوك خدا و در تحت تصرف او ببيند 
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. و نيز خود 47و همه را آفريده و پيدا شده او شناسد

داند به اينكه همه  و تمام اجزاى عالم را مربوب او

ايند و تنها خداست كه در تحت تصرف و تربيت خد

برد و تمام آفريدگان را به كمال مناسبشان مى

 جودى راروزى مناسب هرمو

______________________________ 
»... وَاعْلَمُوا عِبادَ اللَّهِ انّ الْمُؤْمِنَ ال يُصْبِحُ واَل  -(1)

ونٌ عِنْدَهُ فَال يَزالُ زَارِياً عَلَيْها يُمْسى الَّا وَنَفْسُهُ ظَنُ

به البالغه صبحى صالح، خطوَمُسْتَزِيْداً لَها ...«، )نهج

176.) 

)آل  مَافِى السَّموَاتِ وَمَافِى الْأَرْضِ ...، لِلَّهِ -(2)

 (.62، )زمر/ ءٍ ...شَىْاللَّهُ خلِقُ كُلّ (،129عمران/ 

 63، ص: 2قلب سليم، ج

 
47 \i\-( 2)iُ ،... مَواِت َوَماىِف اِْلَْرِض  E\(.62،) زمر/ E\ٍء ...َشىْ اللَُّه خِلُق ُكلى  i\(،129آل عمران/ ) E\لِلَِّه َماىِف السَّ
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معناى رب العالمين را د و در حقيقت رسانبه او مى

بفهمد و به آن ايمان آورد: »و خود و تمام 

و براى  48آفريدگان را نيازمند و مقهور خدا داند«.

آشنايى به اين حقايق حالت نخستين خود و تمام 

اجزاى جهان هستى را دقت كند كه در نخست جز 

 مشت خاكى كه آن هم آفريده خداست، نبود،

ت آرايى رت نمايى و حكمسپس خداوند قد

هاى هاى شگفت و ساخته شدهفرموده و اين پديده

انگيز را پديدار ساخت در حالى كه هيچ حيرت

اى از آفرينش خود يا ديگرى خبرى نداشته آفريده

يعنى نه خود را ساخته و نه ديگرى را، بنابراين، همه 

 مملوك حقيقى خدايند.

 همه به سوى كمال خود

اجزاى عالم تدبّر ت خود و تمام نيز چون در حاال

بيند همه رو به كمال مناسب خودشان كند، مىمى

 
48 \i\-( 1)iُ  ِى ...َوُهَو ا ْلَقاِهُر فَ ْوَق ِعَباِده\E /(.61،) انعام\E 
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بدون اراده و خواست خود از جمادات و نباتات و 

كنند؛ مثلًا نطفه در رحم، علقه حيوانات حركت مى

شود، سپس بدنى ساخته شده از رحم و مضغه مى

اختمان شود و بدون يك لحظه توقف سبيرون مى

، همه رو به كمال و ى داده شده به آنبدن و قوا

 اشتداد است.

گيرد تا وقتى همچنين تخمى كه در زمين قرار مى

كه سر از زمين درآورد سپس شاخه و برگ و ثمر 

در آن هويدا شود و پس از دقت در اين تربيت 

مستمره اجزاى جهان آفرينش و اينكه هيچ 

ز آن خبرى ندارد، اى مربّى خود نيست و اآفريده

اند و ربّ ه خود و همه مربوبداند كبه يقين مى

 همه حضرت آفريدگار است.

 عزّت و بقا، پيرى و مرگ
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نيز آخر كار خود و ساير موجودات را كه دقت 

بيند همه پس از رسيدن به كمال خود، كند مىمى

قهراً و جبراً رو به زوال و فنا و برگشتن به حالت 

 نانچه دراند چنخستين

______________________________ 
 (.61، )انعام/ ى ...وَهُوَ ا لْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -(1)

 64، ص: 2قلب سليم، ج

بيند كه پس از رسيدن به حاالت انسان و حيوان مى

حد معينى از عمرش، چگونه بدون اختيارش بدن و 

رود تا به قواى آن رو به ضعف و سستى و پيرى مى

بدين وسيله قاهريت  شود ومرگش منتهى مى

داند كه عزت شناسد و نيز به يقين مىخدايى را مى

ها فريدهو قدرت و بقا تنها براى خداست و تمام آ

 49ذليل و ناتوان و فانى و نيازمند اويند.

 
49 \( 1iُ)- ََد بِالِعزِّ َواْلَبقآِء و  E\باح(.قَ َهَر ِعباَدُه بِاْلَمْوِت واْلَفنآِء«،) مفاتيح اْلنان، دعاى ص» فَياَمْن تَ َوحَّ
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 خودشناسى

هرگاه انسانى حاالت خود را از وقتى كه در رحم 

بيند حقيقت او مادر بود تا اآلن در نظر بگذراند مى

هاى چندى كه از آن نى است كه از كارخانهبد

خبر بود، ساخته شده و قوايى در آن وديعه بى

ختيار و اطالعش همه اجزاى دون اگذاشته شده و ب

اند. هايش در حركت و رو به كمال بودهبدن و قوه

شود كه او را و نيز آنها را حاالتى عارض شده و مى

و بيدارى، در آنها هيچ اختيارى نيست؛ مانند خواب 

گرسنگى و سيرى، تشنگى و سيرابى، سالمتى و 

بيمارى، اندوه و شادى، ياددارى و فراموشى، 

خواهد مطلبى را ناتوانى تا جايى كه مى توانايى و

آيد يا مطلب اندوهبارى به ياد آورد، به يادش نمى

تواند، خواهد از خاطره خود دور سازد، نمىرا مى

كند و مطلبى را خواهد حواس خود را جمع مى

خواهد بيدار باشد خواب او تواند يا مىبفهمد نمى
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بش گيرد يا دوست دارد خواب برود، خوارا مى

خواهد در وقت معين بيدار شود، برد يا مىنمى

 شود.نمى

بيند از رساندن كوچكترين نفعى به خود خالصه، مى

عاجز است چنانچه از دور كردن كوچكترين زيانى 

فرمايد: »بگو نست، در قرآن مجيد مىاز خود ناتوا

سود و زيان خود را مالك نيستم جز آنچه خدا 

 50خواهد«.

س از چندى ساختمان بدنش و تمام بيند پنيز مى

قواى همه، رو به نقص و زوال است تا جايى كه 

همين بدن در قبر به حالت نخستين او كه خاك 

 گردد وباشد برمى

 
50 \i\-( 2)iُ ... أَْمِلُك لَِنْفِسى نَ ْفعاا َواَلَضرًّا ِإالَّ َما َشآَء اللَُّه  E\(.188،) اعراف/ E\ُقل الَّ
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______________________________ 
»فَيامَنْ تَوَحَّدَ بِالعِزِّ وَالْبَقآءِ وَقَهَرَ عِبادَهُ بِالْمَوْتِ  -(1)

 تيح الجنان، دعاى صباح(.والْفَنآءِ«، )مفا

، قُل لَّاأَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ اللَّهُ ... -(2)

 (.188)اعراف/ 

 65، ص: 2قلب سليم، ج

 ب عالم مادى است جاىروانش در برزخ كه غي

گيرد و تمام اين حاالت مانند حاالت پيشين او مى

 باشد.اش مىبدون ميل و اراده

 آيا ديگر جاى عجب است؟

آيا عاقلى پس از ديدن اين حقايق در ذلت و پستى 

و ناتوانى و نيازمندى خود، ديگر شكى دارد؟ آيا 

ر در مملوكيت و پس از دانستن گزارشات خود ديگ

 ى دارد؟ت و مربوبيت خود ترديدمقهوري
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آيا پس از شناختن خود به ناچيزى، ديگر 

پندارد يا آنها را قابل كردارهاى خود را چيزى مى

 داند؟مالحظه مى

نه چنين است بلكه پس از اين دانايى زبان حال و 

»انا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين  قال او

 باشد.پروردگارش مىبا  المستكين«

ا چيزى كه ممكن است انسانى را نادان كند تنه بلى،

و از ديدن حقيقت مانع شود اسباب ظاهرى و اراده 

 باشد.و اختيارش مى

 عجب به اسباب ظاهرى

ريزد و آب به آن بيند تخم در زمين مىمثلًا مى

شود، نطفه در رساند پس سبز و خرم و ثمرى مىمى

و شود، نان يرد سپس فرزند مىگرحم قرار مى

آشامد ود، آب مىشخورد، سير مىخوراكى مى

دود، ثروتمند گردد، به دنبال مال مىسيراب مى
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شود و بدين وسيله عزيز خواهد شد. براى مى

نمايد پس صاحب مقام رسيدن به مقامى تالش مى

گردد. و همچنين نياز مىوسيله بىگرديده بدين

اه بيند آنگه آثار آنها را مىساير اسباب ظاهرى ك

 پندارد.مىآنها را مستقل در تأثير 

فهمد آن چنان كه اصل ولى اگر دقت كند مى

پيدايش اسباب از خداست خاصيّت و سببيّت آنها 

هم از خداست و همچنين تأثيرشان؛ يعنى ظهور 

خاصيّت آنها هم از خداست؛ مثلًا نان، آن چنان كه 

ست، خاصيت آن كه اصل پيدايش گندم از خدا

 رفع

 66، ص: 2يم، جقلب سل

گرسنگى است از خداست؛ يعنى خدا اين اثر را به 

آن داده چنانچه تجزيه شدنش و تبديل به خون و 

 جزء بدن شدنش همه از خداست.
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يا مثلًا فالن گياه چنانچه پيدايش آن از خداست 

درمان شدن فالن درد هم به آن از خداست و در 

د فعالى اين كتاب به خوبى ثابت شبحث توحيد ا

ا همه از خداست و كه هستى اسباب و تأثيرات آنه

 تمامى، مسخر مشيت پروردگار عالم هستند.

 شوداثر سبب، ديده نمى

براى روشنتر شدن اين حقيقت به موارد تخلف آثار 

از اسباب مراجعه كند؛ مثلًا ببيند چه اشخاصى براى 

كنند چه تالشهايى مى رسيدن به ثروتمندى يا مقام،

، و چه داروهايى كه نزد طبيب حاذق رسندو نمى

درمان قطعى فالن بيمارى است و چون استعمال 

شود، بلكه گاهى شود، اثرى بر آن مترتب نمىمى

 شود:اثر ضد از آن ديده مى

از قضا سر كنگبين 

 صفرا فزود
 

روغن بادام خشكى 

 نمودمى
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از هليله قبض شد 

 اطالق رفت
 

آب آتش را مدد شد 

 همچو نفت

 

و به طور كلى چه هدفهايى كه انسان براى رسيدن 

به آنها به اسبابى كه اثر بخشى آنها به نظرش قطعى 

رسد و بالعكس شود و به نتيجه نمىاست متوسل مى

چه بسيار امورى كه اثربخشى آنها را احتمال 

 به نتيجه رسيد: دهد، از آنهانمى

در خرابى گنجها 

 پنهان كند
 

 خار را گل جسمها را

 جان كند

آن گمان انگيز را 

 سازد يقين
 

مهرها انگيزد از 

 اسباب كين

پرورد در آتش 

 ابراهيم را
 

ايمنى روح سازد بيم 

 را
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از سبب سازيش من 

 سودائيم
 

وز سبب سوزيش 

 سوفسطائيم

در سبب سازيش 

 سرگردان شدم
 

در سبب سوزيش 

 هم حيران شدم

 

دوست دارد و  و از اينجاست كه خداوند هركه را

اثر غالباً اسباب را برايش بىهدايتش را خواهد، 

كند و »از راهى كه گمان ندارد رزقش را مى

 رساند و چيزى را كهمى

 67، ص: 2قلب سليم، ج

تا ببيند كه اسباب همه  51دهد«خواست به او مىمى

اند و به يقين بگويد: مقهورات و مسخرات غيب

تواناى او است »پاك است خدايى كه به دست 

 
51 \i\-( 1)iُ ... َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَلَُيَْتِسُب\E /(.3،) طالق\E 
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پادشاهى همه چيزها )يعنى تمام اجزاى جهان 

 .52آفرينش در تصرف و تدبير او است(«

آيا عاقلى پس از دانستن اين حقيقت، ديگر به 

كند و به آنها دلخوش ى اعتماد مىاسباب ظاهر

بيند؟ و نياز مىشود؟ و خود را به داشتن آنها بىمى

صه معجب نازد و خالاز خدا غافل و به آنها مى

شود؟ يا از نبودن اسباب، يأس و نوميدى و مى

گيرد؟ نه چنين است، دلسردى و بيچارگى او را مى

ايمان به خداست بلكه  اين هردو حالت برخالف

كفر به خداست و شرح اين مطلب در »بحث  عين

 شود.يأس« گفته مى

 افعال اختيارى هم نبايد عجب بياورد

كه انسان را نادان و امّا افعال اختيارى و ارادى 

نياز در اخته تا جايى كه خود را مستقل و بىمغرور س

بيند هرچه را پندارد؛ چون مىتأثير و تدبير مى
 

52 \i\-( 2)iُ  ٍِء ...ى َمَلُكوُت ُكلى َشىْ َفُسْبحَن الَِّذى بَِيِده\E /(.83،) يس\E 
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رسد؛ مثلًا خوراك مىخواست و اراده كرد به آن 

خورد، آورد و مىخواهد آن را به دست مىمى

رود به دست خواهد به دنبالش مىثروت مى

رسد و مى است به آن مىآورد، خواهان مقامى

يابد طلبد و مىلوازم زندگى از خانه و اثاثيه را مى

كند و هر حركت و سكونى را خواهان شد اراده مى

خواند يا رود نماز مىدهد، مسجد مىجام مىان

گذراند، صدقه يا رود و به لهو مىسينما مى

كند يا گيرد، ظلم مىدهد يا ربا مىالحسنه مىقرض

نمايد. و خالصه، چون انسانى سان مىعدل و اح

بيند امورى را كه خواسته و اراده كرده انجام مى

در  پندارديافته پس خود را مؤثر و كاركن مى

فهمد كه آنچه را انجام كند مى حالى كه اگر دقّت

داده اوّل به چشم خدا داده آن را ديده يا به گوش 

ون خدا داده آن را شنيده و به آن مايل شده و چ

خداوند او را صاحب اراده قرار داده آن را خواسته 
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و به دست و پايى كه خدا مسخر او ساخته آن را 

 است. دنبال كرده تا انجام يافته

______________________________ 
 (.3، )طالق/ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ... -(1)

، ءٍ ...تُ كُلّ شَىْى مَلَكُوفَسُبْحنَ الَّذِى بِيَدِهِ -(2)

 (.83)يس/ 

 68، ص: 2قلب سليم، ج

 همه افعال اختيارى هم از خداست

مثلًا كسى كه دانشمند شده به چشم خدا داده 

مطالب آن علم را مطالعه نموده و به گوش خدا 

داده از استاد آن علم شنيده و به هوش خدا داده 

آن را فهميده و در قوه حافظه خدا داده ضبط 

ه تا اهل آن علم شده است. و همچنين ساير نمود

ل كماالت نفسانى؛ مثلًا كسى كه سخاوت دارد به ما

خدا داده و هوش و شوق خدا داده به وسيله دستى 
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كه خداوند مسخرش قرار داده مكرّر انفاق كرده تا 

صفت سخاوت پيدا نموده است. كماالت ديگر را به 

ابد شده همين ميزان تصوّر كنيد. و نيز كسى كه ع

به گوش و هوش خدا داده عباداتى از شرع مقدس 

به آن مايل شنيده و فهميده و به شوق خدا داده 

شده و به بدنى كه ساخته شده و آماده شده خدايى 

 دهد.است آن را انجام مى

ناگفته پيداست اگر يكى از آنچه گفته شد داده 

خدايى است، نباشد آن كار شدنى نخواهد بود؛ 

احساس يا شوق يا توانايى با انسان نباشد يعنى اگر 

تواند انجام دهد و اين مطلب هيچ كارى را نمى

بسى آشكار است، آيا عاقلى پس از دانستن اين 

شود و آن حقيقت، ديگر معجب و خودبين مى

بيند و دهد تنها از خود مىكارى را كه انجام مى

نازد؟ و اگر شمارد و به آن مىآن را بزرگ مى

باشد آيا از دروغش در محضر پروردگارش چنين 
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گردد؟ آيا عالمى پس از دريافت اين شرمسار نمى

شود؟ آيا عابدى پس يقت به علم خود معجب مىحق

نازد از دانستن اين واقعيّت، ديگر به عبادت خود مى

پندارد؟ آيا انفاق و خود را صاحب حق مى

اى پس از اين معرفت براى انفاقهاى خود كننده

 شود؟شى قائِل مىارز

 نگاهى به حال بزرگان

از چيزهايى كه مانع پيدا شدن عجب است نظر 

دن در حاالت بزرگان دين و آنهايى كه در علم كر

باشد؛ مثلًا اگر و عمل از او باالتر و بهتر بودند مى

عالم است حاالت علماى بزرگ را كه در رأس آنها 

طالعه كند آل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم اند م

با اينكه معدن و سرچشمه علم بودند چگونه از 

هاى آخرت قبهعظمت الهى و هولهاى قيامت و ع

 ترسناك
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 69، ص: 2قلب سليم، ج

بودند تا جايى كه هركس داناتر بود هراسناكتر 

 53بوده است.

اگر اهل عبادت است حاالت عابدين كه سيّد ايشان 

نگرد كه با العابدين عليه السالم است بحضرت زين

آن عبادتهايى كه بيرون از طاقت ديگران است از 

ه سوز و گدازها و ناله كمى طاعت و عبادت خود چ

 و افغانهايى كه داشتند.

ها و ايثار اگر اهل انفاق است حاالت انفاق كننده

هايى كه از پذيرفته نشدن انفاقشان دلهره كننده

ن شاداشتند در نظر آورد. در قرآن مجيد درباره

اند دهند آنچه را كه دادهفرمايد: »و آنان كه مىمى

ن است از اينكه به سوى در حالى كه دلهايشان لرزا

 54پروردگارشان بازگشت كنندگانند«.

 
53 \i\-( 1)iُ ... َْا ََيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه ا ْلُعَلمؤُا  E\(.28،) فاطر/ E\... ِإمنَّ
54 \i\-( 2)iُ  ِقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلةٌ أَ ن َُّهْم إ  E\(.60،) مؤمنون/ E\َرّبىِْم رَاِجُعونَ  ََل َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن َمآ َءاَتوْا وَّ
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و چون ذكر شواهد اين مطلب موجب طول كالم 

 شود.است تنها به يك حديث قناعت مى

 گفتگوى حضرت سجاد )ع( با جابر

ميرالمؤمنين عليه مروى است كه فاطمه دختر ا

 به جابر بن عبداللَّه انصارى فرمود:السالم 

م علىّ بن الحسين عليه السالم از بسيارى ا»برادرزاده

عبادت، پيشانى و دو سر زانو و كفهاى او پينه بسته و 

مجروح شده و بدنش ضعيف گشته، برو از او بخواه 

 دهد«.شايد در عبادت تخفيفى

د، عرض كرد: جابر چون خدمت آن حضرت رسي

صلى اهلل عليه و آله و سلم! خداوند  اى پسر پيغمبر

اى شما و دوستانتان آفريده و دوزخ را بهشت را بر

براى دشمنان و مخالفانتان خلق فرموده، چرا اين 

 دهى؟قدر خود را در رنج عبادت قرار مى
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دانى كه جدم رسول آن حضرت فرمود: مگر نمى

م با آن كرامتى كه خدا صلى اهلل عليه و آله و سل

نزد خداوند داشت كه گذشته و آينده او را 

باز مبالغه و مشقت در عبادت را ترك  ،آمرزيده بود

كرد، پدر و مادرم فدايش باد! تا آنكه بر ساق نمى

مباركش نفخ ظاهر شد و قدمش ورم كرد. اصحاب 

كشى و حال عرض كردند چرا چنين زحمت مى

نويسد؟ فرمود: آيا من آنكه خداوند بر تو تقصير نمى

 بنده سپاسگزار نباشم؟

______________________________ 
، )فاطر/ ... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ا لْعُلَمؤُاْ ... -(1)

28.) 

 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَ نَّهُمْ إِلَى -(2)

 (.60، )مؤمنون/ رَبّهِمْ رَاجِعُونَ

 70، ص: 2قلب سليم، ج
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جابر گفت: آقا بر مسلمانان ترحم فرما كه به بركت 

سازد و عذاب بر آنها تو خدا بالها را از آنها دور مى

ابر! بر طريقه پدران خود فرستد. فرمود: »اى جنمى

 55خواهم بود تا ايشان را مالقات نمايم«.

 شود؟در عبادت چه كسى مثل على )ع( مى

روزى امام باقر عليه السالم بر پدرش امام سجاد عليه 

السالم وارد شد ديد عبادت در آن حضرت بسيار اثر 

كرده و رنگ مباركش از بيدارى شب زرد شده و 

گريه مجروح گرديده، پيشانى اش از بسيارى ديده

نورانيش از زيادتى سجده، پينه بسته، قدم شريفش 

چون اين حاالت  از زيادى قيام در نماز ورم كرده

را از پدر ديد، سخت گريست آن حضرت متوجه 

فرزند خود شد و فرمود: بعضى از كتابها كه 

ى جدّم اميرالمؤمنين عليه السالم در آن عبادتها

ن آورد حضرت قدرى از آن است به من ده، چو

 
55 \( 1iُ)-  61، ص 46حباراِلنوار، ج.\E 
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خواند و بر زمين گذاشت و فرمود: »چه كسى 

 56د؟«.تواند مانند على عليه السالم عبادت كنمى

 ارزش عمل را در نظر بگيرد

شود، انديشه از چيزهايى كه مانع عجب انسان مى

باشد؛ مثلًا اگر شبى را كردن در ارزش كردارش مى

شد اگر بخواهد  تا صبح نخوابيد و به عبادت سرگرم

ارزش اين بيدارى را تعيين كند بايد ببيند به 

ى پاسبانان و شبگردان كه تا صبح بيدار و به نگهبان

پردازند و در اين زمان شايد مشغولند چه مقدار مى

بيش از بيست تومان نباشد يا كسى كه در روز يك 

خواند بايد ديد به كارگرى كه از ىساعت نماز م

دهند به همان كند چقدر مىمى صبح تا غروب كار

ميزان ارزش عمل يك ساعت را معين كند يا كسى 

دهد ببيند ىكه مقدارى از مالش را در راه خدا م

 
56 \( 2iُ)-  75، ص 46حباراِلنوار، ج.\E 
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كرد چقدر جنس اگر به اين مبلغ با مردم معامله مى

 پرداختند و همچنين كارهايى ديگر.به او مى

آنگاه به خود برگردد ببيند از اين عمل كم ارزش 

 ز توقع ثواب باقى و بهشتو ناچي

______________________________ 
 .61، ص 46بحاراألنوار، ج  -(1)

 .75، ص 46 بحاراألنوار، ج -(2)

 71، ص: 2قلب سليم، ج

خواهد، آيا اگر جز پايان را مىخدايى و سعادت بى

فضل و كرم الهى نباشد، چنين توقعى احمقانه 

 نيست؟

 ردنران ملخى نزد سليمان ب

عطاى الهى در برابر طاعت و عبادت بندگانش 

اى بمانند فقيرى است كه در حدّ تواناييش هديه
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برد و سلطان هم عطايى كه براى سلطان كريمى مى

دهد در حدّ سلطنت و توانايى اوست به آن فقير مى

يك دانه  نيازش كند پس اگر فقيرىتا غنى و بى

در باغ  اى به دست گيرد وگل كهنه ضايع شده

سلطنتى آيد و آن را به حضور سلطان تقديم كند 

در حالى كه به خود معجب باشد كه هديه بزرگى 

تقصيراتى كه كرده و بايد  آورده و به سبب آن

زندانى شود عفو گردد و عالوه بايد سلطان او را 

رش ثروتمند كند و از خواص و درباريان خود قرا

ا سزاوار طرد دهد، آيا چنين فقيرى احمق نيست؟ آي

 و ردّ كردن نيست؟

 خصوصاً اگر سلطان از حالت عجب او باخبر باشد.

ملش را خالصه، انسان اگر پستى خود و ناچيزى ع

ى ارزشى ندارد بفهمد و بداند كه به درگاه اله

شود. و نيز اگر طاعت و عبادت گاه معجب نمىهيچ

خود را در برابر نعمتهاى بيرون از شمار پروردگار 

http://www.i20.ir/


148      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

نجد و بداند كه ارزش هريك از نعمتهاى بس

 خداوندى از حساب بيرون است.

 الرشيدپند دادن به هارون

شيد« وارد شد هارون روزى واعظى بر »هارون الر

 گفت: مرا اندرزى ده. به او

واعظ گفت: هرگاه در جايى كه آب يافت نشود 

سخت تشنه شوى تا چه مبلغ حاضرى شربت آبى 

 خريدارى كنى؟

 ون گفت: به نصف ملك خودم.هار

واعظ گفت: اگر مجراى بول تو بسته شود چه مبلغ 

حاضرى خرج كنى تا معالجه شوى و از تو بول 

 يد؟بيرون آ

 72، ص: 2قلب سليم، ج

 گفت: به نصف ديگر ملكم.
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واعظ گفت: پس بايد تو را فريب ندهد ملكى كه 

نصف آن ارزش شربت آبى باشد كه بخورى و 

 نصف ديگرش براى بيرون آمدن قطره بول!

غرض از ذكر اين داستان تذكر ارزش نعمتهاى 

 نهايت حضرت آفريدگار است.بى

عمر تا آخر به عبادت و به راستى اگر كسى از اوّل 

ارايى خود را در راه ت سرگرم باشد و تمام دطاع

خدا بدهد، شكر يك نعمت خدا را نكرده يعنى 

 ارزش يك نعمت بيش از همه آنهاست.

 73، ص: 2قلب سليم، ج

 

 . كبر5
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از جمله گناهان قلبى و بيماريهاى روانى و خويهاى 

 است. »كبر« زشت حيوانى

دلش به اين  گناه آلوده باشد و و انسانى كه به اين

ست در بهشتى كه دارالسالم و جاى بيمارى مبتال

سالمهاست راه نخواهد يافت و اگر با ايمان مرده 

باشد، بايد سالها در برزخ و عقبات محشر يا دوزخ 

بماند تا از اين آلودگى پاك شود و قابليت دخول 

 در بهشت در او پيدا گردد.

 معناى كبر

حالتى است نهانى كه  است نفسانى و»كبر« خُلقى 

تر به واسطه بزرگتر و بهتر و بلندمرتبه در انسان

شود به طورى كه بر ديدن خود از ديگران پيدا مى

اين اعتقاد نادرست تكيه كند، پس خود را مهمّ و 

عزيز و بزرگوار و ديگرى را ناقابل و ذليل بپندارد و 

 به بزرگوارى موهوم خود، دلشاد باشد.
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 ين بيان، تفاوت بين »عجب و كبر« دانستها از

شود؛ زيرا »عجب« همان خودپسندى و مى

بزرگداشت خود و عمل خود است بدون مالحظه 

بيند ديگرى؛ يعنى تنها خود و كار خود را بزرگ مى

بالد نه اينكه خود را از ديگرى بزرگتر و به آن مى

بيند، بنابراين، ممكن است كسى عُجب داشته باشد 

لت ى در او كبر نباشد. و در حقيقت پيدايش حاول

كبر از سه اعتقاد است: مرتبه خود را ديدن و مرتبه 

 ديگرى را فهميدن، سپس

 74، ص: 2قلب سليم، ج

مرتبه خود را از او افزونتر پنداشتن و آنگاه بر اين 

نياز و بزرگ عقيده تكيه كردن و خود را عزيز و بى

»در  حالت به فارسى و پاك پنداشتن است و از اين

شود. پس اعتقاد تنها به ر مىتعبي خود باد كردن«

برترى خود از ديگران بدون پيدا شدن اين حالت، 

كبر نيست؛ مثلًا شخصى معتقد است كه بيش از فالنى 
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درس خوانده يا در فالن صنعت استادتر است يا فهم 

او بيشتر يا فالن عمل نيكش به حسب مقدار بيش از 

ا ست، هرگاه از اين اعتقاد حالت مزبور پيدديگرى ا

نشود ضررى ندارد و پيدايش چنين اعتقادى 

غيراختيارى است ولى پيدايش حالت كبر، اختيارى 

 آيد.است چنانچه مى

 تكبر، استعمال كبر است

تكبر، استعمال كبر است؛ يعنى كبر و نخوت درونى 

 خود را در گفتار و كردار آشكار كند، اما در گفتار

ه از فالن و مانند اينكه تزكيه نفس كند و بنازد ك

بهمان باالترم و بهترم كارهايم درست است عيب و 

نقصى در من نيست؛ چنانچه در بحث عجب گفته 

شد يا اينكه امورى را كه به نظرش كمال است به 

آنها بنازد و به رخ مردمان بكشد كه من داراى 

رى ندارد. كماالتى هستم كه فالنى از آنها هيچ خب

به حسب و نسب و  فهم مرا كسى ندارد يا اينكه
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دارايى خود فخر و مباهات كند و »خدا دوست 

 57اى را«.ندارد هر متكبر فخر كننده

 منت به نسب

مروى است »عقبة بن بشير اسدى« به امام باقر عليه 

السالم عرض كرد منم عقبة بن بشير و منم كه در 

 ارم.ميان قوم خود خاندان بزرگى د

به خانواده خود بر سر  امام عليه السالم فرمود: »تو

نهى، به راستى خداوند به بركت ايمان ما منت مى

شمردند، باال برده است در هركه را مردم پست مى

صورتى كه مؤمن باشد و براى كفر هركه را مردم 

شمردند، پست ساخته در صورتى كه با شرافت مى

 به كفر بماند و

 
57 \i\-( 1)iُ  ٍبُّ ُكلَّ ُُمَْتال  E\(.23،) حديد/ E\ َفُخورٍ ... َواللَّهُ اَلُيُِ
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______________________________ 
، )حديد/ للَّهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ... وَا -(1)

23.) 

 75، ص: 2قلب سليم، ج

كسى را بر ديگرى برترى نيست جز به وسيله تقوا؛ 

ترين شما نزد چنانچه خداوند فرموده: »گرامى

 58خداوند پرهيزگارترين شماست«.

 فخر كردن به پدران كافر

فرمايد: كه مردى نزد لسالم مىادق عليه انيز امام ص

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم آمد و گفت 

هلل عليه و آله و سلم! من فالن اللَّه صلى ايا رسول

پسر فالن هستم و تا نُه پدر خود را برشمرد، رسول 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم در پاسخش فرمود: 

 59»تو دهمين ايشانى در دوزخ«.

 
58 \i\-( 1)iُ ُكْم ...... ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَْتق\E /(.13،) حجرات\E 
59 \( 2iُ)-  باب الفخر و الكرب.329، ص 2اصول كاىف، ج ،\E 
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در شرح اين حديث  -رحمةاللَّه عليه -لسىجم

گويد: يعنى پدرانت در دوزخند و افتخارى مى

ندارد و تو هم مانند آنها كافرى در باطن )اگر 

منافق بوده( و در ظاهر )اگر كافر بوده است( و هيچ 

وسيله افتخارى ندارد. و خالصه آنكه عمده اسباب 

آن  فخر بلكه معروفتر آن فخر به پدران است و

باطل است؛ زيرا اگر كافر و ستمكار بودند در 

دوزخند و بايد از آنها بيزار بود و اگر دارا بودند، 

دارايى كمال نيست و اگر واقعاً كمالى داشتند براى 

 خودشان بوده و خردمند به كمال ديگرى ننازد.

گر بنازى به پدرهاى 

 شرافتمندت
 

راست گوئى تو ولى 

 بد پسرى آوردند

 

 در گفتارر كب
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نيز از كبر در گفتار است »توقع استماع از شنونده 

و پذيرش سخنانش« به طورى كه اگر استماع نكند 

يا نپذيرد يا ايرادى بر او بگيرد هرچند بفهمد كه 

گويد شود و مىگويد بر او خشمگين مىدرست مى

گيرى؟ تو و امثال تو به مثل منى ايراد مى

 گيرند. يرادمن اكوچكترند از اينكه به 

گويد به مثل يااينكه اگركسى او را اندرزى دهد مى

كنى، تو منى كه از هر عيب پاكم نصيحت مى

خودت صدها عيب دارى. و كبر در گفتار بسيار 

 است آنچه گفته شد نمونه بود.

______________________________ 
ات/ حجر، )...... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقكُمْ  -(1)

13.) 

 ، باب الفخر و الكبر.329، ص 2اصول كافى، ج  -(2)

 76، ص: 2قلب سليم، ج
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 كبر در كردار

اما »كبر در كردار« مانند اينكه متكبرانه راه رود و 

فرمايد: »و حال آنكه صريحاً در قرآن مجيد مى

يا خادم و اتباع را  60خرامان در زمين راه مرو«

رفتن خود را جلو اقران دنبال خود اندازد و در راه 

التر از ديگران به طور خود قرار دهد، در مجلس با

گرى فاصله گيرد و با بزرگ منشى بنشيند و از دي

ديگرى هم خوراك نشود، از نشستن و هم سخن 

شدن با فقرا پرهيز نمايد به مالقات ارحام فقير خود 

نرود، توقع ابتداى سالم و برخاستن براى تعظيم از 

خواهد نشسته باشد ه باشد تا جايى كه مىمردم داشت

و ديگرى برايش ادب كند و بايستد و اگر شاگردانى 

گذارد كند و بر آنها منّت مىآنها تندى مىدارد به 

و توقع خدمتگذارى از آنها دارد و اگر كوتاهى 

نمايد تا جايى كه به نظر كنند آنها را سرزنش مى

 
60 \i\-( 1)iُ ... ا  E\(.37،) اسراء/ E\َواَل ََتِْش ىِف ا ِْلَْرِض َمَرحا
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ل اينكه نگرد مثجهالت و حماقت به مردمان مى

پندارد. و خود را انسان و مردمان را حيوان مى

د، خالصه كبر در كردار زياد است و آنچه ذكر ش

 نمونه است.

و به هريك از اين كردارهاى ناروا در روايات اشاره 

شده و از آنها مذمّت گرديده و نقل روايات موجب 

طول كالم است و تنها به نقل چند روايت براى 

 شود.نمونه اكتفا مى

 كبر در نشستن خود و ايستادن ديگران

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

وست دارد كه مردمان در جلوش »هركس د

ايستاده باشند پس نشستنگاهش از آتش پر خواهد 

و از آن حضرت نقل شده كه دوست  61شد«.

 
61 \( 2iُ)-(.25387، ح 9يتمثل له الرجال قياماا فليتبوء مقعده من النار«،) كنزالعمال، ج  » من احب ان\E 
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داشت هنگام ورود برايش برخيزند و تعظيم نمى

 كنند.

ت كه شخص از ين در صورتى اسشهيد فرموده: ا

روى كبر، خواهان برخاستن مردم يا ايستادن در 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله برابرش باشد و نهى 

و سلم از ايستادن براى آن حضرت تواضعى بوده از 

آن حضرت براى پروردگارش؛ يعنى دوست 

 داشت هميشه عظمت خدا ظاهرمى

______________________________ 
 (.37، )اسراء/ وَلَا تَمْشِ فِى ا لْأَرْضِ مَرَحًا ... -(1)

جال قياماً فليتبوء »من احب ان يتمثل له الر -(2)

 (.25387، ح 9مقعده من النار«، )كنزالعمال، ج 

 77، ص: 2قلب سليم، ج

شود نه خودش. بنابراين، اگر واقعاً كبرى ندارد 

لكن به حسب وضع زمان برنخاستن مردم برايش 
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هين به اوست پس دوست دارد كه اهانت نشود، تو

ضررى ندارد و در اين صورت بر مردم است كه 

 ش برخيزند تا او را خوار نكرده باشند.براي

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»هركس از روى كبر بر زمين راه رود، زمين از زير 

 62و رويش او را لعنت كند«.

گويد كه مىديد از مردى : »هرگاه شني63نيز فرمود

)از روى خودپسندى و كبر( مردمان همه هالك 

داند كه عيب مىقدر بىينشدند )و خودش را ا

شود( بدانيد كه خودش از همه هالكتر هالك نمى

است )زيرا خودپسندى و نخوت و كبرش او را 

 وادار به چنين سخنى نموده است(«.

 تاى از كبر ثروتمند نسبت به تهيدسنمونه

 
62 \( 1iُ)-(.541، ص 2حَتِْتها َوِمْن َفوِقها«،) سفينة البحار، ج اِلرِض اخِتياالا َلَعَنْتُه اِلرُض ِمنْ » َمن َمشى َعلى\E 
63 \( 2iُ)-(.459، ص 2«،) سفينة البحار، ج » إذا مسعتم الرىجَل يقول َهلك الناس فهو اهلكهم\E 

http://www.i20.ir/


161      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

فرمايد: »مرد توانگرى بر امام صادق عليه السالم مى

له و سلم وارد شد در رسول خدا صلى اهلل عليه و آ

حالى كه جامه پاكيزه پوشيده بود و خدمت رسول 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم نشست و مرد 

تهيدستِ جامه چركينى آمد و پهلوى آن توانگر 

ير زانوهاى او نشست، آن توانگر جامه خود را از ز

 جمع كرده و از او فاصله گرفت.

به او فرمود:  رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم

 ترسيدى از فقر او چيزى به تو بچسبد؟ گفت: نه.

فرمود: پس چه تو را واداشت كه اين كار را 

 كردى؟

در پاسخ گفت: يا رسول اللَّه! به راستى مرا همنشينى 

تى را برايم آرايش است )يعنى شيطانى( كه هرزش

نمايد. من دهد و هرزيبايى را برايم زشت مىمى
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دهم )تا تالفى تكبرم ا به اين مرد مىنصف داراييم ر

 شود(.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم به آن مرد 

 پذيرى؟ گفت: نه.فقير فرمود: آيا مالش را مى

______________________________ 
نَتْهُ األرضُ األرضِ اختِيالًا لَعَ»مَن مَشى عَلى -(1)

 (.541، ص 2تَحْتِها وَمِنْ فَوقِها«، )سفينة البحار، ج مِنْ

»إذا سمعتم الرّجلَ يقول هَلك الناس فهو  -(2)

 (.459، ص 2اهلكهم«، )سفينة البحار، ج 

 78، ص: 2قلب سليم، ج

 توانگر گفت: براى چه؟

رآيد ترسم در دل من دفقير گفت: براى اينكه مى

توانگر  ترسمآنچه در دلت آمده است؛ يعنى مى

شوم آنگاه آنچه در دل توست از كبر و غرور و 
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بلندپروازى و خوار كردن بندگان خدا، در دل من 

 64جاى گيرد و به بالى تو مبتال شوم«.

شود و اى از روايات ديگر پس از اين نقل مىپاره

نسته ز آنچه گذشت معناى »كبر و تكبر« به خوبى داا

 گرديد.

 گناه بودن كبر و تكبر

اما حرمت تكبر، در كتاب گناهان كبيره، گناه كبيره 

بودنش ثابت گرديد. و نيز آيات و روايات در 

عقوبت و مذمّت آن و بيان درجات و كيفيّت عالج 

آن به تفصيل ذكر شده است و تكرار آن مناسب 

نيست چون موضوع بحث در اين كتاب، تنها اينجا 

باشد؛ يعنى بر قلبى« است كه همان »كبر« مى»گناه 

مكلفى واجب است كه كبر را در دل خود جاى  هر

ندهد و اگر جاى داد، واجب است دل را از آن 

تمام دليلهاى  اوّلًا: پاك كند و دليل اين حكم
 

64 \( 1iُ)-  قراء املسلمْي.، باب فضل ف263و  262، ص 2اصول كاىف، ج\E 
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حرمت عجب كه ذكر شد دليل بر حرمت كبر هم 

زيرا چنانچه گفته شد، حالت عجب و كبر هست؛ 

نياز ديدن خود است. عيب و بىرگ و بىهمان بز

ز آن حالت به نخوت و كبر همان بزرگ و و نيز ا

نياز ديدن خود است. و نيز از آن عيب و بىبى

حالت به نخوت و گردنكشى و خودخواهى و 

شود با اين تفاوت كه اگر خودپسندى تعبير مى

ن حالت، ديدن برترى خود با سبب پيدايش اي

ت و اگر سبب آن بزرگ ديدن ديگرى باشد كبر اس

باشد، باشد، عجب مى خود و كمال كار خود

بنابراين، آيات و رواياتى كه براى حرمت عجب 

 شود.ذكر شد، شامل حال كبر هم مى

بعيد نيست كه بتوان ادّعا كرد تمام دليلهايى  ثانياً: و

ه براى حرمت استعمال كه در كتاب گناهان كبير

كبر است؛ زيرا اعمالى كبر گفته شده، دليل حرمت 

د، حرمت آن به سبب كه از روى كبر انجام گير

http://www.i20.ir/


165      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

باشد به طورى حرمت حالت كبرى كه با اوست مى

 كه اگر اين

______________________________ 
، باب فضل 263و  262، ص 2اصول كافى، ج  -(1)

 فقراء المسلمين.

 79، ص: 2ليم، جقلب س

يست؛ مثلًا صدر اعمال از روى كبر نباشد، حرام ن

ر جلو ديگران افتادن اگر روى مجلس نشستن يا د

كبريايى باشد، حرام است و اگر صاحب منزل او را 

در صدر نشانيد يا تنها آن محلّ خالى بود يا ديگران 

اختيار شد، حرام نخواهد او را جلو انداختند يا بى

لًا تزكيه نفس كردن از روى كبريايى باشد، بود، يا مث

باشد؛ چنانچه در ست وگرنه حرام نمىحرام ا

شت. و خالصه، چون كبر گناه »بحث عجب« گذ

است گفتار و كردارى كه از روى كبر باشد، حرام 
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و گناه است و پس از دقت در ادلّه، اين مطلب به 

 شود.خوبى دانسته مى

 ستآياتى كه در آنها عنوان كبر ا

ذكر در آيات و روايات، عنوان »كبر قلبى«  ثالثاً:

 شود:مىاى از آنها اشاره شده كه به پاره

نهد بر هر »خداوند )از روى قهر وانتقام( مُهر مى -1

 65دلى كه كبر دارد و گردنكش است«.

بنابر قرائت قلب با تنوين؛ يعنى هردل كبردارى 

شود به مىشود آنگاه دلش بسته مورد قهر خدا مى

او طورى كه ديگر نور ايمان و اخالص و خشوع در 

 پيدا نخواهد شد.

هاى كنند در نشانه»به راستى آنان كه جدال مى -2

هايشان خداوند بدون حجتى قوى، نيست در سينه

رسند به مراد خود )يعنى تنها مگر سركشى؛ نمى
 

65 \i\-( 1)iُ ُكلى قَ ْلِب ُمَتَكربىٍ َجبَّارٍ   ... َكَذاِلَك َيطَْبُع اللَّهُ َعَلى\E /(.35،) غافر\E 
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سبب جدالشان با حق، كبر درونى آنهاست كه 

ا پايمال كنند و باطل جلوه دهند خواهند حق رمى

را خداوند حق را آشكار و نتوانند چنين كرد زي

اهلل عليه و آله خواهد فرمود( پس اى پيغمبر صلى 

؛ چنانچه 66و سلم به خداوند پناه ببراز شرّ كبر ايشان«

حضرت موسى عليه السالم چنين كرد وگفت: »من 

 به پروردگارم و پروردگار شما پناه بردم از شرّ

 67هرمتكبرى كه به روز جزا ايمان نياورده است«.

______________________________ 
، كُلّ قَلْبِ مُتَكَبّرٍ جَبَّارٍ ... كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى -(1)

 (.35)غافر/ 

إِنَّ ا لَّذِينَ يُجدِلُونَ فِى ءَايتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطنٍ  -(2)

أَتَلهُمْ إِنْ فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌمَّاهُم بِبلِغِيهِ فَاسْتَعِذْ 

 (.56، )غافر/ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ا لْبَصِيرُ

 
66 \i\-( 2)iُ  َِّميُع ا ْلَبِصريُ  ِه ِبَغرْيِ ُسْلطٍن أَتَلُهْم ِإْن ىِف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكرْبٌمَّاُهم بِبِلِغيهِ ِإنَّ ا لَِّذيَن جُيِدُلوَن ىِف َءايِت الل  E\(.56،) غافر/ E\فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَّ
67 \i\-( 3)iُ  َيُ ْؤِمُن بَِيوْ  ُموَسىَوقَال  E\(.27،) غافر/ E\ِم ا ْلَِْسابِ ِإِنى ُعْذُت بَِرّبى َورَبىُكم مىن ُكلى ُمَتَكربىٍ الَّ

http://www.i20.ir/


168      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

لّ إِنّى عُذْتُ بِرَبّى وَرَبّكُم مّن كُ مُوسَىوَقَالَ -(3)

 (.27، )غافر/ مُتَكَبّرٍ لَّايُؤْمِنُ بِيَوْمِ ا لْحِسَابِ

 80، ص: 2قلب سليم، ج

»و تنها از براى خداست بزرگوارى و فرمانروايى  -3

رفعت در آسمانها و زمين و اوست غالب و عظمت و 

 68ا در تدبير همه بندگان«.بر همه آفريدگان و دان

نيازمند پس اگر مخلوقى كه مملوك و ذليل و 

پروردگار است، حالت كبر در او پيدا شود و خود 

نياز و بزرگ و سزاوار تعظيم پندارد، خود را را بى

شريك خداوند قرار داده در صفت خاصّ او و در 

 قيقت انكار ربوبيت الهى را كرده است.ح

شود كه كبريايى خاصّ از اين آيه شريفه دانسته مى

م است؛ چنانچه از باشد و بر مخلوق حراخداوند مى

حضرت باقر عليه السالم مروى است: »عزت و 

 
68 \i\-( 1)iُ  َمو  E\(.37،) جاثيه/ E\اِت َوا ِْلَْرِض َوُهَو ا ْلَعزِيُز ا ْلَِْكيمُ َولَهُ ا ْلِكرْبِيَآُء ىِف السَّ
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بزرگى برازنده خدا و سزاوار و مختص اوست و 

هركس به يكى از اين دو، دست اندازد )خود را 

و كبير پندارد( خدا او را در دوزخ سرنگون عزيز 

 69كند«.

و امام صادق عليه السالم فرمود: »كبر ويژه خداوند 

كند در است و كسى كه كبر دارد با خدا ستيزه مى

 70چيز ويژه او«.

 عزيز و كبير مطلق، خداست

باشد جهت اينكه عزّت و كبريايى خاصه خداوند مى

 كمال است اين است كه خداوند عين هستى و كلّ

از اوست  و جهان هستى به جواهر و اعراضش همه

و چون هيچ نيازى در او راه ندارد پس اوست عزيز 

اى فقير مطلق و كبير به حقّ و جز او هر آفريده

مطلق و نيازمند به حق است: »اى مردم شماييد 

 
69 \( 2iُ)- باب الكرب(.309، ص 2َجَهنََّم«،) اصول كاىف، ج » اْلعزُّ رِداءُ اللَِّه َواْلِكرْبُ إزارُُه َفَمْن تَناَوَل َشْيئاا ِمْنهُ َأَكبَُّه اللَُّه ف ،\E 
70 \( 3iُ)- ُباب الكرب(.310، ص 2 اللَِّه َفَمْن نَازََع اللََّه َشْيئاا ِمْن ذِلَك َأَكبَّهُ اللَُّه ىِف النَّار«،) اصول كاىف، ج » قال: اْلِكرْبُ رِداء ،\E 
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نياز و ستوده نيازمندان به خدا و خداست كه بى

 71است«.

و نسبت ، خود را بنده نداند بنابراين، اگر نادانى

 بيت و مقهوريتمملوكيّت و مربو

______________________________ 
وَلَهُ ا لْكِبْرِيَآءُ فِى السَّموَاتِ وَا لْأَرْضِ وَهُوَ ا لْعَزِيزُ  -(1)

 (.37، )جاثيه/ ا لْحَكِيمُ

شَيْئاً مِنْهُ »الْعزُّ رِداءُ اللَّهِ وَالْكِبْرُ إزارُهُ فَمَنْ تَناوَلَ  -(2)

، 309، ص 2نَّمَ«، )اصول كافى، ج أَكَبَّهُ اللَّهُ في جَهَ

 باب الكبر(.

»قال: الْكِبْرُ رِداءُ اللَّهِ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ شَيْئاً مِنْ  -(3)

، ص 2ذلِكَ أَكَبَّهُ اللَّهُ فِى النَّار«، )اصول كافى، ج 

 ، باب الكبر(.310

 
71 \i\-( 4)iُ  ُِإََل اللَِّه َواللَّهُ ُهَو اْلَغِّنُّ ا ْلَِْميدُ  يأَي َُّها النَّاُس أَنُتُم اْلُفَقرَآء\E /(.15،) فاطر\E 
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ى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِىُّ نتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَيأَيُّهَا النَّاسُ أَ -(4)

 (.15، )فاطر/ ا لْحَمِيدُ

 81، ص: 2قلب سليم، ج

 

نياز خود را با خداوند ناديده گيرد، پس خود را بى

و بلندمرتبه و بزرگ پندارد، در حقيقت خود را 

برابر خدا قرار داده و دانسته يا ندانسته ادّعاى 

 است. ربوبيّت كرده

مصريان گفت: »منم اش مانند فرعون كه به دانسته

اش و ندانسته 72ام«پرورش دهنده شما كه بلند مرتبه

مانند ساير افراد بشر گاهى كه حالت كبر در آنها 

پديدار شود، هرچند از كسانى باشد كه اقرار به 

خداوند دارد لكن در حالت كبر با خدا در ستيز 

 است در ادّعاى ربوبيّت.

 
72 \( 1iُ)- «(.24«،) نازعات/ ... أَنَاْ رَبُُّكُم ا ِْلَْعَلى\E 
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 ر، سرچشمه صفات بدبك

فهميد كه تمام صفات رذيله و اگر دقت كنيد مى

طانى كه در انسان خويهاى زشت حيوانى و شي

شود، پيدايش آنها از همان ادّعاى پديدار مى

ربوبيّت او است و به عبارت ديگر تمام خويهاى 

اش حالت كبر است؛ مثلًا حسادت زشت سرچشمه

است كه شود براى اين كه در او پيدا مى

خواهد ديگرى باالتر يا بهتر از او باشد در امر نمى

 دين يا دنيا.

ن داشتن غضب در باطن است، از و »حقد« كه نها

شود، عجب كه ذات خود را كامل همينجا پيدا مى

ديدن است از همان ادّعاى ربوبيّت است. ريا براى 

آن است كه مدح و ثناى خلق را خواهان شده كه 

 ى ربوبيّت است.از لوازم ادّعا
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گردد از جهت استيال »غضب« كه در انسان پيدا مى

باشد كه الزمه ربوبيّت ىو بلندمرتبه ديدن خود م

است و همچنين ساير خويهاى ناروا. بنابراين، براى 

جلوگيرى از هرخوى زشتى بايد از پيدايش حال 

كبر جلوگيرى نمود و راهش اين است كه پيوسته 

 اد.»بندگى« را از دست ند

 بندگى دواى كبر

[ يعنى بايد هميشه نسبت مملوكيّت و ]بندگى

دا در نظر داشت تا ملكه و مربوبيّت خود را با خ

گاه ادّعاى ربوبيّت در او پيدا عادتش شود و هيچ

 نشود و از اينجاست كه

______________________________ 
 (.24«، )نازعات/ »... أَنَاْ رَبُّكُمُ ا لْأَعْلَى -(1)

 82، ص: 2قلب سليم، ج
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در قرآن مجيد مكرّر به كثرت ذكر خدا امر فرموده 

داوند را بسيار ياد كنيد تا رستگار است: »خ

بلكه به دوام ذكر امر شده: »آنان كه خدا  73شويد«.

كنند در هرحال از ايستادن و نشستن و را ياد مى

و اين دوام مالحظه نسبت خود  74هنگام خوابيدن«.

و  يّت و مربوبيّت است با خدا كه مالكيّتكه مملوك

كبر و  ربوبيّت باشد مانع قطعى از پيدايش حالت

 ادّعاى ربوبيّت است.

 آخرت براى آنهاست كه كبر ندارند

فرمايد: »آن سراى آخرت و در سوره قصص مى -4

بهشت با اهميّت كه در قرآن از آن وصف شده و به 

م آن را ايبزرگى ياد شده ساخته و آماده كرده

خواهند تكبر و برترى را در زمين براى آنان كه نمى

 
73 \i\-( 1)iُ  ََواذُْكُرواْ اللََّه َكِثرياا لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحون ...\E /(.10،) َجعه\E 
74 \i\-( 2)iُ ا َوقُ ُعوداا َوَعَلى  E\(.191عمران/ ،) آلE\ُجُنوِّبِْم ... الَِّذيَن يَْذُكُروَن اللََّه ِقيما
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سرانجام نيك براى پرهيزگاران و نه تبهكارى را و 

 75است«.

ال  در دو جاى اين آيه شريفه بايد دقّت كرد؛ يكى

پس به معناى  ال يريدون امّا علواً و ديگر يريدون

خواستن دل است؛ يعنى در دل خواهان علوّ و 

نباشند بنابراين،  -مان حالت كبر استكه ه -برترى

هى است ه به گنااگر كسى در دلش كبر باشد، آلود

كه مانع از دخول بهشت است هرچند در گفتار و 

كردارش كبريايى نكند يا نتواند؛ زيرا اگر عمل 

و چون  ال يعلمون فرمود:كبريايى حرام بود، مى

 شود كه همان حالت، دانسته مىال يريدون فرموده:

 عادت است.درونى كبر، گناه و مانع از س

امّا »علوّ« كه به معناى تجبر و تكبر كردن بر بندگان 

خداست پس به اين است كه در هرمرتبه و شأنيست 

طالب برترى نسبت به آن مرتبه بر ديگران است؛ 

 
75 \i\-3) (iُ  ُاُر اِْلَِخرَُة جَنَْعُلَها لِلَِّذيَن اَليُرِيُدوَن ُعُلوًّا ىِف اِْلَْرِض َواَل َفَساداا َواْلعِقَبة  E\(.83،) قصص/ E\لِْلُمتَِّقْيَ  تِْلَك الدَّ
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مثلًا اگر در رشته كسب و تجارت است بخواهد كه 

باشد ش از ديگران مورد پسند و رغبت متاعش بي

مورد ثناى مردم، او باشد و مشتريان او بيشتر باشد و 

 بس. در جهت ثروت و مكنت

______________________________ 
، )جمعه/ ... وَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -(1)

10.) 

هِمْ جُنُوبِ يمًا وَقُعُودًا وَعَلَىالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِ -(2)

 (.191عمران/ ، )آل...

تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوًّا  -(3)

 (.83، )قصص/ فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

 83، ص: 2قلب سليم، ج

بيش از همه و باالتر از همه باشد، در جهت صنعت 

دست همه قرار گيرد به طورى كه او  و اختراع باال

عظيم مردم باشد. از جهت تنها مورد ستايش و ثنا و ت
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طبابت استاد كلّ شناخته شود و تنها او مورد 

نيازمندى مردم و مدح و ثناى آنها قرار گيرد و اگر 

لم از همه و مقدّم بر در راه علم دين است او را اع

رمانبردارى ديگران شناسد و تنها او مورد ستايش و ف

و تعظيم خلق واقع شود. و خالصه، هركس در 

ست بايد از داشتن علو، سخت برحذر هركارى ا

 باشد.

 فرمايش على )ع( در بازار كوفه

البيان« مروى است كه در »تفسير مجمع

زارها راه اميرالمؤمنين عليه السالم تنها در با

كرد، ناتوان را رفت، گمراه را راهنمايى مىمى

داران كه نمود و بر فروشندگان و جنسىيارى م

 كرد و اين آيه:باز مىگذشت، قرآن را برايش مى

 تِلكَ الدَّارُ اآلخِرَةُ ...
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فرمود: »اين آيه نازل شده خواند و مىرا بر او مى

توانايى  در اهل عدل و تواضع از حكمرانان و اهل

 از ساير مردمان«.

آورد او را  نيز فرمود: »به راستى مردى كه به عجب

خوبتر از بند كفش رفيقش  اينكه بند كفش او بهتر و

 76شود«.باشد پس از موارد اين آيه واقع مى

يعنى كسى كه از دارايى خود هرچه باشد هرچند 

از خوبى بند كفش باشد، بر ديگرى علو و كبر پيدا 

به آن بنازد، اين حالت مانع رسيدن به  كند و

ست كه علو در زمين سعادت اوست؛ زيرا از كسانى ا

 را خواستار شده.

و پس از دانستن معناى اراده علوّ در زمين و گناه 

بودن آن گوييم اگر كسى انصاف دهد و به حاالت 

خود بررسى نمايد، خواهد دانست كه كمتر روزى 

عنا در او پديدار نشود گذرد كه اين مبر انسان مى
 

76 \( 1iُ)- (.269، ص 7» إنى الرجَل لَُيعجبه شراك نعله فيدخل ىف هذه االية«،) جممع البيان، ج\E 
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رد و الاقل از علوّ بر زن و فرزند و خانواده و شاگ

زيردستان و اقران و امثال خود و از اينجاست كه 

رگان را بلند كرده و سوز و گداز آنها اين آيه ناله بز

 باال رفته است.

______________________________ 
ى »إنّ الرجلَ لَيُعجبه شراك نعله فيدخل ف -(1)

 (.269، ص 7هذه االية«، )مجمع البيان، ج 

 84، ص: 2قلب سليم، ج

 بردا مىها رآرزو

در »تفسير قمى« از »حفص بن غياث« روايت كرده 

 است كه گفت حضرت صادق عليه السالم اين آيه:

خواند و سخت را تا آخر مى تِلكَ الدَّار الْآخِرَة ...

فرمود: »به خدا سوگند پس از گريست و مىمى

دانستن اين آيه آرزوها از بين رفته است«. سپس 

دانى آنها نيكوكاران، مىفرمود: »رستگار شدند 
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اى اذيت و آزارى كيانند، آنانند كه به هيچ آفريده

نكنند، بس است دانايى، به ترسيدن از خدا و به 

 77مغرور شدن به خدا«.نادانى به 

در »كشف االسرار« در ذيل آيه شريفه گويد: 

ساكنان سراى آخرت در فردا كسانى باشند كه در 

خود را از همه كس  دنيا مهترى و برترى نجويند و

كهتر و كمتر دانند و به چشم پسند در خود ننگرند. 

اى جوانمرد! به چشم پسند در خود منگر و در راه 

گز كسى از »منى« سودى نبرد. »من« مشو كه هر

آنچه بر ابليس آمد از روى »من« آمد كه گفت: 

 »من از آدم بهترم«.

ازبزرگان دين، ابليس راديدگفت: مرا يكى

 ه، گفت: مگو »من« تانشوى چو من.دپندى

 
77 \( 1iُ)-تفسري قمى، االية ُث قال: فاز واللَّه اِلبرار أتدرى من هم؟ هم الذين ال يؤذون الذر كفى خبشية اللَّه علم» ذهبت واللَّه اِلماِن عند هذه (،» اا وكفى باالغَتار باللَّه جهالا

 E\(.146، ص 2ج 
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جوانمردى از موقف عرفات در سفر حجّ  لطيفه:

برگشته بود، او را گفتند اهل موقف را چگونه 

فتا گروهى را ديدم كه اگر نه »من« در يافتى؟ گ

ميان ايشان بودى، اميد بودى كه همه آمرزيده 

برگردند )ظاهراً مرادش از كلمه »من«، عجب و 

محتمل است كه مراد خود خودبينى است و 

 گوينده باشد(. سعدى گويد:

بزرگى كه خود را ز 

 خردان شمرد
 

به دنيا و عقبى 

 بزرگى ببرد

تو آنگه شوى پيش 

 مردم عزيز
 

كه مر خويشتن را 

 نگيرى به چيز

 

 سپاس خدا را كه در توبه باز است

به راستى اگر نه اين بود كه »باب توبه« مفتوح است 

 از عبادات مانند نمازاى و پاره
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______________________________ 
فاز االية ثم قال: »ذهبت واللَّه األمانى عند هذه -(1)

واللَّه األبرار أتدرى من هم؟ هم الذين ال يؤذون 

الذر كفى بخشية اللَّه علماً وكفى باالغترار باللَّه 

 (.146، ص 2جهلًا«، )تفسير قمى، ج 

 85، ص: 2قلب سليم، ج

و حجّ اگر با شرايط و آداب انجام گيرد، پاك 

كننده گناهان است، انسان از خواندن اين آيه 

شد و آتش غصه هالكش شريفه از خود مأيوس مى

كرد لكن شكر خداوند كريمى كه توبه را مى

فرمايد، اش را پاك مىپذيرد و آلودگيهاى بندهمى

اميد از كرمش آنكه پس از پيدايش حال كبر، حال 

 .78انَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيم و به عنايت فرمايدت

 كبر چگونه مانع دخول بهشت است

 
78 \( 1iُ)-  /54بقره.\E 

http://www.i20.ir/


183      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

اگر پرسيده شود اراده علوّ در زمين چگونه مانع 

 دخول بهشت است؟

پاسخ اين است: كسى كه اراده علوّ دارد با خدا در 

جنگ و ستيزه است به شرحى كه داده شد و كسى 

باشد چگونه سزاوار  كه با خداى خود در ستيزه

شود جز آنكه از اين ستيزگى دست بهشت مى

بردارد و از كبر خود توبه نمايد تا آماده بهشت 

هل يز گوييم كسى كه اراده علوّ دارد جاگردد. و ن

حقيقى است كه هنوز فهم انسانى در او پيدا نشده تا 

حق را از باطل و باقى را از فانى تميز دهد آنگاه 

بخواهد و از باطل و فانى پرهيز كند، حق و باقى را 

اعتبارى و ناپايدارى و كم ارزشى حيات هنوز بى

د و بقا و پرارزشى مادى را ندانسته تا دل به آن نبند

را ندانسته تا به آن دلبند گردد زندگى پس از مرگ 

و چنين جاهلى سزاوار قرب حضرت آفريدگار 

 نمايد.نيست جز اينكه دانا شود و از جهات خود توبه 
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 اراده علو، اختيارى است

اگر گفته شود اراده علوّ امر قلبى است و اختيارى 

باشد، پاسخ اين است آنچه غيراختيارى است نمى

ر آنها مؤاخذه نيست، خطورات و وساوس است و ب

امّا اراده علوّ، پس حالتى ثابت و اختيارى انسان 

تواند در اثر تفكّر در آنچه گذشت، است؛ چون مى

گذارد اين حالت در او پيدا شود يا اگر پيدا شده ن

تواند آن را از بين ببرد و تفصيل اين مطلب در مى

 »بحث عجب« گفته شد.

______________________________ 
 .54بقره/  -(1)

 86، ص: 2قلب سليم، ج

 دين، مانع پيشرفت مادى نيست

اگر گفته شود در صورتى كه اراده علو گناه و مانع 

ها و مغرضين دينشبختى باشد، پس آنچه بىخو
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ه دين مانع ترقى و پيشرفت در صنايع و اند كگفته

باشد، درست اختراعات و رسيدن به زندگى بهتر مى

 است!

اى است شيطانى؛ اين است كه اين مغالطه پاسخ

زيرا دين از ترقى و پيشرفت در حيات مادى بشرى 

چنانچه در  نهى نكرده است بلكه بدان امر فرموده؛

باب زراعت و تجارت و صناعت و طبابت و گياه 

شناسى و دامدارى و مانند اينها تأكيد بسيار نموده 

 توسعه بر عيال و تأمين است و همچنين براى

زندگى بهتر براى ايشان سفارش كرده و چيزى كه 

دين از آنها نهى كرده، به خود باليدن و پيشى 

كبريايى كردن  جستن و بلندپروازى و خودنمايى و

است كه موجب حسدورزى و دشمنى و صدها فتنه 

 و فساد است.

مثلًا به طلب زيادتى ثروت براى برترى و حكومت 

ولى از طلب ثروت  و آقايى بر يكديگر نهى فرموده

http://www.i20.ir/


186      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

براى خير رساندن به ديگران امر فرموده است و 

ساير موارد را بر اين مثال قياس نماييد به هرحال 

بهتر زيستن دستوراتى داده و به طور اسالم براى 

كلى فرموده: »بهترين مردم كسى است كه به مردم 

 79نفع رسان باشد«.

شده و و اما رواياتى كه در آنها عنوان »كبر« ذكر 

اى از آنها نقل شده و به از آنها نهى گرديده، پاره

 شود.اى ديگر اشاره مىپاره

 كبر، كمترين درجه الحاد است

صادق عليه السالم پرسيدم از د از امام »حكيم« گوي

كمترين درجه الحاد، فرمود: »كبر، كمترين درجه 

 80الحاد است«.

 
79 \( 1iُ)- (،»... 281، ص 75حباراِلنوار، ج » َخري النىاس َمن انتفع به الناس.)\E 
80 \( 2iُ)- ْلاِد  E\، باب الكرب(.1، ح 309، ص 2فقال عليه السالم: إنَّ اْلِكرْبَ أَْدناُه«،) اصول كاىف، ج » َعْن َحكيٍم قاَل َسَئْلُت أَبا َعْبِداللَِّه عليه السالم َعْن أَْدَِن اْْلِ
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رگشتن و »الحاد« به معناى ميل از حق است؛ يعنى ب

 روگردانيدن از حق و آن بر دو

______________________________ 
»خَير النّاس مَن انتفع به الناس ...«،  -(1)

 (.281، ص 75ج )بحاراألنوار، 

»عَنْ حَكيمٍ قالَ سَئَلْتُ أَبا عَبْدِاللَّهِ عليه السالم  -(2)

عَنْ أَدْنَى الْإِلحادِ فقال عليه السالم: إنَّ الْكِبْرَ أَدْناهُ«، 

 ، باب الكبر(.1، ح 309، ص 2)اصول كافى، ج 

 87، ص: 2قلب سليم، ج

قسم است؛ انكار خدا يا اثبات شريك براى او. و 

حالتى است كه در نهان  -چنانكه ذكر شد -كبر

شود گاهى كه خود را بزرگتر از انسانى پيدا مى

ديگرى بيند و به حسب مرتبه باالتر از او پندارد و 

اينكه در اين روايت امام عليه السالم كبر را الحاد 

دانسته براى آن است كه الزمه كبر انكار خدا يا 
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بر اثبات شريك براى اوست هرچند شخص متك

ا كبريايى براى كسى است كه به حسب نفهمد؛ زير

ذات و صفات و افعال كامل مطلق باشد و هيچ نقص 

و نياز نداشته باشد و جز خدا هرآفريده در هر سه 

جهت ناقص و نيازمند است به تفصيلى كه گفته شد، 

بنابراين كبريايى صفت خاصه خدايى است پس 

ر داده شخص متكبر خود را ندانسته شريك او قرا

 است.

نيز انكار خداى يگانه كه شريك ندارد كرده است 

و چون اين انكار و خود را شريك خدا قرار دادن، 

غير صريح و از لوازم كبر است، امام عليه السالم 

 فرموده كمترين مرتبه الحاد، كبر است.

 رودمتكبر به بهشت نمى
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اند: امام باقر و امام صادق عليهما السالم فرموده

اى كبر در دلش باشد، بهشت ذرّهكس به وزن »هر

 81رود«.نمى

 اند:علما در توجيه اين حديث وجوهى گفته

اى از آن هم مانع دخول مراد از كبرى كه ذرّه -1

باشد، كبر با انكار ربوبيت الهى است كه بهشت مى

باالترين مراتب الحاد است؛ زيرا كمترين الحاد كه 

و غفلت از جهالت  در حديث اول ذكر شده، كبر با

ربوبيت و مالكيت خداوند و اينكه كبريايى ويژه 

خدايى است و ندانسته خود را شريك خدا قرار 

 دادن بود.

نياز و كبر با انكار آن است كه خود را مستقل و بى

اى دارد كه بيند و باور نداشته باشد كه آفريننده

 
81 \( 1iُ)- باب الكرب(.6ح  310، ص 2ه عليهما السالم قاال: الَيْدُخُل اْْلَنََّة َمْن ف قْلِبِه ِمْثقاُل َذرٍَّة َمْن ِكرْبٍ«،) اصول كاىف، ج َعْبِداللَّ َجْعَفٍر َوَأب » َعْن اب ،\E 
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تربيت و تدبير امورش با اوست و وابسته به اوست و 

 ر با ايناگ

______________________________ 
عَبْدِاللَّه عليهما السالم قاال: جَعْفَرٍ وَأَبي»عَنْ ابي -(1)

خُلُ الْجَنَّةَ مَنْ في قلْبِهِ مِثْقالُ ذَرَّةٍ مَنْ كِبْرٍ«، اليَدْ

 ، باب الكبر(.6ح  310، ص 2)اصول كافى، ج 

 88، ص: 2قلب سليم، ج

رام است و بهشت بر كافر ح حالت بميرد، كافر مرده

 است و شاهد درستى اين توجيه حديث آتى است.

مان كسى كه با يك ذرّه كبر بميرد، هرچند با اي -2

رود مگر اينكه مرده باشد با اين آلودگى، بهشت نمى

در برزخ يا عقبات محشر يا دوزخ پاك شود آنگاه 

 به بهشت رود.
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ست ... فرموده: كبر معصيت ا -عليه الرحمه -شهيد

 82ه است.آنگاه به دو وجه مزبور اشاره كرد

اند سبب اينكه كبر مانع بعضى از محققين گفته -3

ت كه در هردلى كبر باشد از بهشت است آن اس

فضايل اخالقى كه در حقيقت درهاى بهشت است 

محروم است و كبر آن درها را به روى صاحبش 

 بندد؛ زيرا الزمه كبر، حسد و كينه و غفلت ومى

قساوت و ريا و عجب و بخل و حرص و مانند 

اينهاست. و در برابرش محروميت از تواضع و 

الص و دوستى و شجاعت وجود و رفق و حلم و اخ

 شكيبايى و سپاسگزارى و رضا و مانند اينهاست.

رود مراد از كبرى كه صاحب آن به بهشت نمى -4

رسد؛ چنانچه در و بلكه بوى بهشت به مشامش نمى

ديگر است كبر ذاتى است نه عارضى. روايت 

توضيح مطلب آنكه هرگناهى قلبى يا بدنى كه از 

 
82 \( 1iُ)-  259قواعد، ص.\E 
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اتى است يعنى قسم است يا ذزند دو انسان سرمى

باكى و بنابر خواسته ذات و حقيقتش از روى بى

اعتنايى به خدا و قهر و انتقام او گردن كلفتى و بى

و عقوبتهاى آخرت و خالصه مسؤوليت و مؤاخذه 

 را موهوم پنداشتن.الهى 

و يا عارضى است يعنى گناه خواسته ذاتش نيست و 

چون ايمان به خدا و روز جزا در دلش هست از 

خواهد لكن در اثر غفلت و صل، گناه را نمىا

جهالت يا ضعف از مقاومت با شيطان و خواسته 

 كند.شود و گناه مىنفسش مغلوب هوا و شيطان مى

يا عارضى، حال او پس  نشانه اينكه گناه ذاتى بوده

اه است، اگر خود متوجه شود يا ديگرى او را از گن

ندامت و از گناهش باخبر سازد و بترساند، حالت 

حسرت و شرمسارى از پروردگارش در او پيدا شود؛ 

 شود كه گناهش عارضى بوده و اگردانسته مى
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______________________________ 
 .259قواعد، ص  -(1)

 89، ص: 2قلب سليم، ج

اين حالت در او پيدا نشود بلكه به عكس، به گناهش 

يد، آرام و دلشاد باشد و اندرز دهنده را مسخره نما

شود كه گناهش ذاتى بوده و اگر با اين دانسته مى

 حالت بميرد، گناهش آمرزيده نشدنى است.

اكنون كه اين مطلب دانسته شد، گوييم اگر كسى 

بيند و اگر با شت را نمىبا كبر ذاتى بميرد هرگز به

از توبه از آن بميرد پس اگر كبر عارضى باشد و بى

اى از عباداتى كه تمام كباير پرهيز كرده يا پاره

پاك كننده كبر است بجا آورده اين كبرش مانعى 

از بهشت برايش نيست وگرنه پس از مقدارى عقوبت 

كه بر آن كبر است البته بهشتى خواهد شد و البته 

 به شفاعت و فضل و رحمت الهى قوى است.اميد 
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 توبه پس از گناه و پيش از مرگ

يده نشدنى آنچه گفته شد از گناه ذاتى كه بخش

است و گناه عارضى كه قابل بخشودگى است با 

 شود:دقت در اين دو آيه به خوبى دانسته مى

»جز اين نيست كه بر خداست پذيرفتن توبه  -1

وى نادانى و سپس توبه كنند از رآنانى كه گناه مى

ن نمايند )يعنى آنان كه از روى غلبه نفس و شيطامى

طغيان به نشانه اينكه گناه كردند نه از روى عناد و 

شوند چون اگر از كنند و پشيمان مىزود توبه مى

شدند و از آن روى عناد و سركشى بود، پشيمان نمى

شان را كردند( پس آنانند كه خدا توبهتوبه نمى

پذيرد و به آمرزش خود به آنها رجوع مى

فرمايد و خداوند )به ايمان و اخالص ذاتى آنها( مى

فرمايد ن روى به آنها نظر رحمت مىداناست و از اي

تا توبه كنند و حكيم است )و به حكمت خود توبه 

پذيرد چون حال آفريده خود را خوب آنها را مى
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داند كه گناهش عارضى است و به واسطه مى

 .83اتوانى او در برابر نفس و شيطان بوده است(«ن

»و نيست پذيرفتن توبه براى كسانى كه گناه  -2

 كنند( تاكنند )و از آن توبه نمىمى

______________________________ 
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهلَةٍ  -(1)

 وَكَانَ قَرِيبٍ فَاوْلئكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْثُمَّ يَتُوبُونَ مِن 

 (.17، )نساء/ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

 90، ص: 2قلب سليم، ج

هنگام مرگشان گويد اينك توبه نمودم و نه براى 

ميرند، ايشانند كه برايشان آنان كه با كفرشان مى

 84ايم«.عذاب دردناكى آماده كرده

 
83 \i\-( 1)iُ  َِا التَّْوبَةُ َعَلى اللَِّه ل وَء ِِبَهَلٍة ُُثَّ ِإمنَّ ا لَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السُّ ا َحِكيما  E\(.17،) نساء/ E\يَ ُتوبُوَن ِمن قَرِيٍب فَاْولئَك يَ ُتوُب اللَّهُ َعلَْيِهْم وََكاَن اللَّهُ َعلِيما
84 \i\-( 1)iُ  ََّياِت َحىت اُم ا ْلَمْوُت قَاَل ِإِنى تُ ْبُت ا لَن َواَل ِإَذا َحَضَر َأَحَدهُ  َولَْيَسِت التَّْوبَُة لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّ ،) نساء/ E\الَِّذيَن مَيُوتُوَن َوُهْم ُكفَّاٌر اْولئَك أَْعَتْدنَا ََلُْم َعَذاباا أَلِيما

18.)\E 
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گناه عناد و نافرمانى خدا، خالصه، كسى كه از روى 

شود تا گاهى ن رو از آن پشيمان نمىكند و از ايمى

كه مرگ را ببيند آنگاه از روى ناچارى و مشاهده 

آثار زشتيهايش به زبان بگويد توبه كردم، اين 

اش سودى ندارد؛ زيرا توبه صحيح كه قابل توبه

پذيرش است آن است كه شخص از نافرمانى 

دل پشيمان و حقيقتاً براى خداوند از صميم 

اى كه اين طور ر باشد و توبهفرمانبردارى حاض

گويند نباشد مانند گفتگوى دوزخيان است كه مى

دانستيم كه بد كرديم ما را به دنيا برگردان تا كار 

 نيك كنيم.

به عبارت ديگر: توبه صحيح پيدايش حالت بندگى 

و فرمانبردارى است پس پشيمانى از كردار خود 

ا يا نگام مرگ و ديدن امور برزخى و آثار زشتيهه

در دوزخ، حالت بندگى نيست؛ يعنى حالش طورى 
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گشت باز است كه اگر بر فرض محال به دنيا برمى

 داشت.از طغيان و سركشى و نافرمانى دست برنمى

 مخالفت با طبيب و پشيمانى هنگام مرگ

ماند كه طبيب حاذق درست مانند بيمارى مى

او را از امورى نهى و امر به پرهيزش كرده مهربانى 

داده كه اگر پرهيز نكنى به بيمارى و خبرش 

شوى و بيمار، خطرناكى مثلًا سرطان مبتال مى

اعتنايى به اوامر طبيب نكند و امر او را هيچ و پوچ 

مبتال شد دانسته، مسخره كند، هنگامى كه به سرطان 

گ او را و از سختى درد و فشار آن رنجها برد و مر

، اين تهديد كرد از ناپرهيزيهاى خود پشيمان شود

پشيمانى او را چه سود؟ خصوصاً با اينكه باز براى 

داند به طبيب خاشع نيست و او را الزم االطاعه نمى

طورى كه به فرض محال اگر طبيب بخواهد او را 

 به اطاعت او نيست.مداوا كند باز حاضر 
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______________________________ 
إِذَا  وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَاتِ حَتَّى -(1)

حَضَرَ أَحَدَهُمُ ا لْمَوْتُ قَالَ إِنّى تُبْتُ ا لنَ وَلَا الَّذِينَ 

، ا أَلِيمًايَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اوْلئكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابً

 (.18)نساء/ 

 91، ص: 2قلب سليم، ج

 كه انكار حق باشد رىكب

»محمّد بن مسلم« از امام باقر يا امام صادق عليهما 

 السالم روايت كرده است كه فرمود:

»هركس در دلش به وزن دانه خردلى كبر باشد، به 

 رود«.بهشت نمى

امام عليه وانا اليه راجعون(، گويد من گفتم: )انا للَّه

 السالم فرمود: »چرا آيه استرجاع خواندى؟«.

 تم: براى آنچه از شما شنيدم.فگ
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فرمود: »آن طور نيست كه تو پنداشتى، همانا 

مقصود من جحود و انكار است، همانا آن عبارت از 

 85انكار است«.

همچنين امام صادق عليه السالم فرمود: »رسول 

فرمود بزرگترين خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

كبر، خوار شمردن خلق و سبك شمردن حق 

راوى گويد من گفتم خوار شمردن خلق و است«. 

 ؟سبك شمردن حق كدام است

امام عليه السالم فرمود: »حق را ناديده گيرد و بر 

اهل آن طعن زند هركه اين كار كند با خدا در 

 86آنچه ويژه اوست ستيزه كرده است«.

فرمود: »كبر در نيز امام صادق عليه السالم مى

صناف )يعنى كبر بدترين مردم است از هر صنفى از ا

 
85 \( 1iُ)- ا أعين اْسََتَْجْعُت َفقال: ماَلَك َتْسََتِْجُع قُ لْ قَ ْلِبِه ِمْثقاُل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمَن اْلِكرْبِ قاَل: فَ  » ال َيْدُخُل اْْلَنََّة َمْن كاَن ىف ْعُت ِمْنَك َفقال: لَْيَس َحْيُث َتْذَهُب إمنَّ ُت لِما مسَِ

ا ُهَو اُْلُحود«،) اصول كاىف، ج   E\، باب الكرب(.7، ح 310، ص 2اْلُُْحوَد إمنَّ
86  \( 2iُ)- ِّ؟ قاَل: جَيَْهُل اْلَْقَّ َو َيْطَعُن َعلى   قاَل: قُ ْلُت و ما َغمُص اخْلَْلِق َوَسْفهُ » ِإنَّ أْعَظَم اْلِكرْبِ َغْمُص اخْلَْلِق َوَسْفهُ اْلَْق أْهِلِه َفَمن فَ َعَل ذِلَك فَ َقْد نازَع اللََّه َعزََّوَجلَّ رِداَءُه«،)   اْلَْقِّ

 E\، باب الكرب(.9، ح 310، ص 2اصول كاىف، ج 
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تنها در صنف مالداران و سرشناسان نيست بلكه در 

ت شرير متكبر باشد هرچند مانند هر صنفى ممكن اس

فقير راه نشين باشد( و كبر و بزرگى برازنده 

كند نيفزايد  خداست هركه با خدا در ويژه او ستيزه

براى او جز پستى را، به راستى رسول خدا صلى اهلل 

م در راهى از راههاى مدينه گذشت عليه و آله و سل

كرد به او گفته شد از زن سياهى سرگين جمع مى

يش رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم دور شو پ

 و از سر راه برخيز و كنار رو. در پاسخ گفت:

______________________________ 
بَّةٍ قَلْبِهِ مِثْقالُ حَ »ال يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كانَ فى -(1)

مالَكَ  مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْكِبْرِ قالَ: فَاسْتَرْجَعْتُ فَقال:

تَسْتَرْجِعُ قُلْتُ لِما سَمِعْتُ مِنْكَ فَقال: لَيْسَ حَيْثُ 

حُود«، )اصول تَذْهَبُ إنَّما أعني الْجُحُودَ إنَّما هُوَ الجُ

 ، باب الكبر(.7، ح 310، ص 2كافى، ج 
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 الْحَقِّ قالَ: رِ غَمْصُ الْخَلْقِ وَسَفْهُ»إِنَّ أعْظَمَ الْكِبْ -(2)

قُلْتُ و ما غَمصُ الْخَلْقِ وَسَفْهُ الْحَقِّ؟ قالَ: يَجْهَلُ 

أهْلِهِ فَمَن فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ نازعَ  الْحَقَّ وَ يَطْعَنُ عَلى

، 310، ص 2 عَزَّوَجَلَّ رِداءَهُ«، )اصول كافى، ج اللَّهَ

 ، باب الكبر(.9ح 

 92، ص: 2جقلب سليم، 

راه پهناور است؛ يعنى من از جاى خود حركت 

كنم و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم از نمى

كنار آن برود، يكى از مردم خواست او را بيازارد، 

لم فرمود: دست رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و س

؛ يعنى 87از او بداريد؛ زيرا زوردار )يا زورگوست(

بر او سخت گيريد، ممكن  چون متكبره است اگر

 ت حرف ناروايى بزند و رسوايى بار آورد«.اس

 
87  \( 1iُ)- ِرِدآَءُه َلَْ يَزِْدُه اللَُّه االَّ َسفاالا انَّ َرُسوَل اللََّه صلى اهلل عليه و آله و سلم َمرَّ ف بَ ْعِض اللَِّه َفَمْن نازََع اللََّه عزَّوجلَ  النَّاِس ِمْن ُكلِّ ِجْنٍس والِكرْبُ رِدآء » اْلِكرْبُ َقْد َيُكوُن ف ِشرار

ْرقَْي َفقيَل ََلا تَ  ي َعْن طَريِق َرُسول اللََّه صلى اهلل عليهطُُرِق اْلَمديَنِة َوَسْوداُء تَ َلقَّط السى و آله و سلم َفقاَلْت: ِإنى الطىريَق َلُمْعَرٌض فَ َهمَّ ِّبا بَ ْعُض اْلَقْوِم أن يَ تَناَوََلا فقاَل: َرُسوُل اللَِّه  نحى
ا َجبَّارٌَة«،) اصول كاىف، ج   E\(.، باب الكرب2، ح 309، ص 2صلى اهلل عليه و آله و سلم َدُعوها فَاهنَّ
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 تكبر از پستى نفس است

امام صادق عليه السالم فرمود: »هيچ مردى نيست 

كه تكبر ورزد يا به جبر و زور دست زند جز براى 

زبونى و خوارى است كه در خود احساس 

 88كند«.مى

 سخن مرحوم مجلسى در شرح حديث

در شرح اين حديث  -مهليه الرحع -مجلسى

فرمايد: ممكن است در فرق بين تكبر و تجبر مى

چنين گفت: تجبر وادار كردن ديگرى است به 

كارى به زور و فشار، به خالف تكبر كه خود را از 

نستن است اگرچه غالباً با هم ديگران بزرگتر دا

»الّا من ذلّة وجدها فى  مالزمند. و در معناى جمله

 هى نقل نموده بدين قرار:جوو نفسه«

 
88 \( 2iُ)- ْلِذلٍَّة َوَجَدها ف نَ ْفِسِه«،) اصول كاىف، ج  » ما ِمْن َرُجٍل َتَكربََّ أو  E\، باب الكرب(.17، ح 312، ص 2ََتَربََّ إالَّ
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مقصود اين باشد كه تكبر ناشى از پستى و زبونى  -1

 نفس انسان است.

مقصود اين باشد كه تكبر در كسى پديد شود كه  -2

خوار بوده و عزيز شده و كسى كه در خاندان عزت 

شود بلكه تواضع بزرگ شده غالباً دچار تكبر نمى

 پيشه است.

ال واقعى ندارد و با تكبر در كسى است كه كم -3

 خواهد اظهار كمالى كند.مى تكبر

______________________________ 
»الْكِبْرُ قَدْ يَكُونُ في شِرارِ النَّاسِ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ  -(1)

رِدآءَهُ لَمْ والكِبْرُ رِدآء اللَّهِ فَمَنْ نازَعَ اللَّهَ عزَّوجلَ

ولَ اللَّهَ صلى اهلل عليه و آله يَزِدْهُ اللَّهُ الَّا سَفالًا انَّ رَسُ

لَقَّط و سلم مَرَّ في بَعْضِ طُرُقِ الْمَدينَةِ وَسَوْداءُ تَ

السّرْقينَ فَقيلَ لَها تَنحّي عَنْ طَريقِ رَسُول اللَّهَ صلى 

اهلل عليه و آله و سلم فَقالَتْ: إِنّ الطّريقَ لَمُعْرَضٌ فَهَمَّ 
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ا فقالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل بِها بَعْضُ الْقَوْمِ أن يَتَناوَلَه

كافى،  عليه و آله و سلم دَعُوها فَانَّها جَبَّارَةٌ«، )اصول

 ، باب الكبر(.2، ح 309، ص 2ج 

»ما مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ أوْ تَجَبَّرَ إلَّالذِلَّةٍ وَجَدَها في  -(2)

، باب 17، ح 312، ص 2نَفْسِهِ«، )اصول كافى، ج 

 الكبر(.

 93، ص: 2جقلب سليم، 

مقصود اين است كه نزد خدا خوار و زبونست و  -4

 باشد تكبر نورزد. هركه نزد خدا عزيز و صاحب مقام

مقصود اين باشد كه هركه تكبر دارد، سرانجام  -5

كشد در دنيا يا در آخرت او به خوارى و زبونى مى

 89و اين وجه آخر، از همه دورتر است.

 كبر به اندازه كمى عقل است

 
89 \( 1iُ)- باشد.،) چاپ اسالميه( مى456، ص 3نقل شد از اصول كاىف) مَتجم(، ج رواياتى كه\E 
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باقر عليه السالم فرمود: »وارد نشد در دل  امام

شخص چيزى از كبر جز اينكه از عقل او كم شد به 

مقدار كبرى كه در دلش جاى گرفته، كم بوده يا 

 90بسيار«.

يعنى هراندازه كبر در دل جاى گيرد به همان 

مقدار عقل او كم شده است و به راستى هرمتكبرى 

ست؛ زيرا ان اايم كمبود عقل دارد كه همان كمبود

عقل به معناى ادراك حقايق است و آنكه كبر دارد 

خداى را به عظمت و رفعت و خود را به حقارت و 

دنائت نشناخته و ادراك ننموده است و هراندازه 

كبر در دل بيشتر باشد اين ادراك كمتر خواهد بود 

 و از اينجاست كه متكبر، ديوانه حقيقى است.

 است متكبر، ديوانه حقيقى

گويد: روزى رسول خدا »جابر بن عبداللَّه« مى

صلى اهلل عليه و آله و سلم در گذرگاهش با شخص 
 

90 \( 2iُ)- ِنَ َقَص ِمْن َعقْ ٍئ َشى» ما َدَخَل قَلُب إمر  E\(.460، ص 2ِلِه ِمْثل ما َدَخَله ِمن ذلك َقلَّ ذلك او َكثَُر«،) سفينة البحار، ج ءٌ ِمَن اْلِكرْبِ االى
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مصروعى برخورد كه مردم براى تماشا اطرافش 

جمع شده بودند، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

اند؟ عرض شد سلم پرسيد براى چه مردم جمع شده

ل خدا اند رسودور ديوانه مصروعى جمع شده

 عليه و آله و سلم به آن مصروع نگريست صلى اهلل

سپس فرمود: اين شخص ديوانه نيست آيا شما را 

نياگاهانم به ديوانه حقيقى؟ گفتند آرى اى رسول 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم! فرمود: »ديوانه 

رود و از حقيقى آن كس است كه با تكبر راه مى

 د وكنمى خودپسندى به دامنهاى خويش نگاه

______________________________ 
نقل شد از اصول كافى )مترجم(، رواياتى كه -(1)

 باشد.، )چاپ اسالميه( مى456، ص 3ج 

ءٌ مِنَ الْكِبْرِ الّانَقَصَ مِنْ »ما دَخَلَ قَلبُ إمرِئٍ شَى -(2)

عَقْلِهِ مِثْل ما دَخَلَه مِن ذلك قَلَّ ذلك او كَثُرَ«، 

 .(460، ص 2حار، ج )سفينة الب

http://www.i20.ir/


207      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

 94، ص: 2قلب سليم، ج

پهلوهاى خود را با حركت دوشهاى خويش 

دهد، چنين شخصى ديوانه حقيقى است حركت مى

اند، دردمند و اين مردى كه دورش جمع شده

 91مبتاليى است«.

 مراتب كبر

ترين آن »كبر« را درجات و مراتبى است كه سخت

انكار حق و دو چيز است: يكى كبر جحود؛ يعنى 

لق، در روايات گذشته تصريح شده يگرى تحقير خد

كه هردو، بزرگترين درجات كبر است. و نيز 

عقوبتهاى شديدى كه در روايات و آيات براى كبر 

ذكر شده راجع به اين دو مرتبه است بنابراين بايد 

 
91 \( 1iُ)- و سلم على ما اجتمع هوالء؟ فقيل له: على » َمرَّ َرُسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم برجل مصروع وقد اجتمع عليه النىاس ينظرون اليه فقال صلى اهلل عليه و آله

اهلل عليه و آله و سلم: انَّ اجملنون حقى  يصرع فنظر اليه فقال ما هذا ِبجنون اال اخربكم باجملنون حق اجملنون؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم قال صلىجمنون 
 E\(.237، باب معّن اجملنون، باب 237االخبار، ص تلى«،) معاِن احملرىك جنبيه ِبنكبيه فذاك اجملنون وهذا املب اجملنون املَُتَبْخََت ىف مشيه الناظر ىف عطفيه
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حقيقت اين دو مرتبه را دانست تا به آن آلوده 

 نگرديد.

است كه را هم مراتبى اما انكار حق، پس آن 

از همه انكار حقايق دينى و امور اعتقادى  ترسخت

تر از همه است و آن را هم درجاتى است كه سخت

خدا را نپذيرفتن و خود را مملوك و مربوب و 

مقهور او نديدن و براى خدا خاشع و تسليم نشدن و 

از فرمانبرداريش سركشى نمودن است مانند كبر 

 ابليس.

اينكه خود وى كبر است به نكار معاد از رپس از آن ا

را بزرگتر از اين پندارد كه در جهان پس از مرگ 

از عقايد و گفتارها و كردارهايش پرسشها و 

ها و عذابها و خالصه مسؤوليتها و ذلتها داشته مؤاخذه

باشد و حاضر نباشد اين حقيقت را بپذيرد و به آن 

 منقاد و خاشع گردد.
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ن به حق است به يغمبران و اماماپس از آن انكار پ

اينكه آنها را بشرى مانند خويش داند و خود را 

بزرگتر از اين پندارد كه براى ايشان تسليم و خاشع 

شود و آنها را باالتر از خود دانسته مطيع فرمانشان 

 باشد، با اينكه حق بودن آنها برايش آشكار است.

______________________________ 
و آله و سلم ه صلى اهلل عليه رَّ رَسُول اللَّ»مَ -(1)

برجل مصروع وقد اجتمع عليه النّاس ينظرون اليه 

فقال صلى اهلل عليه و آله و سلم على ما اجتمع 

هوالء؟ فقيل له: على مجنون يصرع فنظر اليه فقال 

ما هذا بمجنون اال اخبركم بالمجنون حق 

هلل عليه و المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّه صلى ا

 عليه و آله و سلم: انَّ آله و سلم قال صلى اهلل

المجنون حقّ المجنون المُتَبَخْتَر فى مشيه الناظر فى 

عطفيه المحرّك جنبيه بمنكبيه فذاك المجنون 
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، باب معنى 237االخبار، ص وهذا المبتلى«، )معانى

 (.237المجنون، باب 

 95، ص: 2قلب سليم، ج

 كندفرق مىجاهل قاصر با معاند 

اگر گفته شود كه انكار اين حقايق هرگاه در اثر 

اينكه حق برايش آشكار نشده و حجت بر او تمام 

 نشده باشد، در اين حال مذموم نيست.

پاسخ اين است كه در بخش عقايد گذشت كسى كه 

باشد يعنى در شك و جاهل به اين عقايد حقه مى

از قصر باشد يعنى بتواند ترديد است پس اگر م

حالت شك بيرون رفته و مطمئن و منقاد شود و نكند 

پس قطعاً مذموم و معذب است و اگر قاصر باشد؛ 

يعنى واقعاً نتواند تحصيل ايمان و يقين در همان 

مرتبه را بنمايد هرچند مذموم و معذب نيست لكن 

حق انكار و استكبار و عناد هم ندارد و به راستى 
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اخته، اگر منكر و چيزى را ندانسته و نشنكسى كه 

معاند آن شود، سببى جز كبر و نخوت از پذيرفتن 

حق برايش نيست و اگر پس از شناختن حق منكر 

 شود كبرش آشكارتر است.

 انكار مؤمن هم از مراتب كبر است

نيز از مراتب انكار حق، انكار مؤمنى است كه راستى 

او آشكار است يا و درستيش در عقايد و كردار بر 

اطل بودنش بر او ثابت نشده و تنها حسن اينكه ب

ظاهر دارد، هرگاه از روى كبر چنين مؤمنى را در 

دل منكر شود تا جايى كه حسد و بغضش را در دل 

گيرد و زبان به طعن و غيبتش گشايد اين هم از 

مراتب انكار حقى است كه اعظم مراتب كبر ياد 

 ت است.شده و بر آن عقوبتهاى سخ

 ، هرچه باشدزير بار حق نرفتن
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از مراتب انكار حق است هرگاه گفتار يا كردار 

راست و درستى از كسى بشنود يا ببيند سپس از 

روى كبر درونى كه دارد آن را نپذيرد بلكه رد 

نمايد و اين نوع از انكار حق در بين مردم شايع و 

ى فراوان است و بايد به خدا پناهنده شد از آلودگ

 ان.به اين گناه و ساير گناه

ناگفته نماند كه مراتب انكار حق كه گفته شد عالوه 

 بر اينكه از موارد كبر و حرام

 96، ص: 2قلب سليم، ج

قطعى است از موارد ظلم و بغى كه حرمت آن هم 

باشد و نيز از موارد قطعى ضرورى است مى

انصافى است كه امام صادق عليه السالم فرمود: بى

ا بر بندگانش تر چيزى كه خداوند آن ر»سخت

واجب فرموده، انصاف دادن ميان خود و مردم 

 92است«.
 

92 \( 1iُ)-  باب االنصاف والعدول مراجعه شود، نوزده حديث نقل شده است.145، ص 2به اصول كاىف، ج ،\E 
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 كوچك شمردن مردمان

است؛ يعنى عالوه بر اينكه  تحقير خلق زايد بر كبر

بيند، ديگرى را هم تر مىخود را بزرگتر و بلند مرتبه

پندارد و از اينجاست كه خوار و زبون و ناقابل مى

 تحقير خلق، اعظم مراتب كبر است.

تحقير كه به معناى كوچك و پست و ناچيز ديدن  و

ديگرى است، مراتبى دارد تا جايى كه آن ديگرى 

ر كردن و دشنام دادن و طعن زدن را سزاوار خوا

بداند و بدان هم عمل كند؛ چنانچه خلق به حسب 

مراتب كفر و اسالم و ايمان و تقوا مراتبى دارند تا 

ه تحقير جايى كه تحقير ولىّ )دوست خدا( كند ك

 او در حكم جنگ با خداست.

خالصه، هرچند تمام مراتب كبر و تحقير حرام است 

تر باشد حرمت آن تلكن هراندازه تحقير سخ
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باشد چنانچه شخص تحقير شده هرچه شديدتر مى

 تر باشد، حرمت آن شديدتر است.بلندمرتبه

 اشتباه را برطرف كنيد

بشر  اگر گفته شود جز مؤمن با تقوا ساير افراد

حرمتى ندارند تا تحقير آنها حرام باشد بلكه در شرع 

ده تحقير كافر و فاسق خصوصاً ستمگر به آن امر ش

 و از تواضع به آنها نهى شده است.

حرمت تواضع و وجوب تحقير  اوّلًا: در پاسخ گوييم

كافر و فاسق از جهت نهى از منكر است بنابراين بايد 

ر و مراتب آن را رعايت اجتماع شرايط نهى از منك

 نمود؛ يعنى

______________________________ 
االنصاف ، باب 145، ص 2به اصول كافى، ج  -(1)

والعدول مراجعه شود، نوزده حديث نقل شده 

 است.
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 97، ص: 2قلب سليم، ج

هرگاه تواضع براى كافر يا فاسقى سبب جرئتش در 

كفر يا فسق و ستمگرى شود حرام است چنانچه اگر 

شان از كفر و گناه حقيرشان سبب بيدارى و توبهت

شود و اگر به عكس باشد؛ يعنى اگر شود واجب مى

ابر كافر يا فاسقى فروتنى كند سبب بيدارى و در بر

شود؛ چنانچه شود آن تواضع واجب مىاش مىتوبه

اگر تحقيرشان سبب زيادتى كفر و فسق و 

 ستمگريشان گردد، آن تحقير حرام است.

جواز يا وجوب تحقير كافر يا فاسق در  :ثانياً

مواردى كه گفته شد در صورتى است كه تنها از 

شارع و نهى از منكر باشد؛ يعنى به  روى اطاعت امر

غرض اينكه از كفر و فسق دست بردارد او را تحقير 

نمايد ولى اگر از روى كبر و هواى نفس شد، مى

حرام است؛ يعنى در حالى كه بزرگى خداى را 

راموش كرده و براى خود ثابت نموده و خود را ف
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در برابر كافر يا فاسقى، بزرگ مرتبه و عاليشأن 

ته و آنها را در برابر خود ناچيز و پست خيال پنداش

 كرده پس آنها را تحقير كند.

اين تحقير چون از روى كبريائيت نفسانى بوده 

حرام است؛ زيرا مكرّر ذكر شد كه كبريايى ويژه 

ست و همه افراد بشر مملوك او هستند و خداوند ا

چون به حسب آفرينش همه مانند يكديگرند كسى 

 كبريايى نيست. را بر ديگرى حق

 حضرت موسى )ع( و سگ جرب

مروى است كه خداوند به حضرت موسى عليه 

السالم وحى فرمود: »هرگاه براى مناجات آمدى 

ى دانكسى كه خودت را از او بهتر و باالتر از او مى

همراهت بياور«. موسى عليه السالم هرفردى از بشر 

رم را كه نگريست جرأت نكرد بگويد من از او بهت

پس بشر را رها كرده و در اصناف حيوانات مالحظه 
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نمود تا رسيد به سگ جرب دارى، با خود گفت اين 

برم، بندى به گردن سگ بست و همراه را همراه مى

د، بند را باز آورد چون قدرى راه رفت پشيمان ش

كرد و سگ را رها نمود و چون به محل مناجات 

 رسيد خداوند فرمود:

 تو امر كرديم«. »كجاست آنچه به

گفت: خداوندا! كسى را نيافتم، خداوند فرمود: »به 

 عزّت و جاللم سوگند! اگر

 98، ص: 2قلب سليم، ج

كسى را آورده بودى نامت را از ديوان پيغمبرى 

 93كردم«.پاك مى

ابر درستى روايت گوييم امر مزبور امتحانى بوده بن

انداختيم؛ چون و اينكه فرموده تو را از پيغمبرى مى

اى بهتر اگر موسى عليه السالم خود را از آفريده
 

93 \( 1iُ)-  30، ص 3انوار نعمانيه، نور ىف الكرب والفخر، ج.\E 
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ديد دليل بقاى جهل او به حقيقت حال خود مى

بوده و جاهل سزاوار مقام نبوّت نيست؛ چون در 

برابرند در و حقيقت تمام آفريده شدگان مساوى 

مخلوق و مملوك و مقهور خدا بودن و از خود هيچ 

ندارند و اگر انسانى داراى شرافت علمى يا تقوايى 

تا برسد به مقام نبوّت باشد از ذات خودش نيست 

بلكه عطاى الهى است و اگر از خود داند و به خود 

اى بهتر داند به بنازد و خود را بالذّات از آفريده

اهل شده و ندانسته خود را ج حقيقت حال خود

 شريك خدا قرار داده چنانچه به تفصيل گذشت.

 آوردعطاى خدا كبر نمى

اما جهت ايمان و تقوا كه سبب شرافت و مزيّت 

باشد، پس چون عطاى الهى است مؤمن را حق مى

كبر به آن نيست بلكه الزمه آن زياد شدن خشوع و 

ش تواضع است؛ زيرا خداوند از بين همه بندگان
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بدون استحقاق او را مورد عطا و كرم خود قرار 

 داده است.

ت به سبب نيز الزمه آن ترس از زوال نعمت اس

ايمان بميرد و با كافر مساوى كفران آن، آنگاه بى

باشد و نسبت به فاسق هم ممكن است آخر كار با 

توبه توبه از گناهش بميرد و اين شخص با گناه بى

ل است كه اين فاسق از دنيا برود. و نيز محتم

كارهاى نيكى انجام داده كه مورد قبول خدا شده 

ش شود و باألخره نزد او همانها سبب توفيق توبه

خداوند آبرومندتر از اين شخص گردد بنابراين، 

شود در برابر كافر يا فاسق، متكبر شد؟ و چگونه مى

در كتاب گناهان كبيره بيان بيشترى در جواب اين 

 است.شبهه ذكر شده 

خالصه، تحقير از روى كبر نفسانى در برابر هرفردى 

وره و تحقير از افراد بشر حرام است با مراتب مذك

از جهت نهى از منكر در برابر كافر و فاسق جايز بلكه 
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واجب است لكن با اجتماع شرايط آن چنانچه 

 گذشت.

______________________________ 
، ص 3والفخر، ج  انوار نعمانيه، نور فى الكبر -(1)

30. 

 99، ص: 2قلب سليم، ج

 حرمت تحقير مردم

اتب كبر است، چون تحقير خلق شديدترين مر

چنانچه دانسته شد، پس تمام دليلهاى حرمت كبر 

كه ذكر شد در حرمت آن كافى است و عالوه 

روايات در حرمت خصوص آن بسيار است و به 

 شود.اى از آنها اشاره مىپاره

ليه السالم فرمود كه رسول خدا صلى امام صادق ع

 اهلل عليه و آله و سلم فرمود: خداوند تبارك و تعالى

فرموده است: »هركس به يك دوست من اهانت 
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و  94كند هرآينه به جنگ با من كمين كرده است«.

به اين مضمون چندين روايت در كافى نقل شده 

 است.

و مراد از دوست خدا آن كسى است كه خود را 

پروردگار دانسته و در بندگى و مملوك 

فرمانبردارى خداوند از جان و دل، در نهان و 

ر بوده و عالوه، دل خود را از همه كس آشكار حاض

و همه جا بريده و تنها به پروردگار خود پيوند كرده 

و به او دلبند شده است و هركس با دوست خدا 

چنين معامله كند با خدا جنگيده؛ زيرا هتك وابسته 

ان هتك سلطان است، عزيز خدا را ذليل سلط

 نموده، بلند كرده خدا را بر زمين زده است.

ون دوست خدا سرگرم به محبوب و همه و چ

چيزش را به او واگذار كرده پس موال و محبوبش 

كند و ياريش خواهد فرمود و براى او غضب مى
 

94 \( 1iُ)-ص 2كاىف، ج ال: قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم قال اللَّه تبارك و تعاَل: َمْن اهاَن َل َوليىاا فَ َقْد أَْرَصد لُِمحارَِبىت«،)  » عن اّب عبداللَّه عليه السالم ق ،
 E\(.5، ح 351
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كسى كه مورد قهر و انتقام خداى جهان آفرين 

 شود حالش معلوم است.

بنابراين، خطرناكترين گناهان، تحقير ولىّ خداست 

و در هرلباس و  و چون ولىّ خدا نام و نشان ندارد

شغلى ممكن است يافت شود، پس واجب است از 

تحقير تمام مؤمنين خوددارى شود كوچك و 

بزرگ، ثروتمند و تهيدست، توانا و ناتوان؛ چنانچه 

عليه از حضرت اميرالمؤمنين  -الرحمهعليه -صدوق

السالم روايت كرده و فرموده: »خداوند ولىّ 

ه است پس خودش را در بين بندگانش نهان داشت

كس از بندگان خدا را چه بسا كوچك نگيريد هيچ

 95همان كس ولىّ خدا باشد و تو ندانى«.

______________________________ 
»عن ابى عبداللَّه عليه السالم قال: قال رسول  -(1)

اهلل عليه و آله و سلم قال اللَّه تبارك و  اللَّه صلى

 
95 \( 2iُ)-(.155، ص 75ا كان َولِيَّهُ َواْنَت ال تعلم«.) حباراِلنوار، ج َتْسَتْصِغُروا َشْيئاا ِمْن ِعباِدِه فَ ُرِبَّ َولِيَُّه ىِف ِعباِدِه َفال  » إنَّ اللََّه أْخفى\E 
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 أَرْصَد لِمُحارِبَتى«، تعالى: مَنْ اهانَ لى وَليّاً فَقَدْ

 (.5، ح 351، ص 2)كافى، ج 

وَلِيَّهُ فِى عِبادِهِ فَال تَسْتَصْغِرُوا شَيْئاً  »إنَّ اللَّهَ أخْفى -(2)

«. مِنْ عِبادِهِ فَرُبَّما كان وَلِيَّهُ وَانْتَ ال تعلم

 (.155، ص 75)بحاراألنوار، ج 

 100، ص: 2قلب سليم، ج

السالم فرمود: »هركه  همچنين حضرت صادق عليه

مؤمن مستمندى را خوار شمارد، پيوسته خداوند 

عزّوجلّ او را خوار و دشمن دارد تا از خوار شمردن 

 96آن مؤمن برگردد«.

بايد دانست كه اظهار تحقير مراتب دارد؛ زيرا يا به 

تنها است يا با استهزا و سخريّه است يا به سبّ  زبان

قول يا فعلى است كه و طعن يا به زدن يا به ترك 

 مستلزم خوار كردن آن مؤمن است.

 
96 \( 1iُ)- ْ(.4، ح 351، ص 2 إِيَّاُه«،) اصول كاىف، ج حَمَْقرَتِهِ  » َمْن َحَقَر ُمؤِمناا ِمْسكيناا أْو َغرْيَ ِمْسكٍْي ََلْ يَ َزِل اللَّهُ عزََّوَجلَّ حاِقراا َلُه ماقِتاا حىتَّ يَ ْرِجَع َعن\E 
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فرمايد: »هركه مؤمنى را براى ندارى همچنين مى

و مستمنديش خوار و كوچك شمارد، خداوند روز 

 97رستاخيز او را برابر خاليق به رسوايى شهره سازد.

 عنى خوارى و خردى او را بر همه آشكار كند(«.)ي

 اى كه تحقير كنندگان مؤمن را گرفتصاعقه

»محمّد بن سنان« گفت: نزد حضرت رضا عليه 

السالم بودم به من فرمود: »اى محمّد! به راستى كه 

اسرائيل چهار مؤمن بودند و يكى از در زمان بنى

ناظره اى مآنها نزد سه ديگر رفت كه در يك خانه بر

 ميان خود گرد آمده بودند.

در خانه را كوبيد و چاكرى نزد او بيرون شد و از 

او پرسيد آقايت كجاست؟ گفت در خانه نيست. آن 

مرد مؤمن برگشت و آن غالم نزد آقايش به درون 

خانه رفت. آقايش از او پرسيد كى بود كه در را 

كوبيد؟ گفت فالن كس بود و من در پاسخش گفتم 
 

97 \( 2iُ)-رَُه اللَُّه يَ ْوَم اْلِقيَمِة َعلى  E\(.9، ح 353، ص 2ُرؤُوِس اخَلالِئِق«،) اصول كاىف، ج » َمِن اْسَتَذلَّ ُمؤِمناا َواْسَتْحَقرَُه لِِقلَِّة ذاِت يَِدِه َولَِفْقرِِه َشهَّ
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خانه نيستيد. آقا در برابر اين گزارش غالم ا در شم

خود خاموش شد و اعتنايى نكرد و غالم خود را در 

رد كردن آن مؤمن سرزنش نكرد و هيچكدام آن 

سه تن از برگشتن آن مؤمن از در خانه غمگين 

نشدند و به حديثى كه خود در ميان داشتند روى 

 آوردند.

رفت و و چون فردا شد بامداد آن مؤمن نزد آنها 

آنها را پيدا كرد و از او راجع به وضع ديروز 

عذرخواهى نكردند و آن مرد مؤمن حاجتمند و 

 ناتوان بود. چون ميان راه

______________________________ 
»مَنْ حَقَرَ مُؤمِناً مِسْكيناً أوْ غَيْرَ مِسْكينٍ لَمْ يَزَلِ  -(1)

حتَّى يَرْجِعَ عَنْ مَحْقَرَتِهِ لَّهُ عزَّوَجَلَّ حاقِراً لَهُ ماقِتاً ال

 (.4، ح 351، ص 2إِيَّاهُ«، )اصول كافى، ج 
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»مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤمِناً وَاسْتَحْقَرَهُ لِقِلَّةِ ذاتِ يَدِهِ  -(2)

، رُؤوُسِ الخَالئِقِ«وَلِفَقْرِهِ شَهَّرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلى

 (.9، ح 353، ص 2)اصول كافى، ج 

 101، ص: 2، جقلب سليم

رسيدند به ناگاه چشمشان به تكه ابرى افتاد كه بر 

آنها سايه كرد و گمان كردند بارانى در پى دارد و 

شتافتند كه زودتر به مقصد برسند و چون آن ابر 

باالى سرشان استوار شد به ناگاه يك جارچى از 

د كشيد اى آتش! اينان را بگير! ميان آن تكه ابر فريا

فرستاده خدا، پس به ناگاه آتش از ميان منم جبرئيل 

ابر شعله زد و آن سه تن مؤمن را در ربود و او تنها 

ماند و در شگفت و تعجب بود از آنچه بر سر آنها 

 دانست سببش چيست.آمد و نمى
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به سوى شهر برگشت و »يوشع بن نون« وصىّ 

ا مالقات كرده و او را خبر داد موسى عليه السالم ر

 و شنيده بود. آنچه را ديده

دانى كه خداوند بر آنها خشم يوشع فرمود: آيا نمى

كرد، پس از آنكه از آنها خشنود بود و اين خشم 

براى كارى بود كه با تو كردند. پرسيد با من چه 

كارى كردند؟ يوشع برايش بازگفت )همان 

ند( آن مرد گفت تحقيرى كه روز پيش با او كرد

 ها درگذشتم.من آنها را حالل كردم و از آن

فرمود: اگر اين پيش از نزول عذاب بود براى آنها 

سودمند بود ولى اكنون براى آنها سودى ندارد و 

 98بسا باشد كه پس از اين به آنها سود بخشد«.

و روايت مقام فراوان است و در آنچه نقل شد 

 كفايت است.

 
98 \( 1iُ)-  باب من حجب اخاه املؤمن.365و  364، ص 2اصول كاىف، ج ،\E 
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 ايى، اسباب كبردانايى و توان

در انسان چيزهايى كه ممكن است به سبب آنها 

حالت كبر پيدا شود به طور كلى از دو چيز است: 

دانايى و توانايى؛ اما دانايى؛ انسان چيزى را كه 

دانست و فهميد در اثر غفلت از هزارها نيازمندى 

التفاتى به باالتر و داناتر از خود ديگر كه دارد و بى

شود و خود را نسبت به او پيدا مى حالت كبر در

پندارد و را نفهميده بزرگ مى ديگرى كه آن چيز

كند؛ مثلًا كسى كه ديپلمه است نسبت بر او تكبّر مى

به آنكه دبيرستان نرفته و آنكه ليسانسيه يا مهندس و 

دكتر است نسبت به كسى كه دانشگاه نديده و آنكه 

است تكبر  در فنى استاد است، نسبت به آنكه ناقص

 لمتر علوم دينى مانند عورزد و از همه سخت

______________________________ 
، باب من 365و  364، ص 2اصول كافى، ج  -(1)

 حجب اخاه المؤمن.
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 102، ص: 2قلب سليم، ج

كالم، تفسير، فقه و اصول است تا جايى كه ممكن 

است نادانى به سبب دانا شدن به يك مسأله دينى، 

دش را بزرگ و نسبت به ديگرى كه آن را خو

ورزد و توقّع تعظيم بلكه خدمتگذارى داند تكبر نمى

ديگران را داشته خود را از علما و خواص و ديگران 

را جهال و عوام خواند تا جايى كه خود را نزد 

خداوند عزيز و صاحب مقام خيال كند و ديگران 

 را به شفاعت خود از ايشان نيازمند داند.

اگر ديگرى به او بگويد شما اين مسأله را درست 

ايد و حقّ در مسأله چنين است از او نفهميده

نخواهد پذيرفت هرچند بفهمد كه او درست 

زند كند و فريادها مىگويد، بلكه جدلها مىمى

خصوصاً اگر افراد ديگرى در آن مجلس باشند كه 

در اين حالت، كبر و نخوتش مانع از پذيرفتن حق 

 اهد شد.خو
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 دانايى به منزله غذاست

دانستن هرچيزى كمال  حقيقت مطلب آن است كه

نفسانى و ظهور خاصيّت انسانى است و به عبارت 

ديگر دانايى غذاى روح و سبب تقويت او است و 

خورد هرگاه چنانكه غذاى مقوّى كه انسان مى

مزاجش سالم و غذا را كمّاً و كيفاً بجا و به مورد 

شود و اگر موجب تقويت بدنش مى صرف نمايد

شد يا غذا را بيجا صرف مزاجش ناسالم و بيمار با

كند، آن خوراك سستى و خرابى و ناتوانى بدن را 

 افزايد.مى

همچنين دانايى كه غذاى روان است هرگاه 

شخص، دلش سالم باشد و در راه تواضع به تفصيلى 

شود باشد آن دانش موجب قوّت عقل كه ذكر مى

شود. و اگر در دلش بيمار و در دّت تواضعش مىو ش

حقيقت در راه كبر است، پس آن اثر جهل به 
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دانايى سبب ضعف عاقله و پيدا شدن حالت كبر 

 شود.مى

 نخست بايد خود را بشناسد

بنابراين، بر هر انسانى پيش از دانستن هرچيز واجب 

است خود را بشناسد و حقيقت را بداند و راه و 

را بر تواضع گذارد تا از دانستنها، روش خود 

 بيماريش افزوده

 103، ص: 2يم، جقلب سل

 نشود و به كبر و نخوت دچار نگردد.

اما خودشناسى، مكرر در اين كتاب يادآورى شده 

 شود.و راه تواضع هم ذكر مى

اما شناسايى حقيقت، پس از حسن دانايى و كمال 

بودنش براى انسان و به طور كلى دانايى هرچيز 

بهتر از نادانى آن است شكى نيست لكن بايد ديد 
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دانشها چيزى است كه انسانى به آنها خود را  آيا اين

نياز و باالتر از ديگرى پندارد و به خود عظيم و بى

 بنازد و به ديگران ببالد؟

 اش موقت استنش مادى استفادهدا

پس از دقت خواهيم دانست كه تمام اين دانشها 

راجع به زندگى مادى انسانى است )يعنى از ساعتى 

تا ساعتى كه روان از بدن شود كه از رحم خارج مى

رود( و نتيجه و ثمره آنها در همان زندگى بيرون مى

 دنيوى است.

اگر در رشته پزشكى است تشريح بدن و بيماريها و 

درمانهاى آن را فهميده است، اگر مهندس است در 

صنعتها و ساختمانها دانايى يافته و اگر از زمين 

ضانوردى شناسى و فشناسى و گياه و حيوان و ستاره

و انواع اختراعات و اكتشافات چيزى دانسته، همه 

عت است تا جايى راجع به اوضاع عالم مادّه و طبي
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كه علوم دينى كسبى هم راجع به اين عالم است؛ 

هاى عملى دين هرانسانى مثلًا علم فقه دانستن وظيفه

در مدّت زندگى دنيوى است خواه آن دانش از 

م درايه، رجال، تفسير، روى اجتهاد باشد )مانند علو

قواعد فقهى و اصولى( و آنچه را كه مقدمه آنهاست 

ف، نحو و معانى بيان( همه را بداند )مانند منطق، صر

يا از روى تقليد، وظيفه دينى را در عبادات و 

 معامالت دانا شده باشد.

 زندگى مادى چيست تا دانشش غرور بياورد

حيات  ا:اوّلً چون اين مطلب دانسته شد، گوييم

مادّى انسانى چيست تا دانشهاى مربوط به آن 

حيات موجب عظمت و نخوت و كبريايى شود؟ 

آورى كه به انواع رنجها و سختيها و ناكاميها سرسام

براى هرفردى آلوده است در هرروزى او را بال و 

 آفتى در پيش
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 104، ص: 2قلب سليم، ج

اى مرگ او را است و از همه بدتر در هر لحظه

 كند.تهديد مى

اعتبار و پر از رنج و آيا به دانشهاى چنين حيات بى

 انسانى مغرور و متكبر شود؟ محنتى سزاوار است

حالت انسانى نسبت به اين دانشهايش پس از  ثانياً:

مرگ مانند حالت بيدارى او از خوابهايى كه ديده 

داند كه باشد چنانى كه پس از بيدارى مىاست مى

فهمد كه و چنان ديده و نيز مىدر خواب چنين 

اى به كار حالت بيداريش آنچه در خواب ديده ذرّه

خورد و پس از چندى آنچه ديده بود از نمى

 شود.خاطرش محو مى

همچنين هردانشمندى پس از مرگش ادراكات 

فهمد كه تمام آنها براى داند و مىاش را مىدنيويه

جاودانيش اى به كار حيات زندگى مادّى بود و ذرّه
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خورد و از آن ادراكاتش بهجت و سرورى نمى

ر برزخ ماند نخواهد داشت و پس از چندى كه د

شود چنانكه بعضى اش محو مىتمام آنها از خاطره

اند تا جايى كه علوم دينى هم چنين از حكما گفته

 است به اين تفصيل.

 واى بر عالم دينى اگر عامل نباشد ...

و زيادتى شهرت و  اگر براى رسيدن به ثروت

رياست، دانشهاى دينى را كسب كرده پس از مرگ 

چيزى ندارد بلكه حالش بدتر جز حسرت و ندامت 

از ساير دانشمندان دنيوى است؛ زيرا آنها بر 

برند و عذابى ندارند بلكه دانشهاى خود رنجى نمى

اگر در كسب آن دانش منظور خدايى داشته، 

برد نه از ن بهره مىعبادتى انجام داده و از ثواب آ

خود دانشها، اما دانشمند دينى كه دنياپرست بوده 

بيند كه كتابها بر پشت اوست نند خرى مىخود را ما

و از سنگينى آن ناراحت است از اينكه علم دين را 
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وسيله دنياى خود كرده و به آن اهانت نموده و 

بدانچه دانسته و عمل نكرده رنجها خواهد ديد و 

 واهدچشيد.ها خشكنجه

البته اگر براى خدا دانشهاى دينى را كسب كرده و 

ون اين كسب دانش، خود بدانها عمل نموده چ

عبادت بوده پس از مرگش از نور عبادت علمى و 

مند خواهد بود ليكن از عملى و ثوابهاى آن بهره

خود ادراكاتش بهجت و سرورى ندارد چون آن 

 ادراكات راجع به زندگى دنيوى بود.

 105، ص: 2ب سليم، جقل

 آورد و بسمعارف، سرور مى

سان است و در هيچ تنها ادراكى كه هميشه با ان

شود و دائماً از آن در بهجت عالمى از او جدا نمى

و شادى است، علم به خدا و اسما و صفات جمالى و 

جاللى او و دانستن مقام پيغمبر و امام و شناسايى 
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ر: ايمان به حقايق معاد خود است. و به عبارت ديگ

و معارف و عقايد دينى است كه هراندازه اين ايمان 

به حسب مراتب ايمان باالتر باشد بهجت و  بيشتر و

سرورش بيشتر است و ناگفته پيداست كه از آثار 

قطعى يقين به خدا زيادتى تواضع است؛ زيرا كسى 

كه به راستى خداى را به عظمت و كبريايى شناخت 

را به حقارت و مملوكيت )نسبت  شدگانو آفريده

به خدا( دانست پيدايش حالت كبر به اين دانش 

امعقول است و مانند باد و پشه است؛ يعنى تا اين ن

رود و از دانش آمد شخصيت و خوديت از بين مى

فرمايد: »جز اين نيست كه دانايان اينجاست كه مى

ترسند« خشيت به معناى تذلل يا ترس از از خدا مى

 است و آن از آثار علم به عظمت حق است. عظمت

ش او باقى خالصه مطلب آنكه: صاحب علم اگر دان

و ذاتى است و چيزى است كه بهجت به او ابدى 

است كه همان يقين به معارف الهى باشد، پس 
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چنانكه گفته شد اثر آن هم تواضع براى خداست 

نه كبر؛ زيرا اگر به دانستن چيزى كبر در انسانى 

شود كه براى خدا كسب آن شد، دانسته مى پديدار

ده است و دانش را ننموده و به غرض نفسانى بو

هردانشى كه به غرض نفسانى اندوخته، نتيجه آن 

اى هم تنها در حيات دنيوى است و در آخرت بهره

ندارد و گفته شد اصل حيات دنيوى چيست تا 

اش تنها حيات مادى است چه باشد دانشى كه نتيجه

كه به چنين دانشى كه دارد متكبر شود  و كسى

ارزش و بىاعتبارى شود هنوز فنا و بىمعلوم مى

حيات دنيوى كه آشكار و بر هيچ عاقلى پوشيده 

 نيست، ندانسته است.

بنابراين، كبر به دانش به طور كلى برخالف حكم 

عقل است و چون دانش اعظم اسباب كبر است و 

 باشد.كسى نيست كه از خطر آن در امان 
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حقيقت دانش به تفصيل گفته شد تا خواننده عزيز 

يقت را بداند و بدان مبتال در آن دقّت كند و حق

 نگردد.

 106، ص: 2قلب سليم، ج

 . كبر به توانايى1

از آنجايى كه انسان با لذّات جز نيستى و ناتوانى و 

نيازمندى هيچ ندارد ممكن است به سبب انجام 

آيد مانند بزرگ مى دادن كارهايى كه به نظرش

ا هعبادت و پرهيز از حرام يا به سبب نسبتها و عالقه

شود مانند نسب و حسب كه داشته يا برايش پيدا مى

و جمال صورى و مال و اوالد و اتباع در خودش 

يك نوع توانايى خيال كند پس حالت كبر در او 

پديدار شود بنابراين، شرح هريك با راه جلوگيرى 

 شود.، به طور اختصار ذكر مىاز كبر به آن

 . كبر به عبادت2
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ممكن است انسانى به سبب مواظبت در طاعات و 

عبادات و پرهيز از محرّمات كارهاى خود را بزرگ 

بيند و بدين جهت شخصيّت خود را عظيم پندارد و 

تر بداند و از آنها انتظار از ديگران بلندمرتبه

نظر بزرگداشت بلكه خدمتگزارى داشته و به 

 حقارت بلكه هالكت به آنها بنگرد و عبادات و

طاعات ديگرى را ناچيز و ناقابل حساب كند، در راه 

شود در مجالس بايد باال رفتن بر همه مقدّم مى

ادبى ديد دست همه بنشيند اگر از كسى بى

گويد به مثل منى چنين كرده!! منتظر باشد كه مى

خودش خدا او را هالك خواهد كرد در حالى كه 

چ انتظار كرد و هيادبى مىبيش از اين با ديگران بى

قهر الهى براى خود نداشت و خود را بزرگتر از اين 

داند كه خداوند او را مورد قهر و مؤاخذه قرار مى

دهد و اگر كسى او را اندرزى دهد يا به خطايش 

گويد تو شود و مىتذكّرى دهد خشمناك مى
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نى اندرز دهى و كوچكتر از آنى كه به مانند م

است هنوز النفس گويد فالنى ضعيفگاهى مى

مانند من نشده كه بتواند بر هواى خود چيره شود 

و ترك گناه كند، من چند سال رياضت كشيدم 

گويد اگر دعاى من و توجّه رنجها بردم، گاهى مى

شد و مانند اين حاالت و من نبود چنين و چنان مى

 ونى است.كلمات كه همه شاهد بر كبر در

»بحث براى جلوگيرى از آن بايد به آنچه در 

عجب« اين كتاب نوشته شد مراجعه و دقت نمايد 

تا بداند عجب و كبر از بين برنده اصل طاعت و 

عبادت است و چون دانست كه عبادتش به سبب 

كبرش هيچ و پوچ است ديگر حالت كبر در او پيدا 

 شود بلكه با كمالنمى

 107 ، ص:2قلب سليم، ج
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ا پروردگار هايش بعجز و انكسار و پشيمانى از گذشته

كند و به مقدار تواناييش به اعاده خود، توبه مى

 كوشد.ها و اصالح حالش در آتيه مىگذشته

 . كبر به نسب3

نسب شريف واقعى مانند سلسله جليله سادات، هرگاه 

سيّدى نسبت خود را به رسول خدا صلى اهلل عليه و 

متذكر شود و اخبار فضيلت سادات را آله و سلم 

خضوع و تواضع ديگران را براى خود بشنود و 

نياز و برتر از ديگران ببيند، پس خود را بزرگ و بى

داند و آنها را پست و به منزله غالمان خود خيال 

كند هرچند آنها از جهت علم و عمل از او برتر 

باشند غافل از اينكه همين مردم به سبب خضوع و 

ى واضع و محبّتشان به او به خاطر رسول خدا صلت

اهلل عليه و آله و سلم در قيامت به قرب خدا و رسول 

صلى اهلل عليه و آله و سلم خواهند رسيد و اين سيّد 
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محترم از درجات و مقامات متواضعين محروم 

 خواهد بود.

 محروميت از درجات

ديگر آنكه سادات هرچند به شفاعت جدشان اهل 

ى ولى آيا به ثوابهاى اعمال نيكى كه كوتاه نجاتند

رسند؟ آيا از مقامات و اند مىكرده و به جا نياورده

اى دارند و حال آنكه در درجات اهل يقين بهره

اين راه نكوشيدند؟ پاسخ اين پرسش را از حضرت 

 رضا عليه السالم بشنويد.

»زيدالنار« كه برادر حضرت رضا عليه السالم بود 

هاى ه خروج كرده بود و خانهچون در بصر

را آتش زد ملقب به زيدالنار شد و چون العباس بنى

او را گرفتند و به خراسان نزد مأمون فرستادند 

 مأمون او را به حضرت رضا عليه السالم بخشيد.

 فرمايش حضرت رضا )ع( به زيدالنار
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روزى در مجلس حضرت با جماعتى كه دور او 

گفت رگرم بود و مىبودند به فخريه و مباهات س

گوييم. ماييم چنين و چنان و ماييم كه چنين مى

حضرت رضا عليه السالم كه در گوشه ديگر با 

فرمود، حرف زيد را شنيدند جماعت ديگر سخن مى

پس متوجه او شده فرمود: »اى زيد! آيا تو را مغرور 

 ساخته روايتى كه اهل كوفه نقل كردند كه خداوند

 108، ص: 2قلب سليم، ج

فاطمه عليها السالم را معصومه قرار داد پس اوالد او 

را بر آتش حرام فرمود؟ به خدا قسم! اين راجع به 

بطن اول زهراست كه حسن و حسين عليهما السالم 

باشند، آيا پدرت موسى بن جعفر عليهما السالم كه 

عت كننده خدا بود، هر روز روزه و شبها را به اطا

و كه معصيت خدا را كرد با تاطاعت صبح مى

كنى در قيامت مساوى هستيد؟ اگر چنين باشد مى

 پس تو نزد خدا از پدرت عزيزترى«.
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فرمود: »نيكوكار ما على بن الحسين عليه السالم مى

دو اجر دارد و گناهكار ما دو عقاب دارد )يكى براى 

اهى كه كرده و ديگرى براى هتك رسول خدا گن

تا اينكه فرمود پسر نوح صلى اهلل عليه و آله و سلم( 

با اينكه فرزندش بود چون معصيت خدا را كرد، 

خدا او را از فرزندى نوح انداخت، همچنين 

هركس از ما اطاعت خدا نكند از ما نيست و به راوى 

فرمود اگر تو اطاعت خدا كنى از ما خواهى 

 99ود«.ب

 . كبر به نسب شريف ظاهرى4

يف واقعى اما نسب شريف ظاهرى، پس جايى كه شر

سزاوار كبر به آن نباشد چنانچه گفته شد شرافت 

صورى دنيوى كه جز موهومى چيزى نيست به 

 باشد.طريق اولى سزاوار كبر نمى

 
99 \( 1iُ)-  58، باب 232، ص 2عيون اخبار الرضا عليه السالم، ج.\E 
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اگر حالت بدنهاى پدران خود را زير خاك ببيند و 

را در برزخ با خبر شود و  گرفتاريهاى نفوس ايشان

ه گاه بذلت موقف حساب آنها را در نظر آورد، هيچ

بزرگى موهوم چند روز دنيوى آنها براى خود 

 بيند.بزرگى نمى

 . كبر به جمال صورى5

كسى كه جمال صورى دارد هرگاه جمالش در 

نظرش بزرگ جلوه داده شود، پس حالت كبر در 

ارت بنگرد و كبر به او پيدا شده و به ديگران به حق

جمال در زنهايى كه قوه عاقله آنها ضعيف است 

تا جايى كه تكبر با شوهر خود  100شودمى بيشتر پيدا

 نمايد ومى

 
100 \( 2iُ)- ا اند كه در اثر تربيت ديّن، حالت كربدر آهنا پيدا نشده و با كمال عفت و سالمت و خوشى، چند روز عمر ر ناگفته مناند كه در بْي زهناى با َجال، زهناىي بوده

 E\شود:به نقل يك داستان اكتفا مىگذرانده و به سعادت ابدى رسيدند. براى منونه 

اى رسيدم زِن را ديدم كه از خيمه بريون آمده مانند آفتاب كه از افق طلوع  رفتم به خيمه» اصمعى« گويد در باديه مى 
  .اشاره كرد كه نزول مناكند يا ماه كه از پشت ابر پيدا شود، پيش آمده مرا مرحبا گفت و به موضعى 

توامن كرد و در اجازه او در آب و نان تصرف منىجام آّب طلبيدم گفت مرا شوهرى است كه ّب   من آجنا نشستم و از او
وقت رفنت او رخصت نطلبيدم كه اگر ميهماِن رسد او را ضيافت كنم و او بيش از اين به من رخصت نداده كه هرگاه  
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______________________________ 
، 232، ص 2عيون اخبار الرضا عليه السالم، ج  -(1)

 .58باب 

ى ناگفته نماند كه در بين زنهاى با جمال، زنهاي -(2)

اند كه در اثر تربيت دينى، حالت كبردر آنها بوده

سالمت و خوشى، چند  پيدا نشده و با كمال عفت و

روز عمر را گذرانده و به سعادت ابدى رسيدند. 

 شود:براى نمونه به نقل يك داستان اكتفا مى

 

نيستم وگرنه قسمت آب خود را به تو   و طعام او به قدر احتياج تصرف منامي اكنون تشنهتشنه يا گرسنه شوم در آب 
دهم، پس قدحى از شري نزد من هناد و من از ُحسن مالحت و  دادم وَل شربىت از شري كه طعام من است به تو مى مى

  .عقل و فصاحت او متحري ماندم

ديد مرحبا گفت،   ا صورتى در غايت زشىت، چون به خيمه درآمد و مراناگاه اعراّب سياه چهره از گوشه باديه پيدا شد ب
  .زن پيش دويد و عرق از صورتش پاك كرد و چندان خدمت از او كرد مانند كنيزان نسبت به مواليان

روز ديگر كه اراده كوچ داشتم به آن زن گفتم روىي به اين زيباىي كه تو دارى و صورت به اين زشىت كه شوهرت دارد  
  .دارى ىت اين ِهه خدمت تقدمي او مى اى و با وجود زشعجب است از تو كه دل بر او بسته 

ان نصفان نصفه الصرب ونصفه الشكر؛  گفت حديثى شنيدم از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم كه فرمود:» االمي
منامي و به  اميان دو قسمت است يكى صرب و ديگرى شكر«. خداوند به من َجال داده و من به مراسم شكرش قيام مى 

كنم تا دو قسمت اميامن درست شود و ديگر آنكه شايد شوهرم در عمرش كار نيكى  هرم صرب مىحمنت زشىت صورت شو 
ام و خداوند د شده و خداوند در عوض مرا روزى او كرده و شايد من در عمر خطاىي كردهكرده كه مورد قبول خداون

يزى نيست و آنچه پروردگارم تقدير  براى كفاره گناهم مرا به چنْي شوهرى رسانده و در هردو صورت جز خري و خوّب چ
  .من فرموده صالح مرا دانسته

  .عفت و پارساىي به مانند او نديدماصمعى گويد از اين سخنهايش تعجب كردم و زِن در 
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اى رفتم به خيمه»اصمعى« گويد در باديه مى

مده مانند رسيدم زنى را ديدم كه از خيمه بيرون آ

آفتاب كه از افق طلوع كند يا ماه كه از پشت ابر 

مرا مرحبا گفت و به موضعى پيدا شود، پيش آمده 

 اشاره كرد كه نزول نما.

من آنجا نشستم و از او جام آبى طلبيدم گفت مرا 

اجازه او در آب و نان تصرف شوهرى است كه بى

توانم كرد و در وقت رفتن او رخصت نطلبيدم نمى

ه اگر ميهمانى رسد او را ضيافت كنم و او بيش از ك

تشنه يا گرسنه اين به من رخصت نداده كه هرگاه 

شوم در آب و طعام او به قدر احتياج تصرف نمايم 

اكنون تشنه نيستم وگرنه قسمت آب خود را به تو 

دادم ولى شربتى از شير كه طعام من است به تو مى

هاد و من از دهم، پس قدحى از شير نزد من نمى

 حُسن مالحت و عقل و فصاحت او متحير ماندم.
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از گوشه باديه پيدا شد با ناگاه اعرابى سياه چهره 

صورتى در غايت زشتى، چون به خيمه درآمد و مرا 

ديد مرحبا گفت، زن پيش دويد و عرق از صورتش 

پاك كرد و چندان خدمت از او كرد مانند كنيزان 

 نسبت به مواليان.

روز ديگر كه اراده كوچ داشتم به آن زن گفتم 

ن رويى به اين زيبايى كه تو دارى و صورت به اي

زشتى كه شوهرت دارد عجب است از تو كه دل بر 

اى و با وجود زشتى اين همه خدمت تقديم او بسته

 دارى.او مى

گفت حديثى شنيدم از رسول خدا صلى اهلل عليه و 

ان نصفان نصفه الصبر آله و سلم كه فرمود: »االيم

ونصفه الشكر؛ ايمان دو قسمت است يكى صبر و 

جمال داده و من به  ديگرى شكر«. خداوند به من

نمايم و به محنت زشتى مراسم شكرش قيام مى

كنم تا دو قسمت ايمانم صورت شوهرم صبر مى
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درست شود و ديگر آنكه شايد شوهرم در عمرش 

د شده و كار نيكى كرده كه مورد قبول خداون

خداوند در عوض مرا روزى او كرده و شايد من در 

فاره گناهم ام و خداوند براى كعمر خطايى كرده

مرا به چنين شوهرى رسانده و در هردو صورت جز 

خير و خوبى چيزى نيست و آنچه پروردگارم تقدير 

 من فرموده صالح مرا دانسته.

اصمعى گويد از اين سخنهايش تعجب كردم و زنى 

 عفت و پارسايى به مانند او نديدم.در 

 109، ص: 2قلب سليم، ج

در خانه او باشد و از بيند از اينكه خود را بزرگتر مى

كاريها او جدا شده و به انواع آلودگيها و كثافت

مبتال گرديده و چند روز عمر خود را با نكبت 

هالكت ابدى گذراند و گاهى در نتيجه بهمى

انديشيد درآغاز و انجام ىرسد واگر ازاوّل ممى

http://www.i20.ir/


251      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

ديد و اعتبارى جمال خود را مىخود و عاريه و بى

از كثافات بوده و باالتر از همه باطن بدنش كه پر 

فهميد كه در اثر زشتى زشتى روان خود را مى

اخالقش بدترين صورتها را دارد، به جمالش متكبر 

 شد.نمى

 110، ص: 2قلب سليم، ج

 . كبر به قوت و شجاعت6

كسى كه پهلوان و زورمند است هرگاه خدا را كه 

دهنده نيروست فراموش كند و حالت نخستين و 

ين خود را نبيند ممكن است حالت كبر در او آخر

مرتبه پيدا شده و خود را صاحب شخصيت و عالى

نسبت به زيردستان و ناتوانان پندارد و اگر توانايى 

ورى كه ديد به طاعتبار مىخود را عاريه و بى

اندازد، كبر كوچكترين بيمارى، او را از پاى مى

ى كمالى كرد و نيز زورمندى براى انسانپيدا نمى
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نيست تا به آن خود را بزرگ و ديگران را كوچك 

پندارد بلكه كمال حيوانى است و به هراندازه 

زورمند باشد بسيارى از حيوانات از او زورمندتر 

 خواهند بود.

 . كبر به داشتن اتباع7

كبر به داشتن اتباع مانند فرزندان و فاميل و بستگان 

يا وابسته بودن يا خدمتگزاران و شاگردان و ياوران 

به سالطين و حكمرانان. خود را بزرگتر از ديگران 

ها بر مردمان ببالد و مباهات پندارد و به اين عالقه

ها بينديشد اعتبارى اين عالقهكند، اگر در فنا و بى

كه ممكن است به يك بيمارى يا باليى مبتال شود كه 

از عهده آنها بيرون باشد و از همه مهمتر ساعت 

اوست كه هيچ قدرتى نتواند آن را تأخير مرگ 

ها همه از ذات او بيگانه بيندازد. و نيز اين عالقه

ها كمالى در ذات او است يعنى به واسطه اين عالقه
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به سبب آن خود را بزرگ بيند و شود تا پيدا نمى

 بر ديگران كبر ورزد.

 . كبر به واسطه ثروت8

دگى كسى كه از جهت مسكن و لباس و وسايل زن

در فراخى باشد و سرمايه بسيار و درآمد سرشار دارد 

اگر خدا را كه دهنده ثروت است فراموش كند و 

ثباتى ثروت خود را نبيند و خود را نسبت فنا و بى

نياز و عاليقدر پندارد پس دستان، بزرگ و بىبه تهي

در اين حالت كبر نفس كه بيهوشى و مستى واقعى 

چنانچه اميرالمؤمنين  است، در او پيدا شده است؛

عليه السالم فرموده: »مستى چهار قسم است: مستى 

شراب و مستى مال و مستى خواب و مستى 

 101رياست«.

______________________________ 
»السّكر اربع سَكرات: سُكر الشراب وسكر المال  -(1)

 
101 \( 1iُ)- كر اربع َسكرات: ُسكر الشراب وسكر املال وسكر النوم وسكر املُلك«،) سفينةالبحار، ج  E\(.557، ص 2» السى
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، ص 2وسكر النوم وسكر المُلك«، )سفينةالبحار، ج 

557.) 

 111ص:  ،2قلب سليم، ج

 

پندارد، با آنها تهيدستان را خوار و ذليل مى

نشيند، از نماز جماعت رويگردان است؛ چون نمى

غالباً اهل آن تهيدستانند خصوصاً اگر سابقه فقر 

تر داشته باشد ممكن است كبرش شديدتر و سخت

كند؛ مثلًا نازد و فخر مىشود پس به ثروت خود مى

النى در ند آنچه فگويد فالن و فالن گدا هستمى

كند، در خانه من يك روز صرف يك سال خرج مى

كنم، خرم و آزادش مىشود، من فالنى را مىمى

 تمام دارايى فالنى برابر فرشهاى خانه من نيست ....

اگر اين بيچاره از اين مستى و نافهمى بهوش 

دانست كه ثروتمندى كمال ذاتى آمد و مىمى
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بين انسان و  سبتى استبراى انسانى نيست و تنها ن

آنچه در خارج از وجود اوست و به زودى به 

كند و نيز اعتمادى به بقاى ديگرى نسبت پيدا مى

ثروت نيست چه اشخاصى كه در شب ثروتمند 

 بودند و بامداد جزء تهيدستان شدند.

و چون براى اين امور كه موجب كبر است در 

كتاب گناهان كبيره و بحث عُجب، شرح بيشترى 

 شود.ه، اينجا به همين مقوله قناعت مىداده شد

 كبر به غير از اين امور

خردان ممكن است به ناگفته نماند كه بعضى از بى

غير اين عنوانهايى كه ذكر شد متكبر شود تاجايى 

نقمت رانعمت پندارد و كار زشت خود را نيك كه

شمارد و به آن خود رابزرگ و باالتر از ديگرى داند 

ر كند مانند اينكه بگويد من چند برابر ا تكبّو به آنه
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خورم، استاد در قمارم، در زنا فالنى شراب مى

 كارى چنانم دردزدى بيش از همه مهارت دارم.

به راستى چنين احمقى بدتر از كناسى است كه با 

هم شغلهاى خود كبر ورزد و بر آنها فخر كند كه 

م و من امشب به اندازه همه شما چاه مستراح داشت

همه را پاك كردم و چنين و چنان كردم و من بر 

 همه شما برترى دارم.

 كبر بايد ريشه كن شود

ضمن بيان انواع كبر و اسباب آن به درمان هرمرتبه 

 از آن اشاره شد ليكن آنچه گفته

 112، ص: 2قلب سليم، ج

اى از پيدايش شد اگر به آن عمل شود تا اندازه

لى ممكن است باز وشود حالت كبر جلوگيرى مى

پيدا شود يا به مرتبه ديگر آن يا از سبب ديگرى 

متكبر گردد و در حقيقت عمل به آنچه گفته شد 
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اى مانند استعمال قرصهاى مسكن است كه تا اندازه

كند ولى چون اصل بيمارى باقى درد را ساكن مى

است باز درد خواهد آمد جز اينكه اساس درد را 

همچنين بيمارى كبر كه  ،درمان و ريشه كن كنند

كند و كسى از آن در امان هربشرى را تهديد مى

اش از دل كنده شود و تنها نيست بايد اصل و ريشه

كند، ملكه، تواضع درمانى كه آن را ريشه كن مى

 است.

معناى ملكه، خوى و عادت است يعنى بايد راه و 

روش خود را با خدا و خلق به طور استمرار بر 

شود تا اينكه د به شرحى كه گفته مىتواضع گذار

پس از گذشتن مدتى، تواضع خُلق او گردد و از 

 بين نرفتنى بشود.

 تواضع بايد ملكه شود
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تواضع به معناى فروتنى و شكسته نفسى است و 

حقيقت آن حالتى است در نهان انسانى كه از دقّت 

در حالت نخستين خود كه نطفه بوده و حالت 

شود از تدبّر است پيدا مى اكآخرينش كه مشتى خ

در اجزاى بدن و قواى آن و تفكر در نفس و قواى 

ادراكيّه و حاالت عارضه آن. و نيز نيازمنديهاى 

شمار خود كه بفهمد در هرلحظه از صدها جهت بى

نياز به پروردگار خود دارد و نيز نعمتهاى بيرون از 

ه اندازه و شماره خدا را بداند و نيز نسبت خود را ب

جهان عظيم آفرينش بسنجد، پس اگر اين دانشها 

دلنشين شود يعنى از حواس ظاهر بگذرد و در دل 

جاى گيرد در نتيجه خود را كوچك و ناچيز و غرق 

شناسد، ثمره اين شناسايى نياز و بنده مملوك مى

پيدا شدن حالت خضوع و خشوع و محبت و بيم و 

پروردگار  بااميد و تسليم و انقياد در نهان و آشكارش 
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و مهرورزى و كوچكى و اداى حقوق در برابر 

 آفريده شدگان است.

و اين حالت، تواضع است كه ضدّ كبر و درمان 

قطعى آن است و آيات و روايات در مدح آن 

 اى از آنها اشاره خواهد شد.فراوان رسيده و به پاره

چيزى كه ضرورى است دانستن كيفيت تواضع با 

 اينجا ازدر  خدا و خلق است كه

 113، ص: 2قلب سليم، ج

شود تا خواننده روى آيات و روايات يادآورى مى

عزيز آنها را بداند و راه و روش خود را بر آنها قرار 

دهد و در نتيجه از بيمارى كبر نجات يابد و از ملكه 

مند گردد و از بندگان پسنديده فاضله تواضع بهره

 و ستوده حضرت پروردگار شود.

 خدا اضع باتو
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انسانى به همان اندازه كه خود را به حقارت و ذلت 

و ناتوانى و نيازمندى شناخت بايد خداى را به عزت 

نيازى و و رفعت و كبريايى و توانايى و بى

نوازى بشناسد و اين شناسايى را پرورى و ذرّهبنده

 شود:لوازمى است كه به كليات آن اشاره مى

خود نداند پس روردگار براى خود حقّى بر پ .1

نعمتها و عطاهاى او را كوچك نشمارد و نگويد خدا 

به فالن و فالن چنين و چنان داده و به من چيزى 

 نداده است.

در برابر آنچه خدا برايش خواسته و پيش آورده  .2

خواه ماليم ميلش باشد يا مخالف، راضى و تسليم 

 بوده و چون و چرا در دل و زبان نداشته باشد.

هنده و منعم خود را از جان نده و پرورش دآفرين .3

و دل دوست دارد و تنها به او دل بندد و در رسيدن 

اى كه دارد تنها اميد و قوت به هر خيرى و خواسته

http://www.i20.ir/


261      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

اش او باشد. و نيز در برابر هرخطر و دل و تكيه

اى از پا درنيايد و خود را تنها نبيند و انتظار حادثه

 ل نبرد.مدد و يارى كردن او را از د

ميشه در مقام اظهار بزرگى و بزرگوارى و ه .4

نعمتهاى نامتناهى پروردگار باشد بنابراين، از 

رياكارى و خودنمايى در عبادات و عاديات به 

تفصيلى كه در بحث ريا گفته شد، سخت پرهيز كند 

گاه بزرگى خود و جلوه نفس را طالب نشود و هيچ

م اشد و در تماو از خودنمايى و تزكيه نفس برحذر ب

حاالت نشستن و برخاستن و راه رفتن و سخن گفتن 

وار باشد: »و بندگان شايسته خداوند رحمان بنده

روند از روى نرمى و آنانند كه بر زمين راه مى

 102افتادگى«.

»و پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم بر زمين 

 فرمود جزخورد و مىنشست و بر زمين چيز مىمى

 
102 \i\-)( 1iُ ... َوِعَباُد الرَّْحِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اَِلْرِض َهْوناا\E /(.63،) فرقان\E 
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______________________________ 
وَعِبَادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى األَرْضِ هَوْنًا  -(1)

 (.63، )فرقان/ ...

 114، ص: 2قلب سليم، ج

م، مانند غالمان چيز ااين نيست كه من بنده

 103نشينم.خورم ]و[ مانند غالمان مىمى

دادن چيزى نخورد، از گاه در حالت تكيهو هيچ

وزى كه به پيغمبرى خدا فرستادش تا روزى كه از ر

دنيا به سوى خودش او را برد در حالى بود كه براى 

 104خدا متواضع بود«.

زنى بر رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

ذشت در حالى كه آن حضرت بر زمين نشسته چيز گ

 
103 \( 1iُ)- نشست: بر سر دو پا و آن اين است كه دو ساق را از زمْي بلند گذارد و دو زانو را در ميان دو دست سلم بر سه وضع مى» رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و

ند«،) گشود و هرگز ديده نشد چهار زانو نشيكرد و ديگرى را روى آن مىنشست و گاهى هم يك پا را تا مىذراع خود تكيه دهد. گاهى هم بر سر دو زانو مى خود بگريد و به
 E\، باب اْللوس(.491، ص 4اصول كاىف، مَتجم، ج 

104 \( 2iُ)-ا أَنَا َعْبد آكل كما يأكل العبد واجلس كما جيلس العبد وما اكل » وكان رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم جَيِْلُس َعَلى ا ِلْرِض َويَأُكُل َعَلى اِلْرِض َويَ ُقوُل: إمنَّ
 E\(.417، ص 1جل نبيا حىت قبضه اللَّه اليه متواضعا للَّه«،) سفينةالبحار، ج متكئاا منذبعثه اللَّه عزو 
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خورد. زن گفت: يا محمّد! مانند غالمان نشسته و مى

 خورى؟مى مانند غالمى چيز

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »واى 

 تر است؟«.بر تو! كدام بنده از من بنده

اى از طعام خود به من ده، رسول زن گفت لقمه

اى به او داد اما عليه و آله و سلم لقمهخدا صلى اهلل 

او نگرفت و گفت نه به خدا سوگند! جز آنچه در 

و به من دهى، پس  دهان مبارك است بيرون آرى

آن حضرت لقمه را بيرون آورده و او خورد و تا 

 آخر عمرش بيمار نشد.

پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم پياده را با خود 

 فرمودرديف مى

شد كسى را اذن هرگاه بر مركب سوار مى

 فرمود:فرمود كه با او پياده بيايد و مىنمى
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. روزى »فضل »يا سوار شو يا پس از گذشتن من بيا«

بن عباس« را پياده ديد فرمود: »اين جوان را 

رديف من سوار كنيد« و چون سوار شد دستهايش 

را به گردن آن حضرت بست به او فرمود: »اى 

بينى، خداوند بترس، او را جلو خود مى جوان از

كند از اى غالم از خداوند بترس تو را كفايت مى

 105شدگان«.همه آفريده

______________________________ 
»رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم بر سه  -(1)

نشست: بر سر دو پا و آن اين است كه دو وضع مى

زانو را در ميان دو  ساق را از زمين بلند گذارد و دو

دست خود بگيرد و به ذراع خود تكيه دهد. گاهى 

نشست و گاهى هم يك پا را تا هم بر سر دو زانو مى

گشود و هرگز و ديگرى را روى آن مى كردمى

 
105 \( 3iُ)-(.417، ص 2م خف اللَّه يكفيك ما سواه«،) سفينة البحار، ج » يا ُغالُم خف اللَّه َتده امامك يا غال\E 
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ديده نشد چهار زانو نشيند«، )اصول كافى، مترجم، 

 ، باب الجلوس(.491، ص 4ج 

»وكان رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم  -(2)

يَجْلِسُ عَلَى األرْضِ وَيَأكُلُ عَلَى األرْضِ وَيَقُولُ: إنَّما 

كما يجلس أَنَا عَبْد آكل كما يأكل العبد واجلس 

العبد وما اكل متكئاً منذبعثه اللَّه عزوجل نبيا حتى 

، ص 1، ج قبضه اللَّه اليه متواضعا للَّه«، )سفينةالبحار

417.) 

»يا غُالمُ خف اللَّه تجده امامك يا غالم خف  -(3)

 (.417، ص 2اللَّه يكفيك ما سواه«، )سفينة البحار، ج 

 115، ص: 2قلب سليم، ج

آنان كه به شرف همرديف شدن و مورخين شماره 

 اند.اند سى و سه نفر نقل كردهبا آن حضرت رسيده

 دارىهمكارى در خانه
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اش دا صلى اهلل عليه و آله و سلم در خانه»رسول خ

كرد و روى تواضع و با اهل خانه همكارى مى

نشست و انگشتان فروتنى براى طعام خوردن مى

ليسيد و خود را كه به آن طعام خورده بود، مى

فرمود( به گاه آروغ نزد )يعنى پرخورى نمىهيچ

دوشيد و لباس دست خود از گوسفند شير مى

دوخت زد و كفش خود را مىله مىخودش را وص

داد و خانه را و كارهايش را خودش انجام مى

بست و شتر آبكش خود كرد و شتر را مىجاروب مى

ا او خمير كرد و بداد و با خدمتكار آرد مىرا آب مى

نمود، وسايل زندگى خود را از بازار خود مى

آورد، آب وضو را خودش داشت و به خانه مىبرمى

گذاشت و با تهيدستان نزد خود مىدر شب 
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خورد و به دست نشست و با بيچارگان چيز مىمى

 106داد«.خود به آنها چيز مى

 تواضع براى خدا در خوراك

رسول خدا صلى امام صادق عليه السالم فرمود: »

اهلل عليه و آله و سلم يك شب پنجشنبه در مسجد قبا 

اوس بن افطار كرد و فرمود: آيا آشاميدنى هست؟ 

خولى انصارى، قدحى شير آميخته به عسل براى آن 

حضرت آورد و چون آن را به لب گرفت، دورش 

كرد، سپس فرمود: دو نوشيدنى است كه يكى از 

م و نه حرامش نوشآنها بس است نه آن را مى

نمايم؛ زيرا هركه كنم ولى براى خدا تواضع مىمى

هركه  براى خدا تواضع كند خدا او را باال برد و

بزرگى ورزد، خدا او را پست كند و هركه در 

 
106 \( 1iُ)-به وَيصف لب شاته ويرقع ثو » و كان صلى اهلل عليه و آله و سلم ىف بيته ىف مهنة اهل و يقطع اللىحم وجيلس على الطعام حمقراا وكان يلطع اصابعه وَل يتجشاا قط ُي

م ري ويعلف ناضحه ويطحن مع اخلادم ويعجن معها وُيمل بضاعته من السوق ويضع طهوره بالليل بيده وجيالس الفقراء ويؤاكل املساكْي ويناوَلنعله وَيدم نفسه ويقم البيت ويعقل البع
 E\(.418، ص 1بيده«،) سفينة البحار، ج 
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زندگى ميانه روى كند خدايش روزى دهد و هركه 

 روى كندزياده

______________________________ 
و آله و سلم فى بيته فى  »و كان صلى اهلل عليه -(1)

مهنة اهل و يقطع اللّحم ويجلس على الطعام محقراً 

 قط يحلب شاته ويرقع وكان يلطع اصابعه ولم يتجشاً

ثوبه ويخصف نعله ويخدم نفسه ويقم البيت ويعقل 

البعير ويعلف ناضحه ويطحن مع الخادم ويعجن معها 

ويحمل بضاعته من السوق ويضع طهوره بالليل بيده 

الس الفقراء ويؤاكل المساكين ويناولهم بيده«، ويج

 (.418، ص 1)سفينة البحار، ج 

 116، ص: 2قلب سليم، ج

ا او را محروم كند و هركه زياد ياد مرگ كند، خد

 107خدا او را دوست دارد«.

 
107 \( 1iُ)-ا َوَضَعُه علىيه و آله و سلم َعشيََّة ََخيٍس ف َمْسِجِد قُب» أْفَطَر َرُسوُل اللَّه صلى اهلل عل  ا َفقال: َهْل ِمْن َشراٍب؟ فأَتاُه أْوُس اْبُن ُخويلى اِلْنصاري ِبُعسٍّ ُميٍض ِبعسٍل فَ َلمى

َتَصَد ف َمْعيَشِتِه َرزَقَُه اللَّهُ َوَمنْ أَتواَضُع للَِّه فَإنَّ َمْن َتواَضَع للَِّه  فيِه ََنىاُه ُُثَّ قاَل َشراباِن ُيْكَتفى بِأَحِدِِهآ ِمْن صاِحِبِه الاْشرَبُهُ َوال اَحرُِّمهُ َولِكنْ  َر  َرفَ َعهُ اللَّهُ َو َمْن َتَكربََّ َخَفَضُه اللَّهُ َوَمْن اق ْ بَذَّ
 E\(.122، ص 2َحَرَمهُ اللَُّه َوَمْن أْكثََر ذِْكَر اْلَمْوِت اَحبَّهُ اللَُّه«،) اصول كاىف، ج 
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 چرا شير با عسل را ميل نفرمود؟

جهت اينكه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

تواضع ميل نكرد آن است كه شير با عسل را براى 

حظوظ نفسانى و لذّات حيوانى هرچند اگر از 

ل و مباح است حالل باشد و اسراف هم نشود حال

كند تا جايى لكن قهراً افتادگى و شكستگى را كم مى

كه غالباً موجب زيادتى ناز و طغيان وسركشى نفس 

شود وحالت عبوديت كه باالترين مقامات است مى

از اينجاست كه پيغمبران و بزرگان  روداز دست مى

دين از خوشگذرانى و راحت طلبى و لذتهاى 

ماديّات از مسكن و لباس و  حيوانى و انواع تنعم به

كنند كه مبادا از مقام خوراك، سخت پرهيز مى

»ناز  عبوديت كه تواضع براى خداست تنزّل كنند

 پرورده تنعّم نبرد راه به دوست«.

ت، موجب سرگرمى و غفلت نيز فرو رفتن در شهوا

از جهان پس از مرگ است چنانچه در آخر حديث 
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عبادت در او پيدا بدان اشاره شد تا جايى كه شوق 

شود و تهيّه توشه براى سفر آخرت از ياد نمى

رود و حيات ابدى و گزارشات آن را كه شنيده مى

پندارد نظير كسى كه براى مانند قصّه و حكايت مى

سايل زندگى از وطن به سوى تدارك آذوقه و و

شهرى سفر كند و در آن شهر رفيقانى پيدا كند و با 

ى آن شهر سرگرم شود و به آنها به تفرج و تماشا

انواع تنعم و خوشيها مشغول گردد تا جايى كه در 

روزش يك لحظه به ياد زيستگاه خود نيفتد و شبانه

از غرض اصلى مسافرت به آن شهر غافل شود تا 

به اجبار با دست خالى به وطن خود جايى كه 

 برگردد.

 . از استماع چاپلوسى بپرهيزيد9

كسى كه خواستار ملكه تواضع با خداوند است 

 چنانى كه از تزكيه نفس و خودستايى
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______________________________ 
»أفْطَرَ رَسُولُ اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم  -(1)

 قُبا فَقال: هَلْ مِنْ شَرابٍ؟ عَشيَّةَ خَميسٍ في مَسْجِدِ

بِعُسٍّ مخيضٍ بِعسلٍ فأَتاهُ أوْسُ ابْنُ خُوليّ األنْصاري 

فيهِ نَحّاهُ ثُمَّ قالَ شَرابانِ يُكْتَفى  فَلَمّا وَضَعَهُ على

بِأحَدِهِمآ مِنْ صاحِبِهِ الاشْرَبُهُ وَال احَرِّمُهُ وَلكِنْ 

هِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَكَبَّرَ أتَواضَعُ للَّهِ فَإنَّ مَنْ تَواضَعَ للَّ

صَدَ في مَعْيشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَمَنْ بَذَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَمَنْ اقْتَ

حَرَمَهُ اللَّهُ وَمَنْ أكْثَرَ ذِكْرَ الْمَوْتِ احَبَّهُ اللَّهُ«، )اصول 

 (.122، ص 2كافى، ج 

 117، ص: 2قلب سليم، ج

پرهيز  -ث عُجب گفته شدبه تفصيلى كه در بح -

كند بايد از شنيدن مدح و ثناى خود از زبان مى

لق گويان و چاپلوسان نيز دورى جويد و به آن تم

دلخوش نشود؛ يعنى اگر كسى او را ستايش كند و 

بگويد تو چنين و چنانى، تو صاحب كماالتى، نبايد 
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به آن سخنان راضى و دلخوش شود و اگر بتواند 

قطع كند؛ زيرا شخص موحد به بايد سخن او را 

ى خوبى دانسته كه از خود هيچ ندارد و اگر كمال

 در او باشد مانند اصلش از خداوند است.

همچنان كه نادانان و متكبران از خود يا مخلوقى 

مانند خود مدح گويند و به كمال خويش 

خودستايى كنند و خود و يكديگر را بستايند، در 

بندگان شايسته خدا و  برابر آنها بايد دانايان و

رسند متواضعان، از خدا گويند و به يكديگر كه مى

نعمتها و احسانهاى خدا را ياد نمايند و به مدح و 

ستايش پروردگار زبان گشايند و اگر كسى از خود 

يا آنها گويد و خود يا او را بستايد سخت ناراحت و 

 ناراضى شوند.

ى از او و به راستى اگر به مدح و ثناخوانى ديگر

راضى و دلخوش شود سزاوار قهر الهى خواهد شد 

حلم خود او را مورد غضب و هرچند خداوند به 
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انتقام قرار ندهد؛ زيرا در آن حال درست مانند 

غالم سلطانى است كه هرچه به هركه داده از خزينه 

سلطنتى و به اذن سلطان داده پس در حضور سلطان 

مورد مدح و ثنا اگر كسى متوجه غالم شود و او را 

قرار دهد و بگويد تو صاحب مكنت و ثروتى، تو 

وجودى، تو مرا و ديگران را از فقر  داراى كرم

رهانيدى؛ اگر غالم به اين ستايشها خشنود باشد البته 

سزاوار قهر سلطان خواهد بود هرچند ستاينده 

سلطان را نبيند و نشناسد و شكى نيست اگر غالم دانا 

ز شدت شرمسارى از حضور باشد در آن حال ا

 كند.سلطان آرزوى فرو رفتن به زمين را مى

ى اثبات اين مطلب و فهميدن راه و روش برا

 شود.بندگى و تواضع با خدا چند روايت ذكر مى

 به صورت چاپلوس خاك بيندازيد
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم از ستايش 

كردن نهى فرمود و فرمود: »به صورت مدح 

 108دگان، خاك بيندازيد«.كنن

______________________________ 
»إنَّ رَسُولَ اللَّهَ صلى اهلل عليه و آله و سلم نَهى  -(1)

عَنِ الْمَدْحِ وَقالَ أحِثُّوا فى وجوه المدّاحين، 

 (.528، ص 2التّراب«، )سفينةالبحار، ج 

 118، ص: 2قلب سليم، ج

ايى كه در معناى اين حديث چنين گفته شده: آنه

شان شده، به ن، عادت و سرمايهمدح مردمان كرد

آنها چيزى ندهيد و محرومشان سازيد تا كار خود 

 را ترك كنند.

و محتمل است كه مراد رد كردن و سخن او را قطع 

نمودن باشد به اينكه چيزى به او بدهند تا برود، 

 
108 \( 1iُ)-اب«،) سفينةالبحار، ج » إنَّ َرُسوَل اللََّه صلى اهلل علي احْي، الَتى  E\(.528، ص 2ه و آله و سلم هَنى َعِن اْلَمْدِح َوقاَل أِحثُّوا ىف وجوه املدى
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اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »كسى كه از گفتن 

ا از حد بگذرد اش تكان خورد يربارهسخن باطلى د

دانا نيست و كسى كه از مدح كردن نادانى او را 

 109راضى و دلخوش شود دانا نيست«.

در وصيت حضرت صادق عليه السالم به عبداللَّه بن 

جندب فرمود: »از سخن نادان و ستايش او مغرور 

نشوى پس تكبر كنى و به كردارت خودبين شوى 

 ارها عبادت و تواضعبه راستى بهترين كرد

 110است«.

 زيان آورترين چيزها

روزى اعرابى بر رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

سلم وارد شد و به ثناخوانى از آن حضرت مشغول 

شد و گفت تو بهترين عرب از جهت پدر و مادر 

 
109 \( 1iُ)- (.220، ص 2» اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه وال حبكيم من رضى بثناء اْلاهل عليه ...«،) سفينةالبحار، ج\E 
110 \( 2iُ)-2التواضع«،) سفينة البحار، ج الصادق لعبداللَّه بن جندب قال وال تغَت بقول اْلاهل وال ِبدحه فتكرب وَترب وتعجب بعملك فان افضل العمل العبادة و  » ىف وصية ،

 E\(.528ص 
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باشى و رئيس ترين باقيمانده عرب مىهستى و كريم

 باشى.عرب در جاهليت و اسالم مى

عليه و آله و سلم خشمگين شد خدا صلى اهلل  رسول

و فرمود: »چرا لبها را نبستى و دندانها را برهم 

نگذاشتى تا تندى زبانت را از ما رد كنى، به راستى 

كه داده نشده در دنيايش كسى چيزى راكه برايش 

تر براى آخرتش باشد از روانى و ضرر رساننده

ز و زبان رهايى زبانش، يا على عليه السالم برخي

 سخن( او را قطع كن«. )يعنى

مردم گمان كردند كه على عليه السالم زبانش را 

برد، پس على عليه السالم چند درهم به او داد و مى

 111او را روانه فرمود.

______________________________ 
»اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول  -(1)

 
111 \( 3iُ)-  895، ص 6حباراِلنوار، ج.\E 
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..«، جاهل عليه .الزور فيه وال بحكيم من رضى بثناء ال

 (.220، ص 2)سفينةالبحار، ج 

»فى وصية الصادق لعبداللَّه بن جندب قال وال  -(2)

تغتر بقول الجاهل وال بمدحه فتكبر وتجبر وتعجب 

بعملك فان افضل العمل العبادة والتواضع«، )سفينة 

 (.528، ص 2البحار، ج 

 .895، ص 6بحاراألنوار، ج  -(3)

 119، ص: 2قلب سليم، ج

مردى به حضرت رضا عليه السالم عرض كرد به خدا 

ترى از جهت سوگند روى زمين از شما با شرافت

شود. امام عليه السالم فرمود: »تقوا پدران يافت نمى

 و طاعت خدا، مردمان را شرافتمند كرده است«.

ديگرى به آن حضرت گفت: به خدا سوگند تو 

 ى، امام فرمود:بهترين مردمان هست
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خور، از من بهتر كسى است كه با تقواتر »سوگند م

تر باشد، به خدا سوگند آيه: و خداى را مطيع

ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين گرامى

 113، نسخ نشده است«.112شماست

و روايات مقام فراوان و در آنچه نقل شد كفايت 

 است.

 شكر مخلوق با چاپلوسى فرق دارد

ر اگر به ست كه مدح و ثناى خلق از يكديگبايد دان

طور استقالل نباشد؛ يعنى دانسته شود كه اصل 

كمال از خداست و آنچه در هر بشرى است عطاى 

او است. و نيز از روى تملق و چاپلوسى و طمع 

نباشد و نيز موجب عجب و كبر در شنونده نشود 

ضررى ندارد خصوصاً اگر به عنوان شكر از مخلوق 

شد كه به ه رساندن نعمت خدا شده بوده باكه واسط

 
112 \i\-( 1)iُ ... ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَتْ َقلُكْم ...\E، /(.13) حجرات\E 
113 \( 2iُ)-  10، ح 58، باب 236، 2عيون اخبار الرضا عليه السالم، ج.\E 
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آن امر شده به تفصيلى كه در باب شرك در افعال 

 گذشت.

 . شكر نزد نعمت تازه و داستان نجاشى10

كسى كه در راه بندگى و تواضع با خداست 

اى از حضرت آفريدگار به او هنگامى كه نعمت تازه

رسد آن را كوچك نگيرد و چون عطاى خداست 

اضع آن را بزرگ و پرارج داند و بر خشوع و تو

خود بيفزايد و به باالترين درجه تواضع كه گذاردن 

 پيشانى بر خاك است، شكر آن را ادا كند.

دق عليه السالم فرمود: »نجاشى )پادشاه امام صا

حبشه( نزد جعفر بن ابيطالب و يارانش )كه از فشار 

قريش به حبشه گريخته بودند( فرستاد و آنها را 

اش ر خانهخواست. بر نجاشى وارد شدند و او د

اى در بر هاى كهنهروى خاك نشسته بود و جامه

 داشت. جعفر
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______________________________ 
، )حجرات/ ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَلكُمْ ... -(1)

13.) 

، باب 236، 2عيون اخبار الرضا عليه السالم، ج  -(2)

 .10، ح 58

 120، ص: 2قلب سليم، ج

او را با اين حال ديديم از او نگران گفت چون 

شديم )كه مبادا بر ما خشم كرده و خود را به اين 

باشد( چون هراس ما و چهره رنگ وضع درآورده 

پريده ما را ديد گفت سپاس خدايى را سزاست كه 

محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم را يارى كرد و 

اى ندهم؟ چشمش را روشن ساخت آيا به شما مژده

تيم پادشاها چرا! گفت: اكنون يكى از گف

بانهاى من از سرزمين شما آمده و به من ديده

وند عزّوجل محمّد صلى اهلل گزارش داد كه خدا
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عليه و آله و سلم را يارى كرد و دشمن او را نابود 

ساخت و فالن و فالن در هنگام برخورد با مسلمانان 

رخت اى به نام بدر، اسير شدند آن درّه ددر درّه

اراك فراوان دارد و گويا هم اكنون هم بدو نگاه 

كنم چون در آنجا براى آقاى خودم كه از مى

 كردم.ضمره بود چوپانى مىبنى

نگرم جعفر در پاسخ او گفت: پادشاها! پس چرا مى

اى؟ اى و جامه كهنه در بر كردهكه بر خاك نشسته

)يعنى اين مژده مايه شادى و جشن و شادمانى و 

 است( گفت: زيور

اى جعفر! ما در آنچه خدا به عيسى عليه السالم فرو 

ها اين بنده فرستاده دريافتيم كه از حق خدا بر

است كه فروتنى پديد آرند هنگامى كه خدا نعمتى 

بر آنها پديد آرد؛ چون خداى عزّوجلّ به وسيله 

محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم نعمتى برايم پديد 
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واضع و فروتنى را پديدار كردم آورده، من اين ت

 براى خدا.

چون اين گزارش به رسول خدا صلى اهلل عليه و 

رسيد به يارانش فرمود: »به راستى صدقه  آله و سلم

مايه فزونى است براى صدقه دهنده، صدقه بدهيد 

خدايتان رحمت كند و به راستى تواضع و فروتنى 

ند مايه بلندى مقام است، تواضع كنيد خدايتان بل

كند و به راستى گذشت براى صاحبش، سبب عزّت 

است درگذريد )از يكديگر( خدايتان عزيز 

 114دارد«.

 سجده نزد نعمت تازه

روايات فراوانى در استحباب سجده شكر هنگام 

رسيدن نعمت تازه يا ياد كردن از نعمت گذشته 

 
114 \( 1iُ)- 185 -184، ص 3، ج اصول كاىف، مَتجم.\E 
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از آن جمله از امام صادق عليه السالم  115رسيده

 مروى است كه فرمود:

سول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم در سفرى بر ر

اى سوار بودند در اثناى راه ناگاه پياده شدند و ناقه

 چند

______________________________ 
 .185 -184، ص 3اصول كافى، مترجم، ج  -(1)

، كتاب الصلوة، ابواب 4وسائل الشيعة، ج  -(2)

 .1081، ص 7سجدة الشكر، باب 

 121ص: ، 2قلب سليم، ج

مرتبه سجده نمودند و چون سوار شدند به ايشان 

گفتند يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم! چيز 

اى از شما ديديم، فرمود: »بلى جبرئيل بر من تازه

نازل شد و از طرف خداوند چند بشارت به من 

 
115 \( 2iُ)-  1081، ص 7، كتاب الصلوة، ابواب سجدة الشكر، باب 4وسائل الشيعة، ج.\E 
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رساند براى هر بشارت سجده كردم براى شكر 

 خداوند«.

م فرمود: »هرگاه يكى از شما السال امام صادق عليه

نعمت خدا را ياد كند پس براى شكر خداوند 

صورتش را بر خاك گذارد و اگر سوار است پياده 

شود و صورت خود را بر خاك گذارد و اگر نتواند 

و از شهرت بترسد، پس صورت خود را بر جلو زين 

اسب گذارد و اگر آن هم نشود صورت را بر كف 

حمد كند خدا را بر آنچه سپس  دست خود گذارد

 به او داده است«.

امام باقر عليه السالم فرمود: پدرم على بن الحسين 

نمود كرد سجده مىهرگاه نعمت خدا را ياد مى

هرگاه آيه سجده )واجب يا مستحب( را تالوت 

نمود، هربدى و شرّى را كه خدا كرد سجده مىمى

ماز از هرنكرد؛ بعد فرمود سجده مىاز او دور مى

كرد بين دو نفر را كه اصالح واجبى سجده مى
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كرد، اثر سجده در مواضع داد سجده مىمى

 )هفتگانه( سجودش بود و از اين روى آن حضرت،

 ناميده شد. »سجّاد«

امام صادق عليه السالم فرمود: خداوند به موسى 

دانى چرا تو را از عليه السالم وحى فرمود: آيا مى

 ن گفتن برگزيدم؟براى سخميان بندگانم 

موسى عليه السالم گفت: پروردگارا براى چه؟ 

موسى! به راستى خداوند به او وحى فرمود: اى

بندگانم را زير و رو كردم پس نيافتم در آنها كسى 

تر كرده باشد اى كه نفسش را براى من از تو ذليل

ات را موسى! به راستى هرگاه نماز خواندى دوگونه

 گذاشتى.بر خاك مى

 . كثرت دعا11

انسان عاقلى كه نه تنها براى حيات مادّى دنيوى و 

حيات ابدى پس از مرگش نيازهاى افزون از شمار 
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ديد بلكه خود را در هرلحظه از هردو زندگانيش به 

نيازمندى از جهات فراوانى شناخت. و نيز دانست 

اى نيازهاى او را نتواند كه جز خداوند هيچ آفريده

يد در هرحال خدا را بخواند و كرد پس با درمان

 نيازمنديهاى خود را به او عرضه دارد.

چنانى كه در سنّ كودكى كه جز مادر كسى ديگر 

 شناخت چگونه در هرحالرا نمى

 122، ص: 2قلب سليم، ج

شد صداى خواند تشنه و گرسنه كه مىمادر را مى

زد اگر خسته و ناتوان و بيمار بود و ناراحتى مادر مى

ترسيد خود را در دامن مادر يا از چيزى مى داشت

ديد به مادر شكايت افكند اگر از كسى اذيتى مىمى

ديد به مادر كرد اگر از كسى احسانى مىمى

او را از مادر  گفت و به زبان حال شكرگزارىمى
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خواست تا جايى كه هنگام خوابيدن هم مى

 خواست از مادر فاصله داشته باشد.نمى

ز بزرگ شدن و رسيدن به رشد عقلى همچنين پس ا

و شناسايى پروردگار عزّوجلّ بايد همانطورى كه با 

مادرش بود، چندين برابر با پروردگارش باشد پس 

روردگارش هرنوع نيازى در هرحالى كه دارد با پ

گويد و دنبال كردن هر سببى براى رفع هرنيازى، 

از روى اطاعت امر او باشد و اثر دادن هر سببى را 

از او خواهد مثلًا اگر بيمار است شفا را از خدا 

خواهد سود بخشى دكتر و دوا را از او طلبد اگر در 

عافيت است دوام آن را از خدا خواهد اگر 

خواهد اگر ثروتمند  تهيدست است ثروت را از خدا

است دوام آن و توفيق اداى حقوق را از او خواهد 

ردگار خود اگر از كسى اذيّت و آزارى بيند به پرو

كند از روى اطاعت شكايت كند و اگر تالفى مى

امر او باشد و اگر از كسى احسانى ديد از خداى 
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خود تالفى آن را خواهد تا جايى كه به ياد و اميد 

يدار شود و به راستى كسى كه با او بخوابد و ب

پروردگارش حالش چنين نباشد يعنى در 

و نخواهد و تنها نيازمنديهايش به ياد خدا نيفتد و از ا

خودش و اسباب را خواهان باشد به خود معجب و 

 مغرور شده و با پروردگارش كبر ورزيده است.

»و فرمود پروردگار شما مرا بخوانيد تا اجابت كنم 

راستى آنان كه تكبر ورزند از عبادتم  براى شما؛

)خواندنم( به زودى خوار و زبون به دوزخ 

كار ربوبيّت خداوند ؛ زيرا با كفر و ان116روند«مى

 مرده و نجاتى نخواهد داشت.

 بهترين چيزها نزد خدا دعاست

سدير گويد به امام باقر عليه السالم گفتم كدام 

 داعبادت بهتر است؟ فرمود: »چيزى نزد خ

 
116 \i\-( 1)iُ  ََجَهنََّم َداِخرِينَ ِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكرِبُوَن َعْن ِعَباَدِتى َسَيْدُخُلونَ َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِِن َأْست\E /(.60،) غافر\E 
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______________________________ 
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ  -(1)

، جَهَنَّمَ دَاخِرِينَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَيَسْ

 (.60)غافر/ 

 123، ص: 2قلب سليم، ج

بهتر از اين نيست كه از او درخواست شود و از آنچه 

نزد اوست خواسته شود و كسى نزد خداى عزّوجلّ 

تر نيست از آنكه از عبادتش تكبّر ورزد و دشمن

 117نزد اوست«.درخواست نكند آنچه را 

امام صادق عليه السالم فرمود: »راستى خداوند بد 

اصرار  ها بر يكديگر در انجام حاجت،دارد كه بنده

ورزند ولى اصرار را نسبت به خودش دوست دارد، 

 
117 \( 1iُ)-ْن أْن ُيْسَئَل َوُيْطَلَب ِمىا ِعْنَدُه َوما أَحد أبْ َغُض ٍء أْفَضُل ِعْنَداللَِّه عزَّوجلَّ مِ » عن سدير قال قلت الّب جعفر عليه السالم اىُّ اْلعِباَدِة أْفَضُل َفقاَل عليه السالم: ما ِمْن َشى

 E\(.2، ح 210، ص 4ِعباَدتِِه َوال َيْسَئُل ما ِعْنَدُه«،) اصول كاىف، مَتجم، باب فضل الدعاء، ج إََل اللَِّه عزَّوجلَّ ِمَّْن َيْسَتْكربُ َعْن 
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دارد كه از او درخواست شود خداوند دوست مى

 118و از آنچه نزد اوست خواسته شود«.

تعالى  و نيز فرمود: »راستى خداوند تبارك و

داند كه بنده هرگاه به درگاهش دعا كند، چه مى

خواهد ولى او دوست دارد كه حوايج به مى

شرح داده شود پس چون به درگاه او دعا درگاهش 

را نام ببر« و براى دانستن فضيلت  119كردى حاجتت

دعا و آداب و شرايط آن به كتاب »عدَّة الداعى« 

 مراجعه شود.

 خدا . تواضع در برابر دين12

هاى خداوند دين الهى يعنى فرمانها و امرها و نهى

ده و آن كه به وسيله پيغمبر و امام به خلق رسانده ش

بر دو قسم است يكى راجع به امور قلبى است كه 

هاى از آن جمله اعتقاديات است و ديگرى وظيفه
 

118 \( 2iُ)-بُّ » إنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ َكرَه إْلاَح ا ، ص 4أْن ُيْسَئَل َويُْطَلَب ما ِعْنَدُه«،) كاىف، مَتجم، ج ْلنَّاَس بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعَض ِف اْلَمْسَئَلِة َواحبَّ ذِلَك لَِنْفِسِه إنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ ُيُِ
224.)\E 

119 \( 3iُ)- بُّ أْن تُ َبثَّ إلَْيِه اْلَْواِئجُ يَ ْعَلُم ما يُريُد اْلَعْبُد إذا دَ  » إنَّ اللََّه تَباَرَك َوَتعاَل  E\(.225 ، ص4فَاذا َدَعْوَت َفَسمَّ حاَجَتَك«،) كاىف، مَتجم، ج عاُه َولِكنَُّه ُيُِ
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هاى عملى دين عملى و مجموع عقايد و وظيفه

و كبريايى خداست، كسى كه خدا را به عظمت 

شناخت بايد دين او را هم بزرگ و عزيز بداند و 

 بدان اهميّت دهد به طورى كه اگر همه چيزش

برود ولى دين او سالم باشد باك نداشته باشد و اگر 

همه چيز دارد ولى دينش ناقص است بايد بداند كه 

 هيچ ندارد و سخت ناراحت باشد.

______________________________ 
سدير قال قلت البى جعفر عليه السالم اىُّ »عن  -(1)

ءٍ أفْضَلُ الْعِبادَةِ أفْضَلُ فَقالَ عليه السالم: ما مِنْ شَى

عِنْدَاللَّهِ عزَّوجلَّ مِنْ أنْ يُسْئَلَ وَيُطْلَبَ مِمّا عِنْدَهُ وَما 

أحَد أبْغَضُ إلىَ اللَّهِ عزَّوجلَّ مِمَّنْ يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبادَتِهِ 

سْئَلُ ما عِنْدَهُ«، )اصول كافى، مترجم، باب فضل وَال يَ

 (.2، ح 210، ص 4الدعاء، ج 

 عَزَّوَجَلَّ كَرهَ إلحاحَ الْنَّاسَ بَعْضُهُمْ عَلَى »إنَّ اللَّهَ -(2)

بَعْضَ فِي الْمَسْئَلَةِ وَاحبَّ ذلِكَ لِنَفْسِهِ إنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ 
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عِنْدَهُ«، )كافى، مترجم، ج  يُحِبُّ أنْ يُسْئَلَ وَيُطْلَبَ ما

 (.224، ص 4

ريدُ الْعَبْدُ إذا يَعْلَمُ ما يُ »إنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعالى -(3)

فَاذا دَعَوْتَ دَعاهُ وَلكِنَّهُ يُحِبُّ أنْ تُبَثَّ إلَيْهِ الْحَوائِجُ

 (.225، ص 4فَسَمَّ حاجَتَكَ«، )كافى، مترجم، ج 

 124، ص: 2قلب سليم، ج

كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم به روزى 

 اميرالمؤمنين عليه السالم خبر داد كه در ماه رمضان

شوى و ريش تو از خون سرت خضاب كشته مى

شود، اميرالمؤمنين عليه السالم گفت يا رسول مى

اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم! آيا در آن وقت دين 

پس مرا از  من سالم است؟ فرمود: بلى، عرض كرد

 شهادت باكى نيست.

 فرمان خدا هم بزرگ است
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م بدارد و نيز بايد فرمان خدا را بر همه چيز مقدّ

هنگام انجام دادن آن ترسناك باشد كه مبادا 

درست انجام ندهد يا مورد قبول حضرت آفريدگار 

 نشود.

عايشه گويد رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

فرمود تا صداى د و سخن مىنزد اهل خانه و زنها بو

كرد مثل اينكه شد حالش تغيير مىاذان نماز بلند مى

و نشناخته، فوراً براى نماز از جا حركت ما را نديده 

 كرد.مى

در حاالت امام حسن و امام حسين و امام سجاد 

عليهم السالم رسيده كه در هنگام نماز رخساره آنها 

ون لرزيد و چشد و بدنشان مىدگرگون مى

 پرسيدند اين چه حالت است؟مى

خواهيم نماز را كه امانت فرمودند: »مىمى

 م«.خداست ادا كني
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و خالصه به همان اندازه كه خدا بزرگ است 

 باشد.فرمان او نيز بزرگ مى

 سازدچون و چرا با بندگى نمى

نيز بايد در برابر فرمانهاى الهى كمال انقياد و تسليم 

ص، حكمت و مصلحت داشت؛ يعنى اگر عقل ناق

بعض فرمانهاى خدا را ندانست فضولى نكند به 

طورى كه در انجام آن مسامحه نمايد و بايد بداند 

كه خدا به مصالح او داناتر است و اگر اطاعت كند 

ن و چرا شود و خالصه چوبر خودش هم روشن مى

 در دين الهى كبر بر خداوند و ضدّ بندگى است.

كمتهاى فرمانهاى خدا يا اى از حبلى دانستن پاره

پرستش از آن به قصد زيادتى بصيرت ضررى ندارد 

به شرط آنكه بداند كه حكمتهاى فرمانهاى خدا 

 بيشتر و باالتر از ادراك عقول جزئى بشرى است.

 خدا را تنها براى خودش بپرستد
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نيز بايد در فرمانبر داريهايش جز فرمانبردارى از 

 يوىنظرى به عوايد و منافع دن خدا

 125، ص: 2قلب سليم، ج

طور و ثوابهاى اخروى نداشته باشد يعنى حالش اين

باشد كه اگر بر فرض هيچ نفعى و ثوابى براى 

فرمانبردارى به او ندهند باز امر پروردگار را اطاعت 

كند؛ يعنى خدا را سزاوار اطاعت و پرستش داند و 

حقى و ارزشى نداند و خود براى فرمانبردارى خود 

سزاوار پاداش و ثواب نبيند و به يقين بداند آنچه  را

هاى به او خواهند داد از باب تفضل و انجاز وعده

الهى است و شرح اين مطلب در »بحث نيّت« گفته 

 شد.

 . تواضع با پيغمبر و امام13

بايد به همان اندازه كه خدا را به بزرگى و كبريايى 

كه  يندگان و مقربان درگاه خدا راشناخته نما
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واسطه رساندن فرمانهاى او هستند بزرگ بشناسد و 

براى آنها خاضع و متواضع باشد مانند سلطانى كه 

يكى از غالمان خود را برگزيند و مورد الطاف 

خاصّه خود قرار دهد سپس او را واسطه رساندن 

فرمانهاى خود به ساير غالمان قرار دهد و اطاعت او 

ر اين حال اگر بر همه الزم و واجب فرمايد د را

يكى از غالمان به او حسد ورزد و كبر نمايد و خود 

 را با او برابر داند سزاوار قهر سلطان خواهد شد.

و آشكار است كه تواضع براى نمايندگان خدا 

تواضع با خداست چنانچه كبر با آنها هم كبر با 

اضع براى خداست و عالوه بر حكم عقل به لزوم تو

و روايات فراوان و نقل آنها پيغمبر و امام، آيات 

موجب طول كالم است تنها به نقل يك روايت 

 شود.اكتفا مى

 اى از تواضع شيعياننمونه
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در »تفسير برهان، سوره والصافات« روايت نموده 

ليلى به امرى كه »عمّار دهنى« نزد قاضى ابن ابى

يز كه گواهى تو گواهى داد، قاضى گفت عمّار برخ

 را تو رافضى هستى.پذيرفته نيست؛ زي

 عمار برخاست در حالى كه گريان و لرزان بود.

قاضى گفت: تو مردى از اهل علم و حديثى اگر 

بدت آمد كه به تو بگويند »رافضى« پس بيزارى 

جوى از مذهب رفض آنگاه برادر ما خواهى بود و 

 شود.گواهيت پذيرفته مى

طورى كه پنداشتى نيست بلكه گريه  عمّار گفت: آن

بر خودم و بر تو بود، بر خودم چون تو مرا  من

نسبت دادى به مقام ارجمندى كه من اهل آن 

 نيستم؛ زيرا رافضى

 126، ص: 2قلب سليم، ج
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)شيعه( كسى است كه آنچه رضاى خدا نيست ترك 

كرده است و آنچه خدا به آن امر فرموده بجاى 

ين زمان كه چنين باشد؟ و آورده و كيست در ا

بادا به دل نسبت خود را به اين مقام گريستم كه م

ارجمند پذيرفته باشم و خداوند كه از دلم باخبر 

است بفرمايد اى عمّار! آيا هرباطل را ترك كننده 

و هرطاعتى را بجاى آورنده بودى كه نسبت 

رافضى را كه به تو دادند پذيرفتى؟ پس گرفتار 

محمّد اوند شوم مگر اينكه آلعقاب و عتاب خد

  عليه و آله و سلم مرا شفاعت نمايند.صلى اهلل

ام به حال تو براى اين است كه به دروغ اما گريه

خواندى مرا به اسمى كه سزاوار آن نبودم و بر تو 

ترين اسما ترسيدم از عذاب خداوند كه شريف

)رافضى( را پست كردى و به مثل منى نسبت دادى 

 ات.ر خواهى كرد بر اين كلمهچگونه صب
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ت عمّار را با قاضى كوفه و تواضعش را چون كلما

براى امام صادق عليه السالم نقل كردند، حضرت 

فرمود: »اگر گناهان عمّار بزرگتر از آسمانها و زمين 

بود تمامى آنها به اين كلمات پاك و حسناتش 

زيادتى يافت به طورى كه هر خردلى از حسناتش 

 از تمام دنيا گرديد به هزار مرتبه«.بزرگتر 

براى مزيد بصيرت و تنوع در مطالب كتاب و 

 شود.داستانى از »دارالسالم« نورى نقل مى

 شودگمركچى، شيعه مى

شخص عشارى )گمركچى( يكى از شيعيان را كه 

خواست به زيارت قبر اميرالمؤمنين عليه السالم مى

اذيّت قرار  برود، در رياحيّه سخت مورد اهانت و

كه از زندگى مأيوس  داد و بسيار او را زد به طورى

روم نجف و از تو به آن حضرت شد و گفت مى
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خواهى كنم، عشار گفت برو هرچه مىشكايت مى

 بگو كه مرا ترسى نيست.

آن شخص خود را به نجف نزد قبر اميرالمؤمنين 

عليه السالم رسانده پس از كلمات بسيار با دل شكسته 

يرى ارى عرض كرد بايد انتقام مرا از آن عشار بگو ز

و تا شب چند مرتبه به حرم مشرّف شد و اين مسئلت 

 كرد.را تكرار مى

شب در عالم خواب ديد آقايى سوار بر اسب 

 سفيدى، نور صورتش مانند ماه شب

 127، ص: 2قلب سليم، ج

چهارده، آن شخص را به اسم خودش و پدر و كنيه 

اش صدا زدند گفت: آقا شما كيستيد؟ پس و محله

لى بن ابيطالب از فالن عشّار شكايت فرمود: منم ع

دارى؟ گفتم: بلى يا موال، به واسطه دوستى شما مرا 

 خواهم.سخت آزرده، انتقام او را از شما مى
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من نپذيرفتم  فرمود: »براى خاطر من از او درگذر«.

تا سه مرتبه تكرار فرمود، من نپذيرفتم. فردا خواب 

فرموده،  خود را به زوار گفتم همه گفتند چون امام

عفو كن نپذيرفتم و باز در حرم ناله و استغاثه كردم 

خواستم، شب دوّم هم مانند و مسئلت خود را مى

شب اوّل ديدم امام عليه السالم امر به عفو فرمود، 

، شب سوم امام عليه السالم فرمود: او را نپذيرفتم

براى من عفو كن؛ زيرا كار خيرى كرده و من 

كنم، گفتم يا سيّدى اين عشار  خواهم با او تالفىمى

 كيست و كار او چيست؟

امام عليه السالم اسم او و پدر و جدش را گفت و 

فرمود: در فالن ساعت از فالن روز ماه با لشكر خود 

رفت در اثناى راه از ت بغداد مىاز سماوه به سم

دور چشمش به گنبد من افتاد از اسب پياده شده و 

لشكرش پا برهنه  براى من تواضع كرد در بين

كرد تا گنبد من ناپديد شد از اين جهت حركت مى
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بر ما حقّى دارد و بايد او را عفو كنى و من ضامن 

 شوم كه در قيامت با تو تالفى كنم.مى

ار شدم سجده شكر بجاى آوردم. گويد چون بيد

در مراجعت به آن عشار رسيدم گفت: شكايت مرا 

ليه السالم تو را عفو به امام كردى؟ گفتم: بلى، امام ع

كرد به سبب تواضعى كه برابر او كرده بودى پس 

آنچه در خواب فرموده بود برايش گفتم پس از 

تأمل و يقين به صدق رؤيا برخاست و دست و سر و 

ا بوسيد و گفت به خدا قسم هرچه امام پاى مر

فرمود حق و صدق است و از راه باطل خود توبه 

ز ميهمانى كرد سپس كرد و تمام زوار را سه رو

نجف بازوّار براى زيارت قبر امام عليه السالم به

مشرف شد يك هزار دينار بر فقراى زوّار تقسيم كرد 

ه و در همان حال نورى از قبر مطهر طالع گرديد ك

 بيشتر اهالى نجف آن را ديدند.
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غرض از نقل اين داستان بيان اثر تواضع برابر 

ست هرچند به اين مقدار پيغمبر و امام عليه السالم ا

كم باشد و در نتيجه شخص را موفق به توبه و عاقبت 

 كند.به خيرى مى

 . تواضع به خلق14

از لوازم تواضع با خدا تكبّر نكردن در برابر 

 هاى اوست و بايد خود و همه راآفريده

 128، ص: 2قلب سليم، ج

در مملوكيّت حضرت آفريدگار مساوى بيند يعنى 

ن و انسان و مؤمن و كافر، فاسق يا عادل افراد حيوا

همه در مخلوق و مربوب بودن برابرند و هيچ فردى 

حقّ كبر ورزيدن با ديگرى ندارد؛ زيرا در اول 

ى ويژه خداوند است بحث كبر گفته شد كه كبرياي

و اگر كسى خود را بزرگ و برتر از ديگرى قرار 
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 دهد مانند غالمى است كه لباس سلطنتى پوشد و بر

 غالمان ديگر بزرگى فروشد.

بنابراين، انسان حق ندارد خود را از حيوانى برتر و 

بزرگتر داند و بر او تكبر ورزد؛ زيرا هردو با لذّات 

ستى هردو از خداست از خود هيچ ندارند و اصل ه

و اگر انسانى را مزيّت و شرافت و كمالى پيدا شود 

ا به آن هم عطاى الهى است نه از ذات خود انسان ت

و همچنين مؤمن نسبت به كافر  120آن كبريايى كند

حق تكبر ندارد؛ زيرا هردو آفريده خدايند و 

باشد و ايمانى كه مؤمن دارد موهبت خداوند مى

الزمه آن تواضع است نه كبر به تفصيلى كه گفته 

 شد.

 
120 \( 1iُ)- خورد عام كه مىخورد و سگى جلو او بود. يك لقمه طچيزى مىدر جلد دهم حباراِلنوار نقل كرده از» جنيح« كه گفت ديد امام حسن جمتىب عليه السالم را كه

كنم از خداوند از كنم از طعام مشا؟ فرمود واگذارش؛ زيرا من حيا مىدهى سگ را دور  داد. گفتم يا بن رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم اذن مىاى هم به سگ مىلقمه
 E\اينكه جاندارى به من نگاه كندو من خبورم و او را خنورامن.

اى رسيد، خواست وضو بگريد گربه[ كه روزى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم مى است حباراِلنوار]    5و در جلد  
او را دور كنند فرمود: واگذاريد او را تا سرياب شود، سپس از بقيه آن آب وضو   سر در ظرف آب وضو كرد خواستند

  .گرفت
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اى جايز نيست و خالصه، كبر در برابر هيچ آفريده

براى  بلكه حرام است امّا تواضع نمودن

 پس به طور كلى.شدگان، آفريده

 براى متكبر نبايد تواضع كرد

هركس كه با پروردگار عالم عزّوجلّ كبر كند و از 

فرمان او بيرون رود و از طاعت او سركشى كند، 

تواضع براى او جايز نيست مانند غالمى كه از فرمان 

سلطان بيرون رود و خود را مستقلّ بلكه ادّعاى 

گر سلطان ى كند پس غالمان ديسلطنت و موالي

 نبايد او را

______________________________ 
در جلد دهم بحاراألنوار نقل كرده از »نجيح«  -(1)

كه گفت ديد امام حسن مجتبى عليه السالم را 

خورد و سگى جلو او بود. يك لقمه چيزى مىكه

داد. گفتم اى هم به سگ مىخورد لقمهطعام كه مى
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عليه و آله و سلم اذن اللَّه صلى اهلل  يا بن رسول

دهى سگ را دور كنم از طعام شما؟ فرمود مى

كنم از خداوند از اينكه واگذارش؛ زيرا من حيا مى

جاندارى به من نگاه كندو من بخورم و او را 

 نخورانم.

[ كه روزى رسول خدا بحاراألنوار ]است 5و در جلد 

وضو بگيرد  خواستصلى اهلل عليه و آله و سلم مى

اى رسيد، سر در ظرف آب وضو كرد خواستند گربه

او را دور كنند فرمود: واگذاريد او را تا سيراب 

 شود، سپس از بقيه آن آب وضو گرفت.

 129، ص: 2قلب سليم، ج

دوست بدارند و برايش كوچكى كنند و در حقيقت 

تواضع به او همان كبر بر سلطان و خروج از اطاعت 

روى كبر و نخوت  ، هركافرى كه ازاوست بنابراين

منكر الوهيّت و ربوبيّت آفريدگار جهان شده است 
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يا ظاهر مسلمانى كه با خدا كبر ورزيده پرده حيا را 

دريده از فرمان الهى سركشى كرده و در آشكار 

 كند تواضع براى آنها جايز نيست.گناه مى

ونيز هرمتكبرى كه تواضع بااو سبب زياد شدن كبر 

 يز نيست.شود جات او مىو نخو

و نيز تواضع در برابر مال و جاه جايز نيست؛ زيرا در 

حقيقت پرستش از مال و جاه است و آن شرك با 

خداست بلى تواضع با مؤمن ثروتمند يا صاحب 

 مقام به جهت ايمانش مانعى ندارد.

 اگر موجب ضرر نشود

ناگفته نماند مواردى كه گفته شد تواضع جايز 

ترك تواضع سبب ضرر رتى است كه نيست در صو

مالى يا بدنى يا عرضى نشود وگرنه تواضع جايز بلكه 

شود مثل اينكه متكبر اى موارد واجب مىدر پاره
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صاحب قدرتى است كه اگر برايش تواضع نكند او 

 كند.را اذيت و آزار مى

به طور خالصه، هرمسلمان غيرمتكبرى كه متجاهر به 

 ايز است.فسق نباشد تواضع با او ج

هرموردى كه ترك تواضع سبب اهانت و خوار 

شود كردن و رنجانيدن شود تواضع واجب مى

مانند تواضع در برابر پيشواى دين و پدر و مادر و 

استاد و هربزرگترى از بستگان يا غيربستگان كه 

تواضع نكردن، اهانت به آنها باشد البته تشخيص 

رفا موارد به نظر عرف است پس هرموردى كه ع

واضع تحقير و اهانت باشد تواضع واجب ترك ت

است و اگر اهانت نباشد تواضع مستحب است با 

رعايت موارد و مراتب آن به تفصيلى كه در كتاب 

 گناهان كبيره ذكر شده.

 چيزهايى كه بايد رعايت كرد

http://www.i20.ir/


309      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

براى تحصيل صفت نيك تواضع با خلق، بايد چند 

 چيز را رعايت كرد:

 130، ص: 2قلب سليم، ج

 . ابتداى به سالم1

رسد، ثروتمند و ]انسان بايد[ به هر مسلمانى كه مى

تهيدست، بزرگ و كوچك، شريف يا پست در سالم 

كردن تفاوت نگذارد. حضرت صادق عليه السالم 

فرمود: »از تواضع است كه به هركس برخوردى، 

 121سالم كنى«.

موده: بخيل كسى نيز فرمود: »خداوند عزّوجلّ فر

 122از سالم كردن دريغ ورزد«.است كه 

امام باقر عليه السالم فرمود: »خداوند عزّوجلّ 

 123دوست دارد آشكار كردن سالم را«.

 
121 \( 1iُ)-(.12، باب التسليم، ح 646، ص 2اصول كاىف، ج َمْن َلقيَت«،)  » ِمَن اْلتَّواُضِع أْن ُتَسلَِّم َعلى\E 
122 \( 2iُ)-الِم«،) ِهان، ص [ اْلَبخيَل َمْن ] إنَ » إنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ قال  E\(.6، ح 645يَ ْبَخُل بِالسَّ
123 \( 3iُ)- الِم«،) ِهان، ح بُّ ِإْفشاَء اْلسَّ  E\(.5» إنَّ اللََّه َعزىَوَجلَّ ُيُِ
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و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم »سالم 

كردن را مستحب و جوابش را واجب فرموده 

 124است«.

و در وصيتش به على عليه السالم فرمود: »يا على! سه 

طور آشكار سالم ه است: بهچيز پاك كننده گنا

كردن، طعام دادن و نماز خواندن در شب هنگامى 

 125كه مردم خوابند«.

و فرمود: »پنج خصلت را تا آخر عمر ترك نخواهم 

كرد: نشستن بر خاك و طعام خوردن با غالمان و 

وش كه جل بر آن است و سوارى بر دراز گ

دوشيدن بز به دست خود و پوشيدن پشم و سالم 

 126ر اطفال«.كردن ب

 
124 \( 4iُ)- الُم َتَطوىعى َوالرَّدُّ فَرِيَضٌة«،) ِهان، ص » قال رسو  E\(.1،، ح 644ل اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم: السَّ
125  \( 5iُ)-(،»الم واطعام الطعام والصىلوة بالليل والناس نيام ، 439ص  ، 8وسائل الشيعه، ج    » ىف وصية النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم لعلى يا على! ثلث كفارات: افشاء السى

 E\(.5، ح 34كتاب اْلج احكام العشرة، باب 
126 \( 6iُ)- 441وركوّب اْلمار مؤكفا وحلىب العنز بيدى ولبس الصىوف والتسليم على الصبيان ...«،) ِهان، ص  اْلضيض مع العبيداملمات: االكل على» َخس ال ادعهن حىت ،

 E\(.35باب 
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______________________________ 
مَنْ لَقيتَ«، )اصول  »مِنَ الْتَّواضُعِ أنْ تُسَلِّمَ عَلى -(1)

 (.12، باب التسليم، ح 646، ص 2كافى، ج 

[ الْبَخيلَ مَنْ يَبْخَلُ »إنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قال ]إنَ -(2)

 (.6، ح 645بِالسَّالمِ«، )همان، ص 

اللَّهَ عَزّوَجَلَّ يُحِبُّ إِفْشاءَ الْسَّالمِ«، )همان، »إنَّ  -(3)

 (.5ح 

»قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم:  -(4)

 (.1،، ح 644السَّالمُ تَطَوّعّ وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ«، )همان، ص 

ى وصية النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم »ف -(5)

الم واطعام لعلى يا على! ثلث كفارات: افشاء السّ

الطعام والصّلوة بالليل والناس نيام«، )وسائل الشيعه، 

، 34، كتاب الحج احكام العشرة، باب 439، ص 8ج 

 (.5ح 
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الممات: االكل »خمس ال ادعهن حتى -(6)

مار مؤكفا الحضيض مع العبيد وركوبى الحعلى

وحلبى العنز بيدى ولبس الصّوف والتسليم على 

 (.35، باب 441الصبيان ...«، )همان، ص 

 131، ص: 2قلب سليم، ج

 

حضرت رضا عليه السالم فرمود: »هركه به فقير 

مسلمانى برخورد كند و به او سالم كند برخالف 

كند در حالى سالم او به مالدار، خدا را مالقات مى

 127.كه بر او خشمگين است«

و در چند روايت از امام صادق عليه السالم مروى 

بر كبير و رهگذر بر كسى كه  است كه فرموده صغير

نشسته و سواره بر پياده و جماعت كم بر جماعت 

 
127 \( 1iُ)-كتاب اْلج احكام 442، ص 8الف سالمه على الغّن لقى اللَّه عزوجل يوم القيامة وهو عليه غضبان«،) وسائل الشيعه، ج » من لقى فقرياا مسلما فسلىم عليه خ ،

 E\(.36العشرة، باب 
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بيشتر بايد ابتدا به سالم كنند و همچنين كسى كه 

 شود بايد بر اهل مجلس سالم كند.وارد مجلس مى

 . خادم باشد نه مخدوم2

كه شخص را از بيمارى كبر نجات  از امورى

ر انجام سازد آن است كه ددهد و متواضع مىمى

كارهاى شخصى خود به ديگرى فرمان ندهد و 

توقع و انتظار خدمت از ديگرى نداشته باشد و 

خودش انجام كار خود دهد و همچنين با اهل خانه 

شود سعى كند جور كش و و با هركه معاشر مى

د و اگر خادمى دارد از باركش و خدمتگزار شو

روى حكومت و فرمان دادن كارى به او رجوع 

بلكه از روى نيازمندى به خدمت او، انجام كار  نكند

را از او خواهد و اگر كسى راه و روش او برعكس 

آنچه گفته شد باشد حتماً به كبر قلبى مبتال بلكه 

متكبر خواهد شد و براى دانستن طريقه بزرگان 

 شود.يت اشاره مىدين به چند روا
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 معاشرت پيغمبر )ص( با خادمش

يت است كه گفت من ده از »انس بن مالك« روا

سال رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم را 

خدمت كردم و در اين مدّت با من اف نگفت و 

اى و نفرمود كارى را كه كرده بودم، چرا كرده

 كارى را كه نكرده بودم، چرا نكردى.

براى آن حضرت شربتى بوده كه به آن و گفت از 

 فرمود و شربتى ديگرافطار مى

______________________________ 
»من لقى فقيراً مسلما فسلّم عليه خالف سالمه  -(1)

على الغنى لقى اللَّه عزوجل يوم القيامة وهو عليه 

، كتاب الحج 442، ص 8غضبان«، )وسائل الشيعه، ج 

 (.36احكام العشرة، باب 

 132، ص: 2قلب سليم، ج
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براى سحرش و بسا بوده براى افطار و سحر آن 

يك شربت بيش نبوده و بسا بودكه آن حضرت 

شربت شيرى بود و بسا بود كه شربت آن حضرت 

 نانى بود كه در آب آميخته شده بود.

شبى شربت آن حضرت را مهيّا كردم آن بزرگوار 

او را دير كرد، گمان كردم كه بعضى از صحابه 

اند پس من شربت آن حضرت را دعوت كرده

تشريف آورد، از خوردم يك ساعت پس از نماز عشا 

بعضى همراهان آن حضرت پرسيدم آيا رسول خدا 

صلى اهلل عليه و آله و سلم در جايى افطار كرد؟ 

گفت: نه پس آن شب را به روز آوردم از كثرت غم 

جهت  اى كه غير از خداوند كس نداند ازبه مرتبه

آنكه آن حضرت آن شربت را طلب كند و نيابد و 

طور شد آن جناب از گرسنه به روز آورد و همان

شربت پرسش نكرده و صبح كرد در حالى كه روزه 
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گرفته بود و تا به حال از من از آن شربت سؤال 

 نكرد و يادى از آن ننمود.

 پيغمبر )ص( امتياز را دوست ندارد

دا صلى اهلل عليه و آله نيز مروى است كه رسول خ

و سلم در سفرى بود امر فرمود براى طعام، 

كنند، شخصى گفت ذبح كردن آن  گوسفندى ذبح

با من، ديگرى گفت پوست كندن آن با من، سومى 

گفت پختن آن با من، حضرت فرمود: جمع كردن 

اللَّه! ما هستيم و هيزم هيزمش با من. گفتند يا رسول

شما نيازى نيست، فرمود: كنيم و به زحمت جمع مى

دانم ليكن خوش ندارم كه خود را بر شما »مى

هم به درستى كه خداوند كراهت دارد امتيازى د

اش كه ببيند او خود را از رفقايش امتياز از بنده

 داده است«.

http://www.i20.ir/


317      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

و روايت شده كه خدمتكاران مدينه بعد از نماز 

آوردند كه آن صبح ظرفهاى آب خود را مى

د را داخل آن كند تا تبرّك شود حضرت دست خو

و بسا بود هوا سرد بوده و حضرت دست داخل آنها 

 فرمود.كرد و كراهتى اظهار نمىمى

پيامبر صلى اهلل عليه و آله و سلم با اطفال مدارا 

 فرمودمى

آوردند خدمت آن جناب كودك صغير را و نيز مى

س گذارد او را پتا دعا كند براى او به بركت، يا نام

گرفت به آن جناب آن كودك را در دامن مى

بول  جهت دلخوشى اهل او و بسا بوده آن كودك

كرد بر آن حضرت پس بعض كسانى كه حاضر مى

 بودند بر طفل

 133، ص: 2قلب سليم، ج
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فرمود بول او را قطع زدند حضرت مىصيحه مى

گذاشت او را تا بول كند پس حضرت مكنيد پس مى

شد از دعاى بر او يا نامگذارى او پس اهل فارغ مى

شدند كه آن حضرت متأذى نشده و او مسرور مى

 128شست.رفتند حضرت جامه خود را مىمىچون 

روزى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم با 

خواستند غسل حذيفه يمانى در بيرون مدينه مى

اى را به دو دست گرفت و حايل كنند، حذيفه جامه

قرار داد تا آن حضرت غسل كرد، سپس آن حضرت 

جامه راگرفت وبراى حذيفه حايل كرد تاغسل 

گفت: پدر و مادرم قربانت! چنين  نمايد، حذيف

مكن، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

جز اينكه غسل كند و او را حايل شود و  نپذيرفت

تر فرمود: »دو نفرى كه همراه باشند هركدام رفيق

 129است نزد خدا محبوبتر است«.
 

128 \( 1iُ)-  62، ص 1منتهى اآلمال، ج.\E 
129 \( 2iُ)-  416، ص 1سفينةالبحار، ج.\E 
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نيز كنيزى در راه به آن حضرت عرض كرد 

همراه  سفارشش را به مواليش كند، آن حضرت

كنيز در خانه مواليش رفت و مواليش به پاس اين 

و روايات در تواضع رسول  130افتخار او را آزاد كرد

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فراوان است. 

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود پيغمبر صلى اهلل عليه 

و آله و سلم فرمود: »هر مسلمانى خدمت كند 

ند براى او در بهشت به گروهى از مسلمانان را خداو

 131عدد آنها خادم قرار خواهد داد«.

 اميرالمؤمنين )ع(اى از تواضع نمونه

قيس همدانى« گويد روزتابستانى »سعيد بن

ازظهر اميرالمؤمنين عليه السالم را ديدم كه در پيش

سايه ديوار نشسته، گفتم يا على عليه السالم! در اين 

 ستى؟ساعت از خانه درآمدى و اينجا نش

 
130 \( 3iُ)-  123ص  5حباراِلنوار، ج.\E 
131 \( 4iُ)- (.382، ص 1ا مسلم خدم قوما من املسلمْي االى اعطاه اللَّه مثل عددهم خداما ىف اْلنىة«،) سفينةالبحار، ج » اميى\E 
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فرمود: »بيرون نيامدم مگر براى اينكه مظلومى را 

 اى را فريادرسى كنم«.يارى كنم يا درمانده

ناگاه زنى پريشان و ناالن رسيد و گفت يا 

اميرالمؤمنين عليه السالم! شوهرم به من ستم كرده 

 و قسم خورده مرا بزند بيا مرا از شرش خالص كن.

______________________________ 
 .62، ص 1منتهى اآلمال، ج  -(1)

 .416، ص 1سفينةالبحار، ج  -(2)

 .123ص  5راألنوار، ج بحا -(3)

»ايّما مسلم خدم قوما من المسلمين الّا اعطاه  -(4)

اللَّه مثل عددهم خداما فى الجنّة«، )سفينةالبحار، ج 

 (.382، ص 1

 134، ص: 2قلب سليم، ج
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نداخت و بلند اميرالمؤمنين عليه السالم سر به زير ا

فرمود: »واللَّه! حق مظلوم را خواهم كرد و مى

 گرفت«.

 ات كجاست؟«.و فرمود: »اى زن خانه

گفت: فالن محل، پس امام عليه السالم با او رفت تا 

اش امام عليه السالم بر اهل خانه سالم كرد، در خانه

جوانى بيرون آمد به او فرمود: »از خدا بترس، زنت 

 اى«.ز خانه بيرون كردهرا ترسانده و ا

خدا قسم جوان گفت: تو را چكار به اين ماجرا! به 

 زنم!براى حرف تو زن را آتش مى

امام عليه السالم شمشير را بلند كرد و فرمود: »من 

نمايم كنم و از منكر نهى مىتو را به معروف امر مى

گردانى، يا توبه كن يا تو را و تو معروف را برمى

 كشم«.مى
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دور امام عليه السالم جمع شدند، جوان  مردم

دست و پاى امام عليه السالم پشيمان شد و خود را بر 

انداخت و گفت: عفوم فرما به خدا قسم! از زن 

راضى شدم و او را از خود خشنود خواهم كرد و 

 شوم كه بر من قدم گذارد.برايش خاكى مى

امام عليه السالم عفوش كرد و شمشير را در غالف 

 د و به زن اندرز داد و فرمود:نمو

شود«. و او را  »شوهرت را خشمگين مكن كه چنين

اش جاى داد، سپس حمد نمود خداى را در خانه

 132كه او را به اصالح بين زن و شوهر موفق داشت.

 تواضع نسبت به يتيمان و بيوه زنان

روزى اميرالمؤمنين عليه السالم زنى را ديد كه 

ن را از او گرفت و به مشك آب به دوش كشيده آ

دوش خود كشيد و همراهش رفت و از حالش 

 
132 \( 1iُ)-  453، ص 6حباراِلنوار، ج.\E 
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پرسش نمود، گفت: شوهرم را على عليه السالم به 

بعض ثغور )مرزها( فرستاد و كشته شد و چند طفل 

اى يتيم باقى گذارده و مالى هم ندارم و به ناچار بر

 كنم.معيشت يتيمان، خدمت مردم مى

رفت و مشك را به او  اشامام عليه السالم تا در خانه

 داد و برگشت.

______________________________ 
 .453، ص 6بحاراألنوار، ج  -(1)

 135، ص: 2قلب سليم، ج

فردا زنبيلى پر از طعام برداشت و به خانه آن زن 

فت زنبيل را به من رفت. شخصى به امام رسيد و گ

دارد روز دهيد بياورم، فرمود: »وزر مرا كه برمى

ت«. و چون در خانه رسيد و در زد زن گفت: قيام

 كيست؟
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اى كه ديروز مشك را با تو آورد فرمود: »همانا بنده

 ها آوردم«.در را باز كن كه طعام براى بچه

زن گفت: خدا از تو راضى باد و بين من و على عليه 

 السالم حكم كند.

امام عليه السالم وارد خانه شد و فرمود: »دوست 

يا اينكه آرد را خمير كن و نان را  دارم ثواب برم

دارى دارم يا اينكه تو بچهها را نگه مىبچهبپز و من 

 پزم«.كن و من نان خمير كرده مى

زن گفت من در پختن نان آشناتر و تواناترم شما 

ها را نگاهدارى كنيد تا من فارغ شوم، پس بچه

مشغول خمير كردن شد و امام گوشتى را كه همراه 

د مشغول طبخ آن شد و از گوشت و خرما آورده بو

گفت گذاشت و مىها مىن در دهان بچهو غير آ

 اى كه كرده است.على را حالل كنيد در مسامحه
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و چون نانها آماده طبخ شد زن گفت اى بنده خدا! 

تنور را برافروز، امام عليه السالم تنور را روشن كرد 

و چون شعله برافروخت و گرمى آن در صورتش 

گفت: »يا على! بچش حرارت ثر كرد به خود مىا

آتش را كه اين است جزاى كسى كه در كار يتيمان 

 سستى كند«.

پس زن همسايه وارد شد و امام عليه السالم را 

شناخت به آن زن گفت واى بر تو! اين 

اميرالمؤمنين عليه السالم است، پس زن شرمنده 

م شده به سرعت خود را بر قدم امام عليه السال

م يا انداخت و گفت زهى شرمسارى كه از تو دار

اميرالمؤمنين. امام عليه السالم فرمود: »بلكه من 

 133شرمسارم كه در كار تو كوتاهى كردم«.

 حضرت سجاد )ع( در سفر، خدمتگذار بود

 
133 \( 1iُ)-  520، ص 6حباراِلنوار، ج.\E 
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امام صادق عليه السالم فرمود: »امام سجاد عليه 

 كرد مگر با آنهايى كه او راالسالم سفر نمى

______________________________ 
 .520، ص 6نوار، ج بحاراأل -(1)

 136، ص: 2قلب سليم، ج

كرد كه شناختند و با همسفرهاى خود شرط مىنمى

 خدمتكار آنان باشد در آنچه الزم دارند«.

كرد، يك در سفرى كه براى همراهانش خدمت مى

دانيد نفر امام عليه السالم را شناخت به آنها گفت مى

الحسين آقا كيست؟ گفتند نه، گفت او على بن اين 

عليه السالم است پس آنها خود را بر قدم او 

بوسيدند و گفتند انداختند و دست و پايش را مى

اى پسر پيغمبر عليه السالم! خواستى كه ما به آتش 

دوزخ بسوزيم اگر به دست و يا زبان ما به شما 
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شد هميشه در هالكت بوديم، چرا جسارتى مى

 ؟نين كردى و خودت را به ما نشناساندىچ

امام عليه السالم فرمود: »يك مرتبه با كسانى كه مرا 

شناختند سفر كردم و آنها براى خاطر رسول مى

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم مرا احترام نمودند 

دانستم پس ترسيدم به حدى كه خود را سزاوار نمى

من چنين  خود را به شما معرفى كنم و شما هم با

 134تر دارم«.م دوستمعامله كنيد و شناخته نشو

و رفتار آن حضرت با اهل خانه و غالمان و كنيزانش 

در جلد يازده بحاراألنوار موجود است و نقل آنها 

 شود.موجب طول كالم مى

 . صدرنشينى را نخواهد3

شود [ در هر مجلسى كه وارد مىيعنى ]انسان

باال دست ديگرى نخواهد كه باالى آن مجلس يا 

 
134 \( 1iُ)-  382، ص 1سفينةالبحار، ج.\E 
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صورتى كه جز آنجا، محل خالى بنشيند مگر در 

نباشد يا اينكه صاحب منزل او را آنجا نشاند و 

روايات در اين مقام فراوان است و به چند روايت 

 شود.اشاره مى

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »هركه به كمتر از 

شرافت مآبى و صدرنشينى خشنود باشد خدا و 

آن مجلس سته بر او رحمت فرستند تا از ها پيوفرشته

 135برخيزد«.

نيز فرمود: »چون رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

شد در نزديكتر محل به او كه سلم به منزلى وارد مى

نشست )يا اينكه دم در شد مىوارد مى

 136نشست(«.مى

______________________________ 
 .382، ص 1سفينةالبحار، ج  -(1)

 
135 \( 2iُ)- َّ(.3، باب جلوس، ح 482، ص 4، ج َشرُِّف ِمَن اْلَمْجِلس َلَْ يَ َزِل اللَّهُ َعزََّوَجلَّ َوَملِئَكُتُه ُيَصلُّوَن َعلَْيِه َحىتَّ يَقُوَم«،) اصول كاىف، مَتجم» َمْن َرِضَى ِبُدوِن اْلت\E 
136 \( 3iُ)- َمْجِلِس الَْيِه ِحَْي يَْدُخُل«،آله و سلم إذا َدَخَل َمْنزالا قَ َعَد ِف أْدين الْ » كاَن َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه و\E 

   .(6، ح  483) ِهان، ص  

http://www.i20.ir/


329      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

نْ رَضِىَ بِدُونِ الْتَّشَرُّفِ مِنَ الْمَجْلِس لَمْ يَزَلِ »مَ -(2)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَلئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقوُمَ«، 

، باب جلوس، 482، ص 4)اصول كافى، مترجم، ج 

 (.3ح 

»كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه و آله و سلم إذا  -(3)

عَدَ فِي أدْني الْمَجْلِسِ الَيْهِ حِينَ زِلًا قَدَخَلَ مَنْ

 يَدْخُلُ«،

______________________________ 
 (.6، ح 483)همان، ص 

 137، ص: 2قلب سليم، ج

نيز فرمود: »از تواضع اين است كه در نشستن پايين 

 137مجلس راضى باشى«.

 
137 \( 1iُ)-(.186، ص 3بِاْلَمْجِلِس ُدوِن اْلَمْجِلِس«،) ِهان، ج  » ِمَن اْلتَّواضع أْن تَ ْرضى\E 
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و فرمود: »به راستى از تواضع است كه مردى به 

 138ز مقام شرافت اوست«.تر اجايى بنشيند كه پست

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»هروقت يكى از شما در مجلسى وارد شديد نزد نفر 

 139آخر بنشينيد«.

نيز فرمود: »هرگاه يكى از شما وارد مجلس شد و 

برادرش نزد خود براى او جا داد بايد بپذيرد و 

كرامت او را رد نكند و اگر كسى برايش جا نداد 

 رجا كه جا باشد همانجا بنشيند«.ه

به امام صادق عليه السالم گفته شد آيا اين همه خلق 

ه مسواك آدمند؟ فرمود: »بينداز از آنها كسى را ك

كند و در جاى تنگ چهارزانو كردن را ترك مى

 140نشيند«.مى

 
138 \( 2iُ)- ْ(.187رَُّجُل ُدوَن َشَرِفِه«،) ِهان، ص » إنَّ ِمَن اْلتَّواُضِع َأْن جَيِْلَس ال\E 
139 \3( iُ)- (.167، ص 1» اذا اتى احدكم جملساا فليجلس حيثما انتهى جملسه«،) سفينة البحار، ج\E 
140 \( 4iُ)- (.424ضيق«،) ِهان، ص قيل لصادق عليه السالم:» اترى هذا اخللق كله من الناس فقال عليه السالم: الق منهم التارك للسواك واملَتبع ىف موضع ال\E 
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 . حسن معاشرت4

در آداب معاشرت از رسول خدا صلى اهلل عليه و 

يهم السالم دستوراتى رسيده كه آله و سلم و ائمه عل

بر طالب نجات و سعادت، دانستن و عمل كردن به 

ج آنها ضرورى است و براى دانستن آنها به كتاب ح

وسائل، احكام العشرة فى السفر والحضر كه در ضمن 

باب آداب معاشرت را از ائمه عليهم السالم نقل  166

كرده است مراجعه شود و در اينجا به نقل چند 

يت كه در خصوص تواضع با خلق وارد شده روا

 شود.قناعت مى

حضرت رضا عليه السالم فرمود: »تواضع اين است 

و به مردم آن را بدهى كه  كه به مردم احترام كنى

دوست دارى به تو بدهند )يعنى آن طورى كه 

 دوست دارى مردم با تو رفتار كنند
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______________________________ 
بِالْمَجْلِسِ دُونِ  واضع أنْ تَرْضى»مِنَ الْتَّ -(1)

 (.186، ص 3الْمَجْلِسِ«، )همان، ج 

سَ الْرَّجُلُ دُونَ »إنَّ مِنَ الْتَّواضُعِ أَنْ يَجْلِ -(2)

 (.187شَرَفِهِ«، )همان، ص 

»اذا اتى احدكم مجلساً فليجلس حيثما انتهى  -(3)

 (.167، ص 1مجلسه«، )سفينة البحار، ج 

عليه السالم: »اترى هذا الخلق كله قيل لصادق  -(4)

من الناس فقال عليه السالم: الق منهم التارك 

مان، ص للسواك والمتربع فى موضع الضيق«، )ه

424.) 

 138، ص: 2قلب سليم، ج

 با مردم همانطور رفتار نما(«.
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و در حديث ديگر راوى گويد گفتم اندازه تواضعى 

ست؟ اى بجا آورد متواضع است، چيكه چون بنده

در پاسخ فرمود: »تواضع درجاتى دارد از آن جمله 

اينكه مرد اندازه خود را بداند و آن را در جاى 

ود آورد و دلى سالم داشته باشد و شايسته بدان فر

نخواهد به كسى چيزى دهد جز آنچه خواهد به او 

داده شود اگر بدى از كسى ديد به خوبى آن را 

دم گذشت كن جلوگيرد، خشم خود فرو برد، از مر

 141ها را دوست دارد«.باشد و خدا احسان كننده

 بدى را به نيكى پاسخ ده

»إن رأى سيئه درأها  خواننده عزيز در جمله

فرمايد: »بدى از كالم امام دقت نما كه مى بالحسنة«

كنند«. ببين آيا در عمر خود را به نيكى دفع مى

اى كه اگر از كسى بدى ديدى گاهى چنين بوده

 
141 \( 1iُ)- ُْمتواضعاا؟ َفقال: التَّواُضُع َدَرجاٌت ِمْنها أْن يُ ْعِرَف تُ ْعطي النَّاَس ما حتُِبُّ أْن تُ ْعطاُه، َوىف َحديٍث آَخَر قال: قُ ْلُت: ما َحدى التَّواُضِع الىذى إذا فَ َعَلهُ اْلَعْبُد كان  » التَّواُضُع أن

َسيَِّئةا َدرَأَها بِاْلََْسَنِة كاِظُم اْلَغْيَظ عاٍف َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيُِبُّ اْلُمْحِسنَْي«،) اصول  إلَْيِه إْن َرأى بُّ أْن يُأتَى إَل أحٍد إالَّ ِمْثَل ما يؤتىِسِه فَ يُْنزََِلا َمْنزِلَتها ِبَقْلٍب َسليٍم الُياْلَمْرُء َقْدَر نَ فْ 
 E\(.189، ص 3كاىف، مَتجم، ج 
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برابرش نيكى كنى در حالى كه خداوند در در 

اين قرآن مجيد به آن امر فرموده و اينكه هركس 

خصلت در او باشد از مقام انسانيت و علم و ايمان 

كنند فرمايد: »و دور مىاى بزرگ دارد، مىبهره

 142بدى را به نيكى«.

؛ يعنى 143و »ردّ كن بدى را به آنچه بهتر است«

 است و احسان، احسن.احسان كن؛ زيرا عفو، حسن 

فرمايد: »نيكى و بدى يكسان نيست و و همچنين مى

غمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم( جفاكار و تو )اى پي

سفه كار را به آنچه نيكتر است )يعنى غضب را به 

حلم تسكين ده و گناه را به عفو و لغو را به تغافل و 

سخن باطل به كالم حق( پاداش ده كه در اين 

 كس كه ميان تو و او صورت آن

 
142 \i\-( 2)iُ  َيىَئة  E\(.22،) رعد/ E\ ...... َويَْدَرُءوَن بِاْلََْسَنِة السَّ
143 \i\-( 3)iُ ... يىَئَة  E\(.96،) مؤمنون/ E\اْدَفْع بِالَّىِت ِهَى َأْحَسُن السَّ
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______________________________ 
تُعْطي النَّاسَ ما تُحِبُّ أنْ تُعْطاهُ،  »التَّواضُعُ أنْ -(1)

وَفى حَديثٍ آخَرَ قال: قُلْتُ: ما حَدّ التَّواضُعِ الّذى 

إذا فَعَلَهُ الْعَبْدُ كان مُتواضعاً؟ فَقال: التَّواضُعُ دَرَجاتٌ 

الْمَرْءُ قَدْرَ نَفْسِهِ فَيُنْزِلَها مَنْزِلتَها بِقَلْبٍ  مِنْها أنْ يُعْرِفَ

إلَيْهِ  بُّ أنْ يُأتىَ إلى أحدٍ إلَّا مِثْلَ ما يؤتىسَليمٍ اليح

سَيِّئَةً دَرَأهَا بِالْحَسَنَةِ كاظِمُ الْغَيْظَ عافٍ عَنِ  إنْ رَأى

النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ«، )اصول كافى، 

 (.189، ص 3، ج مترجم

 (.22، )رعد/ ... وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيّئَةَ ... -(2)

 (.96، )مؤمنون/ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ السَّيّئَةَ ... -(3)

 139، ص: 2قلب سليم، ج

دشمنى است گويى دوستى است )همچون( يار و 

به دل نزديك و داده نشود اين خصلت نيك مگر به 

ن كه شكيبايى نمايند و خود را از خشم و انتقام آنا
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نشود اين خوى نيكو مگر نگهدارند و عطا كرده 

كسى كه صاحب بهره بزرگى از علم و ايمان 

 144باشد«.

 چهار چيزى كه از تواضع است

امام صادق عليه السالم فرمود: »از تواضع اين است 

كه در نشستن به پايين مجلس راضى باشى و به هركه 

وردى سالم كنى و مجادله را وانهى گرچه حق برخ

ه باشى كه تو را به با تو باشد و خوش نداشت

 145پرهيزگارى بستايند«.

در اين حديث، امام عليه السالم چهار چيز را از 

تواضع دانسته، نخواستن صدرنشينى و ابتداى به 

سالم و ترك مراء و نداشتن حبّ مدح و جز مراء 

چون دانستن مراء در گذشته شرح داده شد و 

 
144 \i\-( 1)iُ  َّيىَئُة اْدَفْع بِالَّىِت ِهَى َأْحَسُن فَِإَذا ال يٌم* َوَما يُ َلقَّلَهآ ِإالَّ الَِّذيَن َصرَبُواْ َوَما يُ َلقَّلَهآ ِإالَّ ُذو َحظى َعِظيمٍ ِذى بَ ْيَنَك َوبَ ْيَنهُ َعَداَوٌة َكأَ نَّهُ َوَِلى َواَل َتْسَتِوى ا ْلََْسَنةُ َواَل السَّ ،) E\ حَِ

 E\(.35 -34فصلىت/ 
145 \( 2iُ)-بَّ أْن حُتْمَد َعَلى اْلتَّْقوى«،) اصول كاىف، مَتجم، َوأْن تَ َْتَُك اْلِمراَء وَ  َم َعَلى َمْن تَ ْلقىبِاْلَمْجِلِس ُدوَن اْلَمْجِلِس َوأْن ُتَسلِّ  » ِمَن التَّواُضِع أْن تَ ْرضى قىاا َوأْن الحتُِ إْن ُكْنَت حمُِ

 E\، باب التواضع«.186، ص 3ج 
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ضرورى است؛ زيرا موجب شقاوت دنيوى و اخروى 

و ترك آن سبب سعادت دوجهانى است،  است

 شود.بنابراين، به طور اختصار شرح داده مى

 مراء؛ گفتگو و مجادله است

»مراء« ايراد كردن و اعتراض نمودن و طعن زدن 

در سخن ديگرى است در لفظ يا معناى آن سخن، 

كردن و سبك كردن گوينده و اظهار به قصد خوار 

كبرى كه دارد در  دانايى و زيركى خود و به سبب

اعتراض خود لجاجت كند و از رأى خود برنگردد 

و به اصطالح حرف خود را به كرسى نشاند خواه 

سخن گوينده در مسأله علمى دينى يا غيردينى باشد 

يا خبر از واقعيات عادى و موضوعات جزئى باشد 

 گويد از شيراز تااى مىنكه گويندهمانند اي

______________________________ 
وَلَا تَسْتَوِى ا لْحَسَنَةُ وَلَا السَّيّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ  -(1)
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أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَ نَّهُ وَلِىٌّ 

 صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلهَآ إِلَّا ذُو حَمِيمٌ* وَمَا يُلَقَّلهَآ إِلَّا الَّذِينَ

 (.35 -34فصلّت/ ، )حَظّ عَظِيمٍ

بِالْمَجْلِسِ دُونَ  »مِنَ التَّواضُعِ أنْ تَرْضى -(2)

وَأنْ تَتْرُكَ الْمِراءَ  الْمَجْلِسِ وَأنْ تُسَلِّمَ عَلَى مَنْ تَلْقى

الْتَّقْوى«، وَإنْ كُنْتَ مُحِقّاً وَأنْ التُحِبَّ أنْ تُحْمدَ عَلَى 

 .، باب التواضع«186، ص 3)اصول كافى، مترجم، ج 

 140، ص: 2قلب سليم، ج

اصفهان هشتاد فرسنگ است و اين شخص براى 

اظهار اطالع خود و سبك كردن گوينده و نادانى 

گويد خير اين طور نيست بلكه نود فرسنگ او مى

گويد فالن شهر فالن مقدار جمعيت است. يا مى

گيرد و شخص بر سخنش ايراد مى دارد و اين

تاريخ و جغرافيا چنين خبرى، من در گويد تو بىمى

 و چنانم و جمعيت هرشهرى را داناترم.
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گردد كه اگر در حاالت مردم دقت شود دانسته مى

ها و مردمان با يكديگر و بيشتر نزاعهاى خانواده

ها بيشتر از »مراء« سرچشمه دشمنيها و تفرقه

هر نزاعى كه بين دو نفر و بيشتر  گيرد؛ يعنىمى

بب اصلى آن وارسى شود شود اگر از سمشاهده مى

غالباً سخنانى بوده كه در بين آنها واقع شده و 

موجب كدورت و نگرانى گرديده تا به اينجا كشيده 

و مراء هم بر سر امر موهومى بوده مانند آن شخص 

كه نامش عمرو بوده و وارد مدرسه شد، استاد نحوى 

زد كه »ضرب زيد عمرواً؛ براى شاگردها مثل مى

عمرو را«. ناگاه آن شخص كه نامش  يعنى زد زيد

عمرو بود خشمگين شده فرياد كرد زيد را چه 

جرأت است كه مرا بزند؟ و به استاد حمله كرد، 

كند، استاد دانست كه مرد احمقى است و فساد مى

گفت اى مرد من اشتباه كردم بايد بگويم »اعطى 

زيد عمرواً درهما؛ داد زيد به عمرو درهمى« اينك 
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به تاوان بگير و برو؛ يعنى حرفى در برابر درهم را 

 حرفى، آن نادان هم راضى شد و رفت.

 مراء هم مسلماً حرام است

به راستى كسى كه »مراء« خوى او باشد مانند سگ 

اى است كه دامن و پاى هررهگذرى را به درنده

ت شرعى مراء مسلم است؛ گيرد، حرمدندان مى

از آنها نهى كرده،  زيرا عالوه بر روايات متعددى كه

ايذا و اهانت و تحقير غير و تزكيه نفس است و 

هريك از اين عنوانها براى اثبات حرمت كافى 

 است.

شود كه در حرمت مراء فرقى از اين بيان دانسته مى

نيست كه مراء كننده محق باشد و ايرادش درست 

مورد اشد يا اينكه مبطل و اعتراضش بيجا و بىو بجا ب

را در هردو صورت اهانت و ايذاست. و در باشد؛ زي
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اصول كافى دوازده حديث در اين باره نقل كرده 

 شود.كه به ذكر دو حديث آن اكتفا مى

 141، ص: 2قلب سليم، ج

 آورداز مراء بپرهيزيد كه تيرگى مى

پرهيزيد از اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »ب

خودنمايى در بحث و ستيزگرى؛ زيرا اين هردو 

دلها را بر برادران دينى تيره و بيمار كنند و نفاق و 

 146دورويى در دلها بكارند و به بار آورند«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »سه 

آنها مالقات  چيز است كه هركه خدا را با داشتن

ى كه خواهد: هركه كند به بهشت رود از هردر

خوى او خوب است و از خدا در نهان و آشكار 

 
146 \( 1iُ)- باب املراء واخلصومة(.300، ص 2، ج ْخواِن َويْنُبُت َعَلْيِهَما النِّفاق«،) اصول كاىف » إيَّاُكْم َواْلِمراَء َواخْلُُصوَمَة فَان َُّهما مُيِْرضاِن اْلُقُلوَب َعَلى ااْل ،\E 
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بترسد و مراء و جدال را ترك كند گرچه حق با او 

 147باشد«.

 جدالى كه خودنمايى نباشد خوب است

هرگاه جدال در مسأله دينى، اعتقادى يا فرعى باشد 

هار فضيلت خود و غرض از جدال خودنمايى و اظ

ا نباشد و تنها به قصد و اهانت و تحقير ديگرى اصلً

اثبات حق و يارى حقيقت و ارشاد و هدايت خلق 

شود و اين باشد ضررى ندارد بلكه گاهى واجب مى

همان جدلى است كه در قرآن مجيد به آن امر 

 148شده است.

 جدال و مخاصمه در طلب حق

، پس اگر خود اما جدال و مخاصمه در مطالبه حق

 ند و مظلوم بيند. وبه يقين صاحب حق دا اوّلًا: را

براى رسيدن به حق خود، مجادله كند نه از  ثانياً:
 

147 \( 2iُ)- قىاا«،) ِهان(.اْلَمغيِب َواْلَمْحَضِر َوتَ َركَ  » ثَلٌث َمْن َلِقَى اللََّه َعزََّوَجلى ِّبِنَّ َدَخَل اْْلَنََّة ِمْن اىى باٍب شآَء َمْن َحُسَن ُخْلَقُه َوَخِشَى اللََّه ف  E\ اْلِمراِء َوِإْن كان حمُِ
148 \i\-3) (iُ ... َوجِدَْلُم بِالَّىِت ِهَى َأْحَسُن ...\E /(.125،) َنل\E 
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به مقدار الزم مجادله  ثالثاً: روى عناد و دشمنى. و

در ضمن قول يا فعل خود حرامى بجا  رابعاً: نمايد. و

 نياورد.

 بيش از حدّ الزم مجادله نكند جايز است. خامساً: و

______________________________ 
»إيَّاكُمْ وَالْمِراءَ وَالْخُصُومَةَ فَانَّهُما يُمْرِضانِ  -(1)

الْقُلُوبَ عَلَى الْاخْوانِ وَينْبُتُ عَلَيْهِمَا النِّفاق«، )اصول 

 ، باب المراء والخصومة(.300، ص 2كافى، ج 

نْ لَقِىَ اللَّهَ عَزَّوَجَلّ بِهِنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ »ثَلثٌ مَ -(2)

مَنْ حَسُنَ خُلْقَهُ وَخَشِىَ اللَّهَ في مِنْ اىّ بابٍ شآءَ 

الْمَغيبِ وَالْمَحْضَرِ وَتَرَكَ الْمِراءِ وَإِنْ كان مُحِقّاً«، 

 )همان(.

 (.125، )نحل/ ... وَجدِلْهُم بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ... -(3)

 142، ص: 2سليم، ج قلب
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پس اگر در محق بودن خود شك دارد يا اينكه 

ورزى و دشمنى كردن باشد غرض از مجادله، عناد

نه رسيدن به حق و گاهى اين معنا را تصريح 

خواهم فالنى را اذيت گويد من مىكند و مىمى

كنم، بينى او را به خاك مالم و من اعتنايى به طلب 

ذليل كردم و مالم را خود ندارم وقتى كه او را 

اندازم يا اينكه در ضمن گرفتم آن را دور مى

ا به شتم يا ضرب يا تهمت و مجادله طرف خود ر

مانند اينها آزار رساند يا اينكه بيش از حدّ الزم و 

مجادله بر او فشار آورد، پس مجادله در تمام اين 

 موارد حرام است هرچند واقعاً حق با او باشد.

ته شد درباره وكيل در مرافعه و و حكمى كه گف

مخاصمه جارى است يعنى اگر محق بودن موكّل 

تواند ادّعاى او را داند نمىيقين نمى خود را به

ثابت كند و اگر كرد كار باطل و حرامى انجام داده 

اش حرام و اگر به يقين محق الوكالهو گرفتن حق
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داندپس با رعايت چهار شرط بودن موكّل را مى

 از جهت جدال مانعى ندارد.ديگر 

و چون تجاوز نكردن در مطالبه حق بسيار مشكل 

ن عاقل از اصل مجادله در طلب حق است اگر انسا

نظر كند در امانتر خواهد بود جز در خود صرف

مواردى كه عقلًا يا شرعاً مطالبه حق واجب شود 

 آنگاه بايد شرطهايى كه ذكر شد، رعايت نمايد.

 شدگان اجتماعراندهتواضع در برابر 

امام صادق عليه السالم فرمود: »على بن الحسين 

تاليان به خوره گذر كرد و سوار بر عليه السالم بر مب

خوردند و از او دعوت االغى بود و آنها چاشت مى

به چاشت كردند در پاسخ فرمود: به راستى اگر 

شدم و چون دار نبودم با شما هم خوراك مىروزه

د رفت، فرمان داد )فرداى آن روز( به خانه خو

خوراكى بسازند و خوب بسازند و از آنها دعوت 
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زد او چاشت خوردند و خود با آنها چاشت كرده و ن

 149خورد«.

______________________________ 
»مَرَّ عَلِىٌّ بنُ الْحُسَيْنِ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِما عَلَى  -(1)

بٌ حِمارَهُ وَهُمْ يَتَغَدَّوْنَ الْمَجْذُومينَ وَ هُوَ راكِ

نّى صائِمٌ لَفَعَلْتُ فَدَعَوهُ الىَ الْغَداء فَقالَ: أما أَنّى لَوْال إ

فَلَمَّا صارَ الىَ مَنْزِلِهِ أَمَرَ بِطَعامٍ فَصَنَعَ وَأَمَرأنْ يَتَنَوّقُوا 

فيهِ ثُمَّ دَعاهُمْ فَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ وَتَغَدّى مَعَهُمْ«، )اصول 

 ، باب التواضع(.187، ص 3فى، مترجم، ج كا

 143، ص: 2قلب سليم، ج

ه هرجا شكستگى و مستفاد از روايات آن است ك

درماندگى است محلّ رحمت حضرت ارحم 

الراحمين است و در اين مواضع هراندازه انسان 

متواضع و افتاده باشد مشمول رحمت و اجر الهى 

 
149 \( 1iُ)- َْون ا صاَر اََل َمْنزِلِِه  َعوُه اََل اْلَغداء َفقاَل: أما َأِنى َلْوال إِنى َفدَ  » َمرَّ َعِلىى بُن اْلَُْسْْيِ َصَلواُت اللَِّه َعلَْيِهما َعَلى اْلَمْجُذومَْي َو ُهَو راِكٌب ِحارَُه َوُهْم يَ َتَغدَّ صاِئٌم َلَفَعْلُت فَ َلمَّ

ى َمَعُهْم«،) اصول كاىف، م ْوا ِعْنَدُه َوتَ َغدى  E\، باب التواضع(.187، ص 3َتجم، ج أََمَر ِبَطعاٍم َفَصَنَع َوأََمرأْن يَ تََنوىقُوا فيِه ُُثَّ َدعاُهْم فَ َتَغدَّ
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و مصيبت  خواهد شد، بنابراين، در برابر بيماران

زدگان وتهيدستان بايد متواضع و افتاده شد و با آنها 

شان را به دست آورد همدردى كرد و اگر بتواند دل

اش شده و آنها را دلشاد سازد پس اجر عظيمى بهره

 است.

از اينجاست كه روايات بسيارى در فضيلت و لزوم 

اى براى عيادت بيمار رسيده و اينكه تحفه و هديه

ه برد و نزد او به حالت حزن نشيند و به بيمار همرا

 سخنان او گوش دهد و از او التماس دعا كند.

 كردكه على )ع( تواضع مىجاهايى 

»اميرالمؤمنين عليه السالم در پنج موضع پابرهنه راه 

گرفت: رفت و نعال خود را به دست چپ مىمى

روز عيد فطر و قربان و جمعه و نزد عيادت بيمار و 

فرمود اينها جاهايى است كه تشييع جنازه و مى
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مورد نظر رحمت خداوند است و دوست دارم در 

 150باشم )براى تواضع(«. آنها پابرهنه

و در اصول كافى باب ادخال السرور على المؤمنين، 

شانزده حديث نقل كرده كه به نقل يكى از آنها 

 شود.قناعت مى

 دلشاد كردن مؤمن از آثار تواضع است

امام باقر عليه السالم فرمود: »لبخند مرد در روى 

برادرش حسنه است و دور كردن خار و خاشاك از 

شده به كارى كه است و خدا پرستيده ن وى حسنه

 151محبوبتر باشد نزد خدا از شاد كردن دل مؤمن«.

______________________________ 
»انّه كان يمشى فى خمسة حافياً ويعلق نعليه  -(1)

بيده اليسرى: يوم الفطر والنحر والجمعة وعند 

 
150 \( 1iُ)-عليه بيده اليسرى: يوم الفطر والنحر واْلمعة وعند العيادة وتشييع اْلنازة ويقول اهنا مواضع اللَّه واحب ان اكون فيها حافيا«،) » انىه كان ميشى ىف َخسة حافياا ويعلق ن

 E\(.54، ص 41حباراِلنوار، ج 
151 \( 2iُ)- ُم الرَُّجِل ىِف روِر َعَلى اْلُمؤِمِن«،) اصول كاىف، مَتجم، ج اللَُّه ِبَشىْ َعْنُه َحَسَنٌة َوما ُعِبدَ  َوْجِه َأِخيِه َحَسَنٌة َوَصْرُف اْلَقذى » تَ َبسُّ ، ص 3ٍء اَحبَّ اََل اللَِّه ِمْن ِإْدخاِل السُّ

 E\، باب ادخال السرور على املؤمنْي(.271
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العيادة وتشييع الجنازة ويقول انها مواضع اللَّه 

، ص 41بحاراألنوار، ج كون فيها حافيا«، )واحب ان ا

54.) 

وَجْهِ أَخِيهِ حَسَنَةٌ وَصَرْفُ  »تَبَسُّمُ الرَّجُلِ فِى -(2)

ءٍ احَبَّ الىَ اللَّهِ عَنْهُ حَسَنَةٌ وَما عُبِدَاللَّهُ بِشَىْ الْقَذى

مِنْ إِدْخالِ السُّرورِ عَلَى الْمُؤمِنِ«، )اصول كافى، 

على باب ادخال السرور ، 271، ص 3مترجم، ج 

 المؤمنين(.

 144، ص: 2قلب سليم، ج

مراد از )صرف القذى عنه( آن است كه هرنوع 

ناراحتى و رنج و سختى كه مؤمن دارد برطرف 

سازد و او را دلشاد كند؛ مثلًا بيمار است او را 

پرستارى و درمان كند، اگر بدهكار است، بدهيش 

دادخواهى  را بپردازد، اگر ستمديده شده برايش

گر تهيدست است او را در ثروت يارى كند. كند، ا
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و خالصه دلجويى و دلشاد كردن مؤمن دوست 

ترين اعمال نزد خداوند است و خداوند داشتنى

كند و آن عمل را به بهترين صورتها مصوَّر مى

ساعت مرگ به صاحبش به كرامت الهى بشارت 

از شود تا در قبر كه بدهد و از او جدا نمىمى

هنگام محشر بشارتش دهد و در هر بشارتش دهد و 

هول و هراسى او را مژده دهد و با اوست تا به 

بهشت رسد و اين مطلب مضمون چندين روايت 

است و خالصه اين كارها تواضع با خلق براى خدا 

و ضد تكبر است كه اثرات درخشان آن يادآورى 

 شد.

 تواضع در سفر براى ذمّى

رانش مروى است كه ه السالم از پداز امام صادق علي

اميرالمؤمنين عليه السالم با يك ذمّى )يهودى يا 

نصرانى( همسفر شد و آن ذمى به آن حضرت گفت 

روى؟ در پاسخ فرمود: به اى بنده خدا! به كجا مى

http://www.i20.ir/


351      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

روم و چون ذمى به راه ديگرى كه مقصد كوفه مى

م او از آن راه بود ميل كرد، اميرالمؤمنين عليه السال

ميل كرد و آن ذمى گفت مگر نگفتى هم بدان راه 

كه به كوفه خواهى رفت؟ فرمود: چرا، عرض كرد 

 دانم، گفت:راه كوفه را رها كردى، فرمود: مى

چرا با من بدين راه ميل كردى؟ با اينكه اين را 

دانى؟ فرمود: »اين از كمال خوش رفاقتى است مى

ند كه مردى رفيق راه خود را هنگام جدايى چ

كند پيغمبر ما به ما چنين دستور  گامى بدرقه

 داده!«.

ذمى گفت پيغمبر شما چنين دستور داده؟ فرمود: 

 آرى.

آن ذمى گفت: البته هر كه پيروى از آن حضرت 

 كرده به خاطر اعمال بزرگوارى او

 145، ص: 2قلب سليم، ج
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گيرم كه بر كيش توأم بوده است من تو را گواه مى

عليه السالم برگشت و رالمؤمنين و آن ذمى با امي

 152چون او را شناخت اسالم آورد.

شود كه تواضع از اين حديث دانسته مى

اميرالمؤمنين عليه السالم سبب هدايت آن شخص 

شود حق رفاقت و ذمى شد. و نيز دانسته مى

باشد؛ يعنى رفيق از هرملتى كه همسفرى مطلق مى

واضع كرده باشد و هركيشى داشته باشد بايد با او ت

و حق صحبت را ادا نمود هرچند مسلمان نباشد 

اى كه لدين كه در هركيشى و هرطريقهمانند وا

 باشند تواضع براى آنها وادى حقشان واجب است.

نيز مانند همسايه كه بايد رعايت حقش بشود هرچند 

مسلمان نباشد. و نيز مانند بزرگتر و محترم هرقومى 

برايش تواضع كرد در  كه بايد او را گرامى داشت و

ش از هرملتى كه باشد چنانكه »عدى بن حاتم« پي

 
152 \1 (iُ)-  502، ص 3اصول كاىف، مَتجم، ج.\E 

http://www.i20.ir/


353      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

آنكه مسلمان شود چون بزرگ قبيله طى بود و بر 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم وارد شد، آن 

حضرت رداى خود را از دوش برداشت و برايش 

فرش كرد كه بر خاك ننشيند و او ادب كرده و بر 

ع رسول خدا صلى اهلل آن ننشست و همين تواض

 .عليه و آله و سلم وسيله اسالم آوردنش شد

 تواضع در خدمت به اهل

امام صادق عليه السالم به مردى از اهل مدينه 

نگريست كه براى عيال خود چيزى خريده بود و با 

برد و چون حضرت او را ديد، شرمنده شد، خود مى

براى امام عليه السالم به او فرمود: »اين متاع را 

عيال خود خريدى و به دوش خود كشيدى تا 

گير ه خدا سوگند! اگر مردم خوردهبرايشان ببرى ب

مدينه نبودند من دوست داشتم چيزى براى عيال 

 خودم بخرم و به دوش خودم برايشان ببرم«.
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شود كه لوازم زندگى از از اين حديث دانسته مى

ياد خانه بردن تواضع رازبازار خريدن و با خود به

آن امرشده وامام عليه كند. ودر روايت ديگر بهمى

داشت و چون به حسب كار رادوست مىم اينالسال

وضع زمان اين كار براى امام عليه السالم وهن و 

 آورد.خوارى بود، بجا نمى

______________________________ 
 .502، ص 3اصول كافى، مترجم، ج  -(1)

 146، ص: 2قلب سليم، ج

 ع در پوشيدن لباس زبر و ارزانتواض

[ مانند پوشيدن لباس زبر و كم ]تواضع در پوشيدن

قيمت كه براى زياد شدن تواضع سودمند است و 

داشتند و چون ائمه عليهم السالم آن را دوست مى

به حسب وضع زمان مناسب آنها نبوده بلكه لباس 

كردند. در كتاب شده آن را ترك مىشهرت مى

http://www.i20.ir/


355      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

است از »سفيان ثورى« كه گفت  لغمه«ا»كشف

وقتى به خدمت امام صادق عليه السالم رفتم، 

اى از خز در تن و ردايى از خز در بر حضرت جبّه

داشت، من از روى تعجب به آن حضرت نگريستم 

 فرمود:

كنى، شايد »اى ثورى! چه شده كه در من نظر مى

 كنى«.بينى تعجب مىتو از آنچه در بر من مى

اى پسر پيغمبر! اين لباس، لباس پدران كردم:  عرض

 تو نيست.

فرمود: »اى ثورى! آن زمان زمان سختى و تنگى و 

تهيدستى بود و پدران ما به قدر تنگدستى خود 

كردند و اين زمانى است كه وسعت به هم عمل مى

رسيده«. پس دامن جبّه خود را دور ساخت و در 

ن ه دامن آاى از پشم سفيد بود كزير آن جبّه

 كوتاهتر بود، فرمود:
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پوشيم اين را )لباس پشمينه را( »اى ثورى! ما مى

براى خدا )يعنى تواضع با پروردگار( و آن را )يعنى 

لباس خز را( از براى شما و آنچه از براى خداست 

داريم و آنچه از براى شماست آشكار پنهان مى

 سازيم«.مى

 تواضع عيسى )ع( براى حواريون

عليه السالم فرمود: »اى گروه سى بن مريم عي

حواريين! مرا به شما حاجتى است آن را برآوريد«. 

گفتند حاجتت رواست يا روح اللَّه! پس عيسى عليه 

السالم برخاست و پاى آنها را بوسيد )و در نسخه 

ديگر، شست( گفتند ما خود سزاوارتر بوديم كه پاى 

ود: اللَّه! فرمبشوييم )يا پايت را ببوسيم( اى روح 

»سزاوارتر مردم به خدمت كردن عالم است، همانا 

من تا اين اندازه فروتنى كردم تا شما هم پس از 

من فروتنى كنيد نسبت به مردم مانند فروتنى من 

 براى شما«.
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سپس عيسى عليه السالم فرمود: »به وسيله تواضع، 

 شود نه وسيله تكبر وحكمت آبادان مى

 147ص: ، 2قلب سليم، ج

رويد نه در در بيابان هموار زراعت مى همچنان

 153كوه«.

 دانايان به تواضع كردن سزاوارترند

در اين حديث دقت نما و ببين عيسى عليه السالم 

كه پيغمبر خدا و افضل افراد بشر است، چگونه 

شود نهايت درجه تواضع كه باالتر از آن تصور نمى

صحاب و و آن بوسيدن يا شستن پاست براى ا

زيردستان خود نمود و اين كار را ابتدا پيروان و 

نكرد بلكه از ايشان نخست اذن گرفت و آن را 

حاجت خود قرار داد و چون حواريين گفتند ما 

 
153 \( 1iُ)-  َل أْقداَمُهْم َفقالوُا كُ قاَل عيسْى ْبُن َمْرمَيَ عليه السالم:» يا َمْعَشَر اْْلو  نَّا ََنُْن أَحقَّ ِّبذا ياارِيىَْي! َِل إلَْيُكْم حاَجٌة اْقُضوها يل قالوا: ُقِضَيْت حاَجُتَك يا ُروَح اللَِّه َفقاَم فَ َغسَّ

ا َتواَضْعُت هَكذا ِلَكيما تَ تَ  عليه السالم بِالتَّواُضِع تُ ْعَمُر اْلِْْكَمُة البِالتىَكربُِّ وََكذِلَك  واَضُعوا بَ ْعِدي ف النَّاِس َكَتوا ُضعي َلُكْم ُُثَّ قاَل عيسىُروَح اللَِّه! َفقاَل إنَّ أَحقَّ النَّاِس بِاخْلِْدَمِة اْلعاَِلُ إمنَّ
ْهِل  ىف   E\.(6، كتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، ح 45، ص 1يَ ْنُبُت الزَّرُْع الِف اْْلََبِل«،) اصول كاىف، مَتجم، ج السَّ
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بايد چنين تواضع كنيم نه شما، آن حضرت در 

جواب فرمود: »عالم از تمام مردم به تواضع كردن 

كردن حق  سزاوارتر است«. و اينكه فرمود: »تواضع

باشد؛ يكى اينكه عالمى ت« از چند جهت مىعالم اس

كه حقيقت امر بر او آشكار شد و خود و همه را به 

نيستى و فقر ذاتى شناخت و خداى را به هستى و 

نيازى دانست، البته فروتنى او بيش عين كمال و بى

از ديگران خواهد بود و از اينجاست كه از صفات 

صفت تواضع ر و زيادتر بودن امام عليه السالم بيشت

اوست از ساير مردم و فروتنى امام عليه السالم تا 

 كند:جايى است كه در دعا عرض مى

»من كمترين كمتران و خوارترين خوارتران و 

 مانند ذرّه بلكه كمتر از آنم«.

داند كه به بركت متعلّمين ديگر آنكه عالم چون مى

ارشاد و  و پيروانش به درجات عالى و ثوابهاى
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هد رسيد از اين روى براى آنها خاضع هدايت خوا

 شود.و متواضع مى

و نيز چون عمل عالم مورد اقتداى پيروانش خواهد 

شد، پس بايد متواضع شود تا پيروانش ياد گيرند و 

آنها هم به اين خوى پسنديده متّصف شوند؛ چنانچه 

حضرت مسيح عليه السالم به حواريين فرمود: با شما 

س از من با مردم چنين ين كردم تا شما هم پچن

 باشيد.

______________________________ 
قالَ عيسىْ بْنُ مَرْيَمَ عليه السالم: »يا مَعْشَرَ  -(1)

الْحوارِيّينَ! لِى إلَيْكُمْ حاجَةٌ اقْضُوها لي قالوا: قُضِيَتْ 

قالوُا كُنَّا حاجَتُكَ يا رُوحَ اللَّهِ فَقامَ فَغَسَّلَ أقْدامَهُمْ فَ

أحَقَّ بِهذا يا رُوحَ اللَّهِ! فَقالَ إنَّ أحَقَّ النَّاسِ  نَحْنُ

بِالْخِدْمَةِ الْعالِمُ إنَّما تَواضَعْتُ هكَذا لِكَيما تَتَواضَعُوا 

عليه  بَعْدِي في النَّاسِ كَتَوا ضُعي لَكُمْ ثُمَّ قالَ عيسى

  فىالتّكَبُّرِ وَكَذلِكَالسالم بِالتَّواضُعِ تُعْمَرُ الْحِكْمَةُ البِ
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السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ الفِي الْجَبَلِ«، )اصول كافى، 

، كتاب فضل العلم، باب صفة 45، ص 1مترجم، ج 

 (.6العلماء، ح 

 148، ص: 2قلب سليم، ج

شود، اشاره و اينكه فرمود: به تواضع حكمت آباد مى

شود به اين است كه دانش حقيقى گاهى نصيب مى

كدورت و ظلمت خودبينى ه آيينه دل انسانى از ك

و خودخواهى و كبر و نخوت و مانند اينها پاك 

شود و به جاى آنها از فروتنى و افتادگى و نرمى و 

 مانند اينها روشن گردد تا حكمت در آن نقش بندد.

 شاگرد هم بايد متواضع باشد

ناگفته نماند چنانكه عالم از جهاتى كه گفته شد بايد 

يد در برابر عالم متواضع تواضع باشد، متعلم هم بام

گردد و براى مقام علم كه خدا بزرگش داشته 

خاضع گردد و بدين وسيله حق عالم را ادا كرده 
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باشد و خالصه هركس بايد وظيفه شناس باشد و به 

 وظيفه خود عمل نمايد.

اى نماز »شعبى« گويد: زيد بن ثابت بر جنازه

ا آوردند تا سوار شود و خواند پس استر او ر

رگردد. ابن عباس ركاب استر را گرفت تا سوار ب

شود. زيد گفت: اى پسر عمّ رسول خدا صلى اهلل 

عليه و آله و سلم چنين مكن، ابن عباس گفت: به ما 

امر شده كه با علما و بزرگان تواضع كنيم. پس زيد 

دست ابن عباس را بوسيد و گفت به ما هم امر شده 

يه و آله و سلم بيت پيغمبر صلى اهلل عللكه با اه

 تواضع كنيم.

و خالصه، وظيفه هردانايى آن است كه بداند 

دانايى او عطايى است الهى كه بدون استحقاق به 

او داده شده، پس در برابر نادان بايد تواضع كند و 

بر او ترحم و شفقت و دلسوزى و سعى در دانا 

ضوع و شدنش نمايد چنانچه وظيفه نادان خ
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برابر داناست و هرچند به افتادگى و پذيرش در 

حسب ظاهر آن دانا نام و نشان و شهرتى نداشته 

 باشد براى دانشش تواضع كند.

 تعليم حسنين وضو را به پير مرد

وقتى امام حسن و امام حسين عليهما السالم بر 

گرفت و آن را نيك پيرمردى گذشتند كه وضو مى

بزرگوار در مسأله وضو با داد آن دو انجام نمى

 يگر گفتگو كردند، سپس به آنيكد

 149، ص: 2قلب سليم، ج

گيريم و تو پيرمرد فرمودند: »ما دو برادر، وضو مى

گيرد«. پس بين ما حكم نما كه كدام بهتر وضو مى

هردو سرگرم وضو گرفتن شدند و پيرمرد نگاه 

 كرد، سپس فرمودند:مى

 »وضوى كداميك از ما بهتر بود؟«.
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و نيك است لكن اين پير پير مرد گفت: وضوى هرد

ضوى درست دانست و ونادان بود كه نمى

گرفت و اينكه به بركت شما ياد گرفت و به نمى

وسيله شفقت شما بر امّت جدتان آگاه شد و بر 

 154دست شما توبه كرد.

 بلندى از آن يافت كو پست شد

امام صادق عليه السالم فرمود: »به راستى در آسمان 

اند هركه ندگان گماشته شدهاند كه بر بدو فرشته

او را باال برند و هركه تكبّر  براى خدا تواضع كند،

 155كند او را پست كنند«.

و به راستى آنان كه به وسيله تواضع، خدا بلندشان 

كرد و به مقام ارجمندى رسيدند افزون از شمارند 

و براى اينكه اين بحث به نام مبارك حضرت 

يابد خواننده عزيز را  سيدالشهداء عليه السالم پايان

 
154 \( 1iُ)-  319، ص 43حباراِلنوار، ج.\E 
155 \( 2iُ)- ََلْْيِ بِاْلعِباِد َفَمْن َتواَضَع للَِّه رََفعاُه َوَمْن ت ماِء َمَلَكْْيِ ُموَكَّ  E\، باب التواضع(.122، ص 2َكربََّ َوَضعاُه«،) اصول كاىف، ج » إنَّ ىِف السَّ
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حضرت و اينكه به سبب  متوجّه حاالت اصحاب آن

تواضعشان برابر امام عليه السالم آقاى شهيدان اوّلين 

و آخرين شدند و براى تذكر از تواضع دو نفر آنها 

 شود.يادآورى مى

 ادب حرّ در برابر حسين )ع(

اى كه به امام »حرّ بن يزيد رياحى« اوّل مرتبه

ب نمود و سالم كرد و پس از ساعتى گفتگو رسيد، اد

 ع نماز ظهر شد.موق

امام عليه السالم فرمود: »من با اصحاب خود نماز 

 خوانم تو هم با لشكرت نماز بخوان«.مى

حده نماز عرض كرد آقا با بودن شما من على

 بخوانم؟ پس به امام عليه السالم اقتدا كرد.

______________________________ 
 .319، ص 43بحاراألنوار، ج  -(1)
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فِى السَّماءِ مَلَكَيْنِ مُوَكَّلَيْنِ بِالْعِبادِ فَمَنْ  »إنَّ -(2)

تَواضَعَ للَّهِ رَفَعاهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعاهُ«، )اصول كافى، 

 ، باب التواضع(.122، ص 2ج 

 150، ص: 2قلب سليم، ج

و نيز وقتى كه از برگشتن حضرت به مدينه مانع شد، 

؛ مادرت امّكثكلتك امام عليه السالم به او فرمود »

شوى؟«. حرّ باكمال عزايت بنشيند چرا مانع مىبه

كرد اگر ديگرى نام مادرم را برده بود، ادب عرض

دادم ولى چه كنم كه مادر تو فاطمه جواب مى

 زهرا عليها السالم است.

خالصه، اين تواضعهايش وسيله عاقبت به خيريش 

كه روز عاشورا خدا او را از گرداب  شد به طورى

الكت ابدى بلندش كرد و دستش را به دامان ه

اش داد، پس حسين عليه السالم رسانيد و توفيق توبه

گريان و لرزان از شرمسارى به طور ناشناس خود را 
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بر پاى حسين عليه السالم انداخت. امام عليه السالم 

 فرمود: »سر بردار، تو كيستى؟«.

م دانستمانم كه راه بر تو بستم و نمىگفت: من ه

ام شود، من حرّم آيا توبهپيشامد تو چنين مى

 شود؟پذيرفته مى

امام عليه السالم در برابر تواضعش برايش تواضع 

اش پذيرفته است واز فرمود و بشارتش داد كه توبه

اوپذيرايى نمود وخالصه، تواضع پيشين اوتوفيق 

ه روز عاشورايش او ساعتاش داد و تواضع يكتوبه

اك كرد و به درجه اصحاب را از هرگناهى پ

 156سيّدالشهدايش رسانيد.

 
156 \E\( 1)iُ 

 پيوست و با حق گشت ملحق به حق  روان شد سوى جيش رحمت حق -

 كه بگرفتم سر راهت به اكراه  بگفت اى شه منم آن عبد گمراه

 شكستم من به ناداِن و طغيان   دل دلدادگان عشق يزدان

 بود مقصودشان پيكار دادار  قوم ستمكار ندانستم كه اين
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و به راستى داستان حرّ و عمربن سعد در برابر حسين 

عليه السالم همان داستان آدم و ابليس در برابر 

فرمان خداست؛ چنانكه ابليس از كبر يك ساعتش 

 اشدر برابر امر حق تعالى عبادت شش هزار ساله

آدم در اثر  باطل و مطرود و ملعون ابدى شد و

اش به درگاه حضرت آفريدگار به تواضع و توبه

 درجه اصطفا رسيد و مقام نبوّت يافت.

رگ رگست اين 

آب شيرين و آب 

 شور

 
رود تا برخاليق مى

 نفخ صور

 

______________________________ 
(1) 

 

 گنه از بنده و عفو از خداوند  خطامي خبش اى شاه عدو بند 

 گنه گرديد از آن نامور گم   شد در تالطم  مي عفو ازل
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روان شد سوى  -

 جيش رحمت حق
 

ست و با به حق پيو

 حق گشت ملحق

بگفت اى شه منم آن 

 عبد گمراه
 

كه بگرفتم سر راهت 

 به اكراه

دل دلدادگان عشق 

 يزدان
 

شكستم من به نادانى 

 و طغيان

ندانستم كه اين قوم 

 ستمكار
 

بود مقصودشان 

 پيكار دادار

خطايم بخش اى 

 شاه عدو بند
 

گنه از بنده و عفو از 

 خداوند

در يم عفو ازل شد 

 تالطم
 

گنه گرديد از آن 

 نامور گم
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 151، ص: 2قلب سليم، ج

 

 غالم سياه، بنده با وفا

ذر غفارى در جون بن ابى مالك مولى )غالم( ابى

 مناقب گويد او بنده سياه بود.

حسين عليه السالم به او فرمود تو را مرخص كردم 

كه در پيامدى عافيت جوى مبادا در اين راه آسيبى 

به تو رسد. جون گفت: اى پسر پيغمبر صلى اهلل عليه 

و  و آله و سلم! من در فراخى، كاسه ليس شما باشم

در سختى، شما را تنها گذارم )يعنى نمك خوردن 

وفايان است( به خدا و نمكدان شكستن كار بى

سوگند بوى من ناخوش است و حسب من پست و 

رنگم سياه، آقا بهشت را براى من دريغ دارى تا 

بويم خوش شود و جسمم شريف و رويم سفيد 
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گردد، نه به خدا سوگند! از شما جدا نگردم تا خون 

 با خون شما آميخته گردد.من 

پس از اين تواضع و اصرار، حضرت او را پذيرفت 

نفر را كشت تا كشته شد و  25و اذن جهادش داد 

جزء شهداى كربال گرديد. امام عليه السالم بر سر او 

ايستاد و گفت: »خدايا! روى او را سفيد كن و بويش 

را خوش گردان و حشر او را با نيكان قرار ده و او 

با محمّد و آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم  را

 آشنا و معاشر گردان«.

از امام باقر عليه السالم روايت است كه پس از واقعه 

آمدند و كشتگان را عاشورا مردم در آن ميدان مى

سپردند، جون را پس از ده روز ديدند به خاك مى

 159و 158، 157شدبوى مشك از او شنيده مى

 
157 \1( iُ)-  150ترَجه نفس املهموم، ص.\E 
158 \( 2iُ)-  و تواضع تكويّن  475، صفحه 2براى دانسنت تواضع ساير اصحاب به كتاب نفس املهموم و براى دانسنت تواضع تكويّن زمْي كربال به كتاب سفينةالبحار، جلد

 E\كوه جودى به اصول كاىف، باب التواضع مراجعه شود و چون حبث تواضع طوالِن شده از نقل آهنا خوددارى شد.
159 \E\( 3)iُ 

 تو آزادى از اين ميدان پيكار  شهش فرمود كاى عبد وفادار -
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______________________________ 
 .150ترجمه نفس المهموم، ص  -(1)

براى دانستن تواضع ساير اصحاب به كتاب  -(2)

نفس المهموم و براى دانستن تواضع تكوينى زمين 

و  475، صفحه 2كربال به كتاب سفينةالبحار، جلد 

تواضع تكوينى كوه جودى به اصول كافى، باب 

د و چون بحث تواضع طوالنى التواضع مراجعه شو

 شده از نقل آنها خوددارى شد.

(3) 

 

 ميفكن خويش را در رنج و زحت  تو تابع آمدى ما را به راحت 

 به شه گفت اين سخن با چشم گريان  غمْي شد جان جون سخت پيمان

 ز باقيمانده آن خوان نعمت   رنج و زحت بپروردم بسى ّب 

 ففدا گشنت جزاى كاسه ليسى است  منك نشناسى اى شه از بليسى است

 قدر و بومي ِهچو مردار تنم ّب  ام تار نسب باشد لئيم و چهره 

 ام خونكه گردد رشك مشك نافه   ِبن منت نه اى داراى گردون

 كه خوش باد آن مقام كامگارت  بشارت بشري عشق دادش اين

 روان شد سوى ميدان شهادت  اجازت يافت جون با سعادت
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شهش فرمود كاى  -

 عبد وفادار
 

تو آزادى از اين 

 ميدان پيكار

تو تابع آمدى ما را 

 به راحت
 

ميفكن خويش را در 

 رنج و زحمت

غمين شد جان جون 

 سخت پيمان
 

به شه گفت اين 

 سخن با چشم گريان

رنج بپروردم بسى بى

 و زحمت
 

ز باقيمانده آن 

 خوان نعمت

نمك نشناسى اى شه 

 از بليسى است
 

فدا گشتن جزاى 

 فكاسه ليسى است

نسب باشد لئيم و 

 ام تارچهره
 

قدر و بويم تنم بى

 همچو مردار

نت نه اى بمن م

 داراى گردون
 

كه گردد رشك 

 ام خونمشك نافه
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بشير عشق دادش 

 اين بشارت
 

كه خوش باد آن 

 مقام كامگارت

اجازت يافت جون 

 با سعادت
 

روان شد سوى 

 ميدان شهادت

 

 

 152، ص: 2قلب سليم، ج

 

يكى قطره باران ز 

 ابرى چكيد
 

خجل شد چو پهناى 

 دريا بديد

به جايى كه درياست 

 من چيستم
 

گر او هست حقا كه 

 من نيستم

چو خود را به چشم 

 حقارت بديد
 

صدف در كنارش به 

 جان پروريد
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بلندى از آن يافت 

 كو پست شد
 

در نيستى كوفت تا 

 هست شد

تواضع سر رفعت 

 افرازدت
 

تكبر به خاك اندر 

 اندازدت

 

»اللهم بحق الحسين واخيه وجده وابيه و امه و بنيه 

و اصحابه ومواليه صلواتك عليهم اجمعين اجعلنا من 

الخاضعين الخاشعين المتواضعين لك و ألوليائك 

 اجمعين«.

 153، ص: 2قلب سليم، ج

 

 . سوء ظن6
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سوء ظن )بدگمانى و بدبينى( از گناهان قلبى و 

سيارى از گناهان بيماريهاى روانى است كه سبب ب

باشد و كمتر كسى است كه به اين گناه آلوده نيز مى

تر آنكه به گناه بودنش التفاتى نيست نشود و سخت

بينند از آن پشيمان و چون آن را گناه نمى

كنند و چون بر آن شوند و آن را ترك نمىنمى

اصرار ورزند اگر بر فرض صغيره بوده، كبيره 

شد به واسطه عفو مى شود و اگر مشمول ادلهمى

شود و بر اصرار و سبك گرفتن آن نابخشودنى مى

هرمسلمانى واجب است حرمت بدگمانى را بداند 

و خود را به آن آلوده نسازد يا اگر آلوده شد فوراً 

از آن توبه كند چون توبه واجب فورى است 

بنابراين، معناى سوءظن و انواع آن و دليل حرمت 

 ذكر شود.و راه درمان آن بايد 

 معناى سوء ظن
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هرگفتار و كردارى كه از ديگرى شنيده يا ديده 

 شود بر دو قسم است:مى

خوبى يا بدى آن گفتار و كردار و درستى و يا  -1

نادرستى نيّت صاحب آن كار آشكار و يقينى باشد 

به طورى كه احتمال خالف داده نشود مانند اينكه 

انسان به چشم خود ببيند ديگرى را كه شيشه شرابى 

كه يقين دارد شراب است و با اختيارش آن را 

ا غروب باشد و آشامد يا اينكه با ديگرى از ظهر تمى

او را از خواندن نماز يادآورى كند و نخواند يا 

اينكه جماعتى كه عقل، اتفاقشان را بر دروغ محال 

 بداند خبر دهند كه ديديم

 154، ص: 2قلب سليم، ج

كس فالنى را كشت و به طور كلى هرگاه فالن

زشتى گفتار يا كردار و بدى نيت شخصى آشكار شد 

داده نشد پس اگر در دل و احتمال صحت اصلًا 
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بدى آن شخص را جاى بدهد و به آن معتقد شود، 

 جايز و صحيح است.

گفتار يا كردار ديگرى يا خوبى و زشتى آن يا  -2

نيكى و بدى نيتش هيچكدام يقينى نباشد و هريك 

از خوبى و بدى احتمال داده شود؛ مثلًا بوى شراب 

از كند احتمال دارد كه از دهان كسى احساس مى

روى علم و عمد شراب خورده باشد؛ چنانچه 

احتمال دارد فراموش كرده باشد يا ندانسته خورده 

باشد يا ديگرى به زور به او خورانده باشد و مانند 

اينكه ديد كسى از ظهر تا غروب نماز نخواند و 

دهد عمداً نخوانده باشد؛ چنانچه احتمال مى

كسى احتمال دارد فراموش كرده باشد. همچنين 

كه از خانه زن بدكارى بيرون بيايد احتمال دارد 

براى كار ناروا رفته باشد و ممكن است اشتباهى 

رفته باشد يا براى مالقات ديگرى كه در آن خانه 

 است يا براى خريد يا اجاره خانه داخل شده باشد.
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و نيز مانند اينكه جماعتى بگويند فالنى فالن كار 

ت گفته باشند چنانكه ناروا كرد. محتمل است درس

ممكن است اشتباه كرده باشند يا از شخص مغرضى 

دهند اين خبر را شنيده باشند و باور كرده و خبر مى

و به طور كلى هرگفتار و كردارى كه از مسلمانى 

شود و احتمال درستى آن داده ديده يا شنيده مى

شود حمل كردن آن بر فساد و معتقد شدن به آن 

يى كه اگر شخص عادلى به زشتى حرام است تا جا

كار ديگرى خبر داد نبايد آن را باور كند و به آن 

معتقد شود بلكه بايد بگويد شايد بر او مشتبه شده يا 

از جماعتى شنيده و از گفته آنها علم پيدا كرده و 

خالصه از قول عادل نبايد به مسلمانى بدبين شود و 

انى را آن عادل را هم فاسق نداند كه غيبت مسلم

كرده و غيبت كردنش را بر مواردى كه از حرمت 

غيبت استثنا شده حمل نمايد مگر اينكه قابل حمل 
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به صحت نباشد در اين صورت بايد او را وادار به 

 توبه كرد.

و نيز مانند اينكه عبادتى مانند نماز، روزه، حج و 

انفاق از مسلمانى ببيند يا بشنود و احتمال دهد كه 

و خودنمايى بوده چنانچه احتمال دهد  از روى ريا

از روى اخالص و به غرض خدايى بجا آورده است 

پس اگر احتمال دوم را رها كند و به همان احتمال 

 نخستين

 155، ص: 2قلب سليم، ج

معتقد شود به مسلمانى بدبين شده و آن حرام است 

 چنانچه ذكر خواهد شد.

ر عبادتى و آنچه گفته شد سوء ظن به خلق در امو

 و نيكى و زشتى شرعى بود و اما سوءظن در عادات.

 حمل بر فساد در گفتار و كردار عادى
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[ به اين است ]حمل بر فساد در گفتار و كردار عادى

كه گفتار و كردار عادى ديگرى را به فساد و 

نادرستى غرض، حمل نمايد؛ مثلًا مردى را با زنى 

بيند و آن مالقات را حمل بر فساد كند يا اينكه مى

بيند بيند يا با مرد بيگانه مىزنش را در خانه نمى

شود يا بچّه در خانه  بدون تحقيق به آن زن بدبين

چيزى بگويد و آن سبب بدبينى او گردد يا اينكه 

گويند و اين شخص به خيال دو نفر با هم راز مى

گويند به آنها بدبين شود اينكه درباره او سخن مى

اى را گمان كند كه به او يا اينكه سخن گوينده

زند و منظورش از اين سخن گوشه زدن و كنايه مى

 وده پس به آن گوينده بدبين گردد.عيبگويى او ب

موارد سوء ظن در امور عادى فراوان است و يك 

مورد مهمّ كه مورد ابتالى عمومى است يادآورى 

 شود.مى

 خالف توقع نبايد بدگمانى بياورد
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كسى كه از ديگرى توقع و انتظارى دارد هرگاه 

خالف ميل خود از او ببيند ممكن است به او بدبين 

ناه سوء ظن مبتال گردد و غالباً سوء ظنّ شده، به گ

هم سبب عداوت و حقد و حسد و گناهان ديگر 

 شود.مى

مثلًا توقع احسانى از كسى داشت و او چيزى نداد 

يا به اندازه خواسته و ميلش نداد، پس آن را حمل 

بر بخل يا غرض شيطانى كند و به او بدبين شود يا 

بدين وسيله به قرض و عاريه خواست و به او نداد، 

او بدبين شود يا طلب يارى براى امرى از او نمود 

اش انجام نداد، پس به و او نكرد يا به اندازه خواسته

او بدبين شده او را آدم بدى داند با اينكه 

توانست حمل به صحّت كند و بگويد شايد واقعاً مى

 خبرم يا اينكهتوانسته و من بىنمى

 156، ص: 2قلب سليم، ج
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توقع احترام و تكريم از ديگرى داشت و او انجام 

نداد مثلًا ابتداى به سالم نكرد يا جلويش بلند نشد يا 

از او تعريف نكرد پس به او بدبين شود با اينكه 

احتمال دارد متوجه نشده يا سالم كرده و تو 

نشنيدى يا اصلًا اين توقعت بيجا بوده و سبب اصلى 

عالقه شديد به شهوات اين نوع سوءظن، حبّ دنيا و 

و اوضاع حيات مادّى است و از آنجايى كه بيشتر 

مردم جز به دنيا و اوضاع آن عالقه ندارند و بيشتر 

مندند دوستى دنيا در آنهايى كه به آخرت عالقه

دلشان بيشتر است اين سوءظن در بين مردمان 

شود بلكه كمتر كسى است كه از فراوان ديده مى

 باشد.اين گناه در امان 

 بدبينى به پيغمبر )ص( به واسطه ندادن صدقات

و از اينجاست كه در روايت امام صادق عليه السالم 

چنين رسيده كه بيش از دو سوّم مردم به اين گناه 

مبتال هستند چنانچه ذكر خواهد شد و به همين نوع 
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از سوءظن در قرآن مجيد اشاره شده كه 

فقان( در تقسيم فرمايد: »و برخى از آنان )منامى

زكات بر تو )اى پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم( 

كنند اگر از آن گيرى مىعيبجويى و خورده

عطايشان دهند راضى شوند و اگر از آن عطايشان 

 160شوند«.ندهند آن وقت خشمگين مى

بعضى از مسلمانان ظاهرى كه به سبب نداشتن 

 عليه و خدا صلى اهللاستحقاق يا جهات ديگر، رسول

آله و سلم از صدقات چيزى به آنها نداد و اين 

برخالف ميل و انتظارشان بود، به رسول خدا صلى 

اهلل عليه و آله و سلم بدبين و از آن حضرت 

خشمگين شدند و كار او را ناروا دانستند در حالى 

ديدند و به جا مىكه اگر ميل و توقع خود را بى

كردند و از قناعت مىآنچه خدا به آنها داده بود، 

تقسيم رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

 
160 \i\-( 1)iُ  َُدقِت فَِإْن أُْعطُواْ ِمْنَها َرُضواْ َوِإْن َلَّْ يُ ْعَطْوْا ِمْنَهآ ِإَذا ُهْم َيْسَخط  E\(.58،) توبه/ E\ونَ َوِمْنُهم مَّن يَ ْلِمُزَك ىِف الصَّ
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شدند، به اين گناه بزرگ گرفتار خشمگين نمى

فرمايد: »چه شدند؛ چنانچه در آيه بعد مىنمى

شدند به آنچه خدا به آنها شد اگر خشنود مىمى

فرزندى و عزّت يا داده )از غنا يا فقر و فرزند يا بى

بيمارى و امن يا ترس ...( و به  ذلّت و سالمتى يا

آنچه رسولش از غنيمتها و صدقات تقسيم فرموده 

 دادند ورضا مى

______________________________ 
وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى الصَّدَقتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا  -(1)

)توبه/  ،رَضُواْ وَإِنْ لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ

58.) 

 157، ص: 2قلب سليم، ج

گفتند خدا ما را بس است زود باشد كه خدا از مى

فضلش و پيغمبرش )از انعامش( به ما عطا كند و ما به 

 161خدا اميدواريم«.
 

161 \i\-( 1)iُ  ِى َوَرُسولُهُ إِنَّآ ِإََل اللَِّه رَاِغُبونَ َوَلْو أَ ن َُّهْم َرُضواْ َمآءَاتَلُهُم اللَُّه َوَرُسولُهُ َوقَالُوْا َحْسبَُنا اللَُّه َسُيْؤتِيَنا اللَُّه ِمن َفْضِله\E /(.59،) توبه\E 
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و خالصه، اين مسلمانان به جاى بدبينى به رسول 

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم بايد از ميل نفسانى 

نظر كرده، به داده خدا و رسول صلى خود صرف

اهلل عليه و آله و سلم رضا دهند و خدا را كفايت 

كننده خود دانند و به فضل و كرم او و رسولش 

 اميدوار باشند.

 ايمما هم اهل اين آيه

اسحاق بن غالب گويد امام صادق عليه السالم به من 

فان  فرمود: »اى اسحاق! به نظر تو اهل اين آيه

 چندند؟«. اعطوا ...

)اسحاق گفت من چيزى در جواب امام عليه السالم 

 162اند«.نگفتم( فرمود: »بيشتر از دو سوّم مردم چنين

خواننده عزيز! براى تصديق فرمايش امام عليه 

لسالم قدرى در حال خود و ساير مسلمانان دقّت ا
 

162 \( 2iُ)-ةِ اْهَل هِذِه اآليَ  » قال عليه السالم يا اْسحاُق َكْم تَ َرى\i  َإْن اْعطُوا ِمْنها َرُضوا َوإْن َلَْ يُ ْعَطْوا ِمْنها إذا ُهْم َيْسَخطُون\E  قاَل ُُثَّ قاَل ُهْم َأْكَثُر ِمْن ثُ لَُثِي النَّاِس«،) اصول
 E\، باب املؤلفة قلوّبم(.4، ح 412، ص 2كاىف، ج 
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نما تا ببينى همه ما اين طوريم؛ يعنى گاهى از خدا 

هاى نفسانى به ما شويم كه مطابق خواستهراضى مى

بدهد و اگر صالح نداند و ندهد يا صالحمان را در 

بال و ناماليمات نفس ببيند آنگاه است كه خشمگين 

 شويم.مى

خشنوديم كه مطابق ميلمان به  و نيز از خلق گاهى

ما رفتار كنند و اگر خالف ميل از آنها ديديم به آنها 

شويم و خالصه از آنجايى كه بدبين و خشمگين مى

هاى دنيوى عالقه ما به شهوات نفسانى و خواسته

كس به تمام آرزوهايش در دنيا شديد است و هيچ

نرسيده و نخواهد رسيد پس هميشه به خدا و خلق 

 ين و از هردو در گله و شكايت هستيم.بدب

و ناخشنودى از خلق موجب ناراحتى و رنج بردن 

 در حيات دنيوى است چنانچه
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______________________________ 
وَلَوْ أَ نَّهُمْ رَضُواْ مَآءَاتَلهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ  -(1)

ى وَرَسُولُهُ إِنَّآ إِلَى ضْلِهِحَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَ

 (.59، )توبه/ اللَّهِ رَاغِبُونَ

اهْلَ هذِهِ  »قال عليه السالم يا اسْحاقُ كَمْ تَرَى -(2)

إنْ اعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إذا هُمْ  اآليَةِ

نَّاسِ«، قالَ ثُمَّ قالَ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثَيِ ال يَسْخَطُونَ

، باب المؤلفة 4، ح 412، ص 2)اصول كافى، ج 

 قلوبهم(.

 158، ص: 2قلب سليم، ج

ناخشنودى از خدا موجب شقاوت و محروميّت در 

خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو  حيات جاودانى است

 .الخسران المبين

بنابراين، بايد سوء ظن را گناهى بزرگ و بيمارى 

روانى خطرناكى دانست كه اگر در درمانش 
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مسامحه شود، موجب هالكت و شقاوت دارين 

 خواهد شد.

 سوء ظن به صفات و افعال خداوند

آنچه ذكر شد راجع به سوء ظن با مردم بود، اما 

سوء ظن به خداوند راجع به صفات و افعال اوست 

گويند خدا عالم نيست يا آنهايى مانند كفارى كه مى

گويند به امور جزئى دانا نيست يا كارهايى كه مى

هاى دهد يا خاطرهكه بشر در نهانى انجام مى

د مسلمانى كه به داند و نيز مانندرونيش را خدا نمى

گويد خدا به همه چيز داناست لكن در زبان مى

كردارش مانند كافرهاست؛ مثلًا در نهانى خدا را 

كند و به حاضر و ناظر ندانسته و بر گناه جرأت مى

اين مرتبه از سوء ظن در قرآن مجيد اشاره شده 

كه: »تا آنگاه كه آنها را به دوزخ آورند گوشها و 

كردند ان بر آنها بدانچه مىچشمها و پوستهايش

گواهى دهد و با اندامهاشان گفتند چرا به زيان ما 
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گواهى داديد؟ گفتند خدايى كه هرچيزى را گويا 

كرده ما را هم گويا كرد و اوست كه اوّل بار شما 

گرديد؛ شما نتوانستيد را آفريد و به سوى او برمى

 باز پوشيده داريد كه گوشها و چشمها و پوستهايتان

بر زيانتان گواهى ندهند و خود چنين پنداشتيد كه 

داند؛ اين كرديد نمىخداوند بسيارى از آنچه را مى

برديد بود گمان بد شما كه به پروردگار خود مى

كه شما را هالك كرد و شما را به نيستى سوق بداد 

پس شما از زيانكاران شديد پس اگر شكيبايى كنند 

ى خواهند از آنان جايشان آتش است و اگر خشنود

 163خشنود نشوند«.

______________________________ 
إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ  حَتَّى -(1)

وَأَبْصرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ* وَقَالُواْ 

 
163 \i\-( 1)iُ  ٍَّء َوُهَو َخَلَقُكْم َقَنا اللَُّه الَِّذى أَنَطَق ُكلَّ َشىْ ُهْم َوأَْبصرُُهْم َوُجُلوُدُهم ِبَا َكانُوْا يَ ْعَمُلوَن* َوقَاُلوْا ِْلُُلوِدِهْم َِلَ َشِهدُّتُّْ َعلَْيَنا قَاُلوْا أَنطَ ِإَذا َما َجآُءوَها َشِهَد َعلَْيِهْم مَسْعُ  َحىت

ُكْم ا تَ ْعَمُلوَن* َوَذاِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذى ظََننُتم ِبرَبى ن َيْشَهَد َعلَْيُكْم مَسُْعُكْم َواَل أَْبصرُُكْم َواَل ُجُلودُُكْم َولِكن ظََننُتْم َأنَّ اللََّه اَليَ ْعَلُم َكِثرياا ِمىَّ أَوََّل َمرٍَّة َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن* َوَما ُكنُتْم َتْسَتَِتُوَن أَ 
 E\E\أَْرَدلُكمْ 

ُْم َوِإْن َيْسَتْعِتُبوْا َفَما ُهْم مىَن ا ْلُمْعَتِبْيَ فََأْصَبْحُتم مىَن ا خْلِسرِيَن* فَِإْن َيْصربُِ     .(24 -20،) فصلىت/ وْا فَالنَّاُر َمْثواى َلَّ
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هُ الَّذِى لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا اللَّ

ءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ أَنطَقَ كُلَّ شَىْ

تُرْجَعُونَ* وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ 

وَلَا أَبْصرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَايَعْلَمُ 

لُونَ* وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبّكُمْ كَثِيرًا مّمَّا تَعْمَ

 أَرْدَلكُمْ

______________________________ 
فَأَصْبَحْتُم مّنَ ا لْخسِرِينَ* فَإِنْ يَصْبِرُواْ فَالنَّارُ مَثْوًى 

 -20، )فصلّت/ لَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُمْ مّنَ ا لْمُعْتَبِينَ

24.) 

 159، ص: 2قلب سليم، ج

 بيهوده دانستن عالم هستى

خردى كه منكر حكمت الهى در نيز مانند هر بى

دستگاه آفرينش شود؛ يعنى اگر كوچكترين جزئى 

از اجزاى عالم هستى كه حكمت آنان را نفهميده، 
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بيهوده بودن آن را گمان كند و به آن معتقد شود، 

به آن نادان  به خداوند حكيم بدگمان شده تا برسد

حكمت مغرورى كه تمام جهان عظيم آفرينش را بى

و بيهوده پندارد و گمان كند پس از اين عالم، 

حيات ديگرى براى بشر نيست كه در آن به تمام 

 سعادت خود برسد.

و خالصه، هركه منكر معاد است به خداى جهان 

آفرين بدگمان شده و كار او را بيهوده پنداشته 

مطلب در چند جاى قرآن مجيد است و به اين 

اشاره شده است: »و ما آسمان و زمين را بيهوده 

نيافريديم اين پندار كافران است پس واى بر 

 164كافرها از آتش دوزخ!«.

 
164 \i\-( 1)iُ  َُمآَء َوا ِْلَْرَض َوَما بَ ْيَنُهَما بِطالا َذاِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروْا فَ َوْيٌل لىلَِّذيَن َكَفر  E\(.27،) ص/ E\واْ ِمَن النَّارِ َوَما َخَلْقَنا السَّ
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»آيا آنان كه ايمان آوردند و كردارهاى نيك 

دهيم؟ يا اينكه كردند مانند فساد كنندگان قرار مى

 165دهيم«.مى پرهيزگاران را مانند فاجران قرار

خالصه كسى كه ثواب و عقاب را بر كردارهاى بشر 

نپذيرد و گمان كند عالم جزائى نيست گمان بدى 

به خدا برده و نسبت ناروايى )ظلم و نداشتن 

 حكمت( به او داده است.

»آيا پنداشتند آنان كه فراهم كردند بديها را كه 

 بگردانيم آنها را مانند آنان كه ايمان آوردند و

كردارهاى شايسته كردند كه يكسان باشد 

 166زندگانيشان و مردنشان، چه بدحكمى كردند!«.

______________________________ 
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَا لْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بطِلًا ذَالِكَ  -(1)

 
165 \i\-( 2)iُ  ارِ أَْم جَنَْعُل الَِّذيَن ءَاَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصِلحِت َكاْلُمْفِسِديَن ىِف  E\(.28،) ص/ E\ اِْلَْرِض أَْم جَنَْعُل ا ْلُمتَِّقَْي َكاْلُفجَّ
166 \i\-( 3)iُ  َُياِت َأن جنََّْعَلُهْم َكالَِّذيَن ءَاَمُنواْ َوَعِمُلواْ الصِلحِت َسَوآءا حمََّْياه  E\(.21،) جاثيه/ E\ْم َوَِمَاتُ ُهْم َسآَء َما َُيُْكُمونَ أَْم َحِسَب الَِّذيَن اْجََتَُحواْ السَّ
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، )ص/ ارِظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّ

27.) 

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصلِحتِ  -(2)

، كَالْمُفْسِدِينَ فِى الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ا لْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

 (.28)ص/ 

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُواْ السَّيَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ  -(3)

مِلُواْ الصلِحتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَ

 (.21، )جاثيه/ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

 160، ص: 2قلب سليم، ج

 منكرين نبوت و معترضين به قضا

نيز مانند آنهايى كه منكر نبوت و كتاب آسمانى 

شدند؛ يعنى پنداشتند خدا بشر را از شناختن مبدأ و 

و راه سعادت را به او نشان معاد خود آگاهى نداده 

راستى ورزيده وبهنداده و از فرستادن راهنما بخل

اند: »خداى را گمان بدى به پروردگار خود برده
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گونه كه شايد و بايد نشناختند هنگامى كه گفتند آن

 167خداوند هيچ وحى بر بشرى نفرستاده است«.

هاى ناگوار و ناماليمى نيز مانند آنهايى كه حادثه

رسد آن را بدون حكمت و مصلحت به آنها مى كه

پندارند و از اين روى به پروردگار خود بدبين مى

شده حالت اعتراض و غيظ به قضا و قدر الهى در 

آنها پديد آمده مانند اينكه خدا به آنها ظلمى كرده 

برد و تر آنكه دل از خدا مىاست و از اين سخت

در اثر اسراف و  اميد فرج از او ندارد؛ مثلًا كسى كه

تبذير و نادانى خويش يا آزمايش الهى در فشار 

زندگى واقع شود و فقير گردد يا به سبب نظر كردن 

اند به آنهايى كه بهتر از او هستند و ظاهراً در فراخى

رنج برد و به خداى خود بدبين شود گويا بر خدا 

حقى و از او طلبى داشته است: »اما آدمى چون 

بيازمايد و كرم نمايد و او را نعمت خداوند او را 

 
167 \i\-( 1)iُ  ٍِء ...َبَشٍر مىن َشىْ  لُوْا َمآأَنَزَل اللَّهُ َعَلىى ِإْذ قَاَوَماَقَدُرواْ اللََّه َحقَّ َقْدرِه\E /(.91،) انعام\E 
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گويد خداى من مرا گرامى دهد پس آنگاه مى

داشته و چون او را بيازمايد كه روزى بر او تنگ 

 168گويد خداى من مرا خوار كرد«.كند، آنگاه مى

 توقع خوشى دارد چون مسلمان شده!

يا مسلمان نادانى كه چون احكام اسالم را پذيرفته 

و به آن عمل كرده، توقع دارد كه در زندگى 

دنيوى هميشه مرفه و خوش باشد و هيچ حادثه 

ناگوارى نبيند و همواره بر دشمن خود چيره باشد. 

و خالصه، دستگاه آفرينش بر طبق ميل نفسانى او 

 بچرخد به طورى كه اگر برخالف ميلش به پيش

آمد، ناگوارى گرفتار شود به خداوند بدبين شده و 

شود در حالى كه بسا دچار ترديد در دين حق مى

 اين نادان به جاى بدبينى به خدا بايد به

 
168 \i\-( 2)iُ  َآ ِإذا َما ابْ ت نسُن ِإَذا َما ابْ َتَللُه رَبُُّه فََأْكَرَمهُ َونَ عََّمهُ فَ َيُقوُل َرّبى َأْكَرَمِن* َوأَمَّ  E\(.16 -15،) فجر/ E\ّبِّ أَهَننِ َللُه فَ َقَدَر َعلَْيِه رِْزقَُه فَ َيُقوُل رَ فََأمَّا ا ْْلِ
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______________________________ 
ى إِذْ قَالُواْ مَآأَنزَلَ اللَّهُ وَمَاقَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -(1)

 (.91، )انعام/ ءٍ ...ن شَىْبَشَرٍ مّ عَلَى

فَأَمَّا ا لْإِنسنُ إِذَا مَا ابْتَلَلهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ  -(2)

رَبّى أَكْرَمَنِ* وَأَمَّآ إِذا مَا ابْتَلَلهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ 

 (.16 -15، )فجر/ رَبِّى أَهنَنِ

 161، ص: 2قلب سليم، ج

جايش بدبين شود و بداند كه خود و توقع بى

ديندارى براى تأمين زندگى جاودانى و 

سعادتمندى در جهان پس از مرگ است، اما حيات 

مادى دنيوى پس محكوم سلسله علل و اسبابى است 

كه خالق حكيم جلَّ جالله قرار داده و در برابر آنها 

 مؤمن و كافر و انسان خوب و بد مساوى است.

 اسالم سبب خوشى شود ...اگر 

http://www.i20.ir/


397      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

ديگر آنكه اگر بنا شود هر ديندارى در دنيا هميشه 

 خوش و كامياب باشد و جهان به كامش گردد، پس

استحقاق ثواب و جزا در عالم آخرت ديگر  اوّلًا:

 نداشت؛ چون در دنيا جزا داده شده است.

در اين صورت همه بشر به طمع كاميابى  ثانياً:

شدند و ديندارى اگر از روى دنيوى ديندار مى

گاه سعادت بشر را تأمين طمع مادى شد هيچ

نخواهد كرد و شرح اين مطلب چون موجب طول 

 شود.ترى واگذار مىكالم است به مقام مناسب

اين مرتبه از سوءظن به خدا در چند جا از قرآن وبه

مجيد اشاره شده است از آن جمله در داستان غزوه 

صيت و مخالفت مسلمانان از احد كه به سبب مع

دستور رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم دچار 

اى زخمى شكست شدند و جمعى كشته و عده

گرديدند برخى از مسلمانان به خدا بدبين شدند 

چون توقع داشتند كه خداوند در هرحال مسلمانان 
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را پيروز و بر دشمنان چيره سازد در حالى كه تنها 

مندى به دوستى دنيا و عالقه سبب اين توقعشان

خوشيهاى دنيوى بود نه باال بردن حق. نيز سبب 

شكست مسلمانان همان مخالفت از دستور پيغمبر 

 صلى اهلل عليه و آله و سلم بوده.

بنابراين، بايد به خود بدبين شوند نه به خداوند و به 

اين مطلب در قرآن مجيد اشاره فرموده: »و دسته 

جان خود بودند گمان باطلى  ديگرى كه به فكر

 169درباره خدا داشتند از قبيل گناهان جاهليت«.

 170و

______________________________ 
... وَطَآئفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ا  -(1)

 (.154عمران/ ، )آللْحَقّ ظَنَّ ا لْجهِلِيَّةِ ...

 
169 \i\-( 1)iُ ... َوطَآئَفٌة َقْد َأَِهَّْتُهْم أَنُفُسُهْم َيظُنُّوَن بِاللَِّه َغرْيَ ا ْلَْقى َظنَّ ا ْْلِهلِيَِّة ...\E(.154عمران/ ،) آل\E 
170 \( 2iُ)- .براى دانسنت معاِن آيات، به تفسري امليزان مراجعه شود\E 
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عانى آيات، به تفسير الميزان براى دانستن م -(2)

 مراجعه شود.

 162، ص: 2قلب سليم، ج

ناگفته نماند هرجا كه بقاى حق بر اسباب غيرعادى 

توقف داشته به طورى كه اگر از غيب مدد 

رفت خداوند رسيد دين اسالم بكلّى از بين مىنمى

دينش را يارى فرموده چنانچه در غزوه بدر پنج 

 171فار را شكست دادند.هزار فرشته فرستاد و ك

 انتظار استجابت فورى دعا

نيز مانند مسلمانى كه خدا را بخواند و حاجتش را 

از او بخواهد و چون توقع دارد كه فورى به او 

اش واقع نشد از داده شود، پس اگر بر طبق خواسته

خدا ناخشنود گردد و آن را خلف وعده پندارد و 

حالى كه اگر از اين روى به خدا بدبين شود در 

 
171 \( 1iُ)- مراجعه شود. 125تفسري سوره آل عمران، آيه  به\E 
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شد كه از آن جمله صالح متوجه شرايط اجابت مى

بودن است و بسا چيزى را كه خواسته در واقع به 

داند به جاى بدبينى شود و خود نمىزيانش تمام مى

شد و توقع خود را به خدا، به خودش بدبين مى

 دانست.نابجا مى

 گمانهاى بيجا، سوء ظن به خدا

ان كند بنده مطيع و عاصى نيز مانند نادانى كه گم

نزد خدا برابر است و عبادت را اثرى نيست يا گمان 

فايده شود و بىبرد كه توبه گنهكار پذيرفته نمى

است يا گمان كند كه دعا را به درگاه الهى اثرى 

نيست و اجابت نشدنى است. نيز مانند ثروتمندى كه 

گمان برد اگر از ثروت خود چيزى در راه خدا داد 

را تلف كرده و دور انداخته و خدا تالفى آن 

كند و بهتر از آن به او چيزى نخواهد داد و از نمى

 اينجاست كه امام صادق عليه السالم فرموده:
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 »بخل نمودن از انفاق، بدبينى به خداوند است«.

 سوء ظن به خدا گناه كبيره است

هرگاه سوء ظن به خدا از انكار علم و قدرت و 

لت الهى باشد پس آن كفر و موجب حكمت و عدا

ارتداد است؛ زيرا وجوب اعتقاد به اين صفات الهى 

 از ضروريات دين

______________________________ 
مراجعه  125به تفسير سوره آل عمران، آيه  -(1)

 شود.

 163، ص: 2قلب سليم، ج

اسالم است؛ يعنى اگر كسى خدا را نادان و ناتوان 

و ظالم و بيهوده كار بداند از دين اسالم بيرون رفته 

است. نيز اين نوع از سوء ظن با انكار توحيد يا 

 نبوّت يا معاد، متّحد است.
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و اگر از روى انكار صفات الهيّه نباشد بلكه به سبب 

ه مندى به خوشيهاى نفسانى و نرسيدن بعالقه

آرزوها و فشار ناماليمات و برخورد به مصيبتها، به 

پروردگار خود بدبين شده هرچه در اين حال كافر 

و مرتدّ نيست لكن اين حاالت بدبينى حرام قطعى و 

اى است كه دور كردن آن از خود، و گناه كبيره

توبه از آن واجب فورى است؛ زيرا حالت بدبينى 

و سركشى از با خدا با نفرت و بغض و اعتراض 

اطاعت و انقياد از خدا متحد است و به عبارت ديگر 

 حالت بدبينى ضدّ ايمان است.

نيز اين حالت غالباً با قنوط و يأس از رحمت خدا 

همراه است و گناه كبيره بودن نااميدى از خدا در 

 كتاب گناهان كبيره ثابت شده است.

آن نيز در آيات و روايات از آن نهى اكيد شده و بر 

وعده عذاب داده شده و تنها به نقل يك آيه و يك 

 شود:روايت اكتفا مى
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»و خداوند عذاب كند مردان و زنان منافق و 

مشرك را كه گمان برندگانند به خداوند گمان بد؛ 

براين بد انديشان است گردش بد و خدا برايشان 

خشم گرفت و از رحمت خود دورشان كرد و 

اخت و بد بازگشتى است دوزخ را برايشان آماده س

 172دوزخ«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»سوگند به آنكه نيست شايسته پرستشى جز او، هيچ 

مؤمنى را خدا پس از توبه و استغفارش عذاب نكند 

جز بخاطر بدگمانى او به خدا و تقصيرش در 

اميدوارى و بداخالقى و غيبت كردنش از 

 173مؤمنين«.

______________________________ 
يُعَذّبَ ا لْمُنفِقِينَ وَا لْمُنفِقتِ وَا لْمُشْرِكِينَ وَا وَ -(1)

 
172  \i\-( 1)iُ   َْوِء َعَلْيِهم د َب ا ْلُمنِفِقَْي َوا ْلُمنِفقِت َوا ْلُمْشرِِكَْي َوا ْلُمْشرِكِت الظَّآنىَْي بِاللَِّه َظنَّ السَّ ْوِء َوَغِضَب اللَّهُ َعَلْيِهْم َوَلَعَنُهْم َوأََعدَّ ََلُمْ َويُ َعذى ،) E\َجَهنََّم َوَسآَءْت َمِصرياا  آئرَُة السَّ

 E\(.6فتح/ 
173 \( 2iُ)-ُب اللَُّه ُمْؤِمناا بَ ْعَد اْلتَّْوبَِة َوااْلْسِتْغفاِر ِإالَّ ِبُسوِء ظَنِِّه بِال ، ص 2 ...«،) اصول كاىف، ج لَِّه َوتَ ْقصريِِه ِمْن َرجائِِه َوُسوِء ُخْلِقِه َواْغتِياِبِه لِْلُمؤِمنْيَ » َوالَّذي الإِلَه ِإالَّ ُهَو اليُ َعذِّ
 E\، باب حسن الظن باللَّه(.2، ح 72
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لْمُشْرِكتِ الظَّآنّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِم دَآئرَةُ السَّوْءِ 

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ 

 (.6، )فتح/ مَصِيرًا

إِلهَ إِلَّا هُوَ اليُعَذِّبُ اللَّهُ مُؤْمِناً بَعْدَ »وَالَّذي ال -(2)

الْتَّوْبَةِ وَالْاسْتِغْفارِ إِلَّا بِسُوءِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَتَقْصيرِهِ مِنْ رَجائِهِ 

وَسُوءِ خُلْقِهِ وَاغْتِيابِهِ لِلْمُؤمِنينَ ...«، )اصول كافى، ج 

 ، باب حسن الظن باللَّه(.2، ح 72، ص 2

 164، ص: 2م، جقلب سلي

 درمان بدگمانى به خداوند

بايد به نور عقل و تدبّر در قرآن مجيد، خدا را به 

علم و قدرت و حكمت و عدالت بشناسد به تفصيلى 

كه در بخش عقايد گفته شد تا به مقام نبوّت و معاد 

بدبين نشود و مطيع وعاصى رابرابر نداند. نيزخود 

اعتراض خود حق راآفريده شده وبنده ببيند تابراى

نداندنيز خود را غرق انعامها و احسانهاى خدا بيند 
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عالقه و نااميد نگردد. تا از او خشمناك و بريده و بى

نيز خود رااز تشخيص صالح خودنادان داند تابراى 

انديشى نكند؛ يعنى اگراز خدا خود مصلحت

طلبيد وبه اوداده نشد، نگويد چيزى كه حاجتى

 ندادند. صالح من بود به من

و همچنين آرزوهاى خود را در دنيا كوتاه كند تا 

به سبب نرسيدن به آنها به پروردگار خود بدبين 

نشود و نيز توقّع آسايش دائم و سالمتى از بليّات و 

مصيبات را از خود دور كند و بداند كه حيات مادّى 

بشرى چون بر اساس تضادّ و تزاحم است هيچ بشرى 

يمات در امان نخواهد بود؛ مثلًا از برخورد با نامال

نيازمنديها و بيماريها و دشمنيها و حسدورزيها و 

باألخره مرگ، از لوازم زندگى مادّى بشرى است و 

هيچ بشرى را توانايى فرار از اينها نيست جز صبر و 

آور و رسيدن به انتظار تمام شدن اين حيات سرسام

 ست.اى نيزندگى بهتر در جهان پس از مرگ چاره
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بگذرد اين روزگار 

 تر از زهرتلخ
 

بار دگر روزگار 

 چون شكر آيد

 

و بداند كه در برخورد به هرناگوارى اگر به نيروى 

ايمان شكيبايى كرد در عالم جزا جبران خواهد شد 

و خداوند به او جزاى بزرگى خواهد داد و بدين 

آيد و به وسيله در پيشامدهاى ناگوار از پا در نمى

برد شود و از او اميدش را نمىخدا بدبين نمى

گرفتارى است خصوصاً اگر بداند در هر حدى از 

از او گرفتارترى بوده و هست و از ديدن حال آنها 

 آرامش خواهد يافت.

نيز خدا را آمرزنده و بخشاينده و مهربان داند تا از 

 پذيرش توبه و اجابت دعا مأيوس نگردد.

 165، ص: 2قلب سليم، ج

 الوعد استدنيا مزرعه و خدا صادق

http://www.i20.ir/


407      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

يعنى نيز حيات مادى دنيوى را تنها جاى كشت 

تحصيل ايمان و عمل صالح داند و حيات پس از 

مرگ را جاى برداشت؛ يعنى رسيدن به جزاى 

ايمان و عمل شناسد تا توقع پاداش را در دنيا 

نداشته باشد كه اگر باليى به او رسد بگويد من كه 

مؤمن و اهل عمل بودم چرا مبتال شدم آنگاه به 

 پروردگار خود بدبين گردد.

اجابت دعايش تأخير افتد احتمال نيز هرگاه در 

دهد مصلحت در آن نبوده يا اينكه شرطى از شرايط 

اجابت دعا را نداشته است تا خدا را به خلف وعده 

 متهم نسازد.

هاى او را الوعد« بداند و وعدهنيز خدا را »صادق

در تالفى كردن و اجر دادن چندين برابر انفاقى 

ا از انفاق در راه شود باور دارد تكه در راه او مى

خدا از كم شدن مال نترسد و به پروردگارش بدبين 

نشود. نيز در هر پيشامد سخت و ناگوارى متوجه 
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وعده حتمى الهى باشد كه فرموده است: »با هر 

پس به  174شدتى و سختى، آسانى و راحتى است«

بين و منتظر فرج خدا بدبين نگردد بلكه به او خوش

 باشد.

 ق )ع( به سوداگر ورشكستهسخنان حضرت صاد

سوداگرى با امام صادق عليه السالم رفت و آمد 

داشت، وقتى تمام داراييش را از دست داده بود، 

خدمت امام مشرف شد و از پيشامد خود شكايت 

نمود، حضرت سه بيت انشاء فرمود كه ترجمه آن 

 چنين است:

»پس ناشكيبايى مكن اگر روزى در فشار افتادى؛ 

انى دراز در فراخى بودى و نااميد مباش كه زيرا زم

نيازى نااميدى كفر است، شايد خداوند به زودى بى

 
174 \i\-( 1)iُ  فَِإنَّ َمَع ا ْلُعْسِر ُيْسراا* ِإنَّ َمَع ا ْلُعْسِر ُيْسراا\E /(.6 -5،) انشراح\E 
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دهد و به پروردگارت گمان بد مبر؛ زيرا خداوند به 

 175نيكى سزاوارتر است«.

______________________________ 
، فَإِنَّ مَعَ ا لْعُسْرِ يُسْراً* إِنَّ مَعَ ا لْعُسْرِ يُسْراً -(1)

 (.6 -5)انشراح/ 

(2) 

 

فال تجزع اذا  -

 اعسرت يوماً
 

فقد أيسرت فى 

 الزمن الطويل

وال تيأس فان اليأس 

 كفر
 

لعل اللَّه يغنى عن 

 قليل

 
175 \E\( 2)iُ 

 فقد أيسرت ىف الزمن الطويل  فال تجزع اذا اعسرت يوما   -

 لَّه يغّن عن قليللعل ال  وال تيأس فان اليأس كفر

 فان اللَّه اوَل باْلميل   وال تظنن بربك ظن سوء

  .( 506، ص  2) اجملالس السنية، عاملى، ج 
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وال تظنن بربك ظن 

 سوء
 

فان اللَّه اولى 

 بالجميل

 

 (.506، ص 2)المجالس السنية، عاملى، ج 

 166، ص: 2قلب سليم، ج

سخنان كوتاهى كه در بيان بدبينى به خدا گفته شد 

هريك در بحثهاى اين كتاب شرح داده شده و 

 خواننده عزيز بايد در آن دقت كند.

 حسن ظن به خدا

بينى به خدا از لوازم ايمان بلكه حقيقت خوش

ايمان است؛ زيرا ايمان به معناى گرويدن است پس 

مانيت و از شناختن و باور داشتن خدا را به رح

نوازى و راستى و پرورى و بندهربوبيت و ذره

اش، آنگاه به درستى كارهايش و ساير صفات كماليه
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او بگرود؛ يعنى او را بزرگ داند و دوست دارد و به 

مند شود و براى او ذليل و منقاد او دلبندد و عالقه

گردد و اميد رسيدن به هر خيرى از او داشته باشد، 

ويدن به خدا، پس هركه حالت اين است معناى گر

بدبينى به خدا در او باشد در آن حال از خداى 

عالقه شده خود بريده و از او فاصله گرفته و بى

ايمانى است، بنابراين، است و اين همان بى

بينى به پروردگار در هرحال واجب است و خوش

آيات و روايات در امر به آن و مدح آن فراوان 

ختصار به نقل يك حديث از است و براى رعايت ا

 شود.»اصول كافى« اكتفا مى

 شودبه اندازه خوش گمانى با او معامله مى

امام باقر عليه السالم فرمود: در كتاب على عليه 

السالم يافتيم كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

سلم بر منبر خود فرمود: »سوگند بدانكه نيست 

ؤمنى هرگز خير دنيا شايسته پرستشى جز او به هيچ م
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و آخرت داده نشده جز به وسيله خوش گمانيش به 

خدا و اميدوارى و خوش خلقيش و خوددارى 

كردنش از بدگويى و غيبت مؤمنان و سوگند بدانكه 

جز او شايسته پرستشى نيست خدا هيچ مؤمنى را پس 

از توبه و استغفار عذاب نكند جز بخاطر بدگمانيش 

يدوارى و بدخلقى و غيبت به خدا و تقصيرش در ام

از مؤمنين، سوگند بدانكه نيست شايسته پرستشى جز 

او هيچ بنده مؤمنى خوش گمانى به خدا نكند جز 

آنكه خدا به اندازه آن با او رفتار كند؛ زيرا خدا 

كريم است و هرچيزى به دست اوست و شرم دارد 

كه بنده مؤمنش گمان خوبى به او برد و او گمان و 

برنياورد؛ به خدا خوش گمانى كنيد و به اميدش را 

 او

 167، ص: 2قلب سليم، ج

 176رغبت نماييد«.
 

176 \( 1iُ)- َوالَّذي الالَه إالَّ ُهَو ما أْعطي  -َوُهَو َعلى ِمْنرَبِهِ  -َجْعَفٍر عليه السالم قاَل: َوَجْدنا ف ِكْتاِب َعِلىٍّ عليه السالم أنَّ َرُسوَل اللَِّه صلى اهلل عليه و آله و سلم قالَ  » َعْن أّب
نْيا َواآلِخرَِة إالَّ حِبُْسنِ  ِه ُب اللَُّه ُمْوِمناا بَ ْعد التىوبَِة َوااْلْسِتْغفاِر إالَّ ِبُسوِء ظَنِّ ظَنِِّه بِاللَِّه َوَرجائِِه لَُه َوُحْسِن ُخْلِقِه َواْلَكفِّ َعِن اْغِتياِب اْلُمؤمنَْي َوالَّذى ال إلَه إالَّ ُهَو اليُ َعذِّ  ُمؤِمٌن َقطى َخرْيَ الدُّ
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اند معناى مجلسى در شرح اين حديث گويد: گفته

 حسن ظن به خدا اين است كه:

هنگام طلب آمرزش، خوش بين باشد كه او را  -1

 آمرزد.مى

چون توبه و بازگشت به خدا كند بداند كه خدا  -2

 يراست.از او پذ

چون از روى حقيقت به درگاه خدا دعا كند  -3

 فرمايد.بداند كه خدا اجابت مى

چون از خدا نسبت به كارى كفايت و اعانت  -4

 كند.خواهد، بداند كه خدا او را كفايت مى

چون كارى براى خدا كند بداند كه خدا او را  -5

كند و سزاوار است كه آمرزش جو و توبه قبول مى

دعا كن و عامل، اين اعمال را با يقين به كار و 

 
ُه ْلُمؤِمُن ِلنَّ اللَّه َكرمٌي بَِيِدِه اخْلرَْياُت َيْسَتْحىي أْن َيُكوَن َعْبدُ  َواْغتياِبِه لْلُمؤمنَْي َوالَّذي الإلَه إالَّ ُهَو َُيُْسُن َظنُّ َعْبٍدُمؤِمٍن ِباللَِّه إالَّ كاَن اللَُّه ِعْنَد َظنى ابِاللَِّه َوتَ ْقصريِِه ِمْن َرجائِِه َوُسوِء ُخْلِقهِ 
 E\(.2، ح 72، ص 2نَُّه َوَرجائَُه فَاْحِسنُوا بِاللَِّه الظَّنَّ َواْرَغُبوا إلَْيِه«،) اصول كاىف، ج اْلُمؤِمُن َقْد أْحَسَن ِبِه الظَّنَّ ََيِْلُف ظَ 
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اجابت طبق وعده خدا درست انجام دهد؛ زيرا 

خدا وعده قطعى نسبت به آنها داده است ولى اگر 

اين كارها را بكند و گمان برد قبول نيست و سودى 

ندارد اين نوميدى از رحمت خداست كه خود 

 گناه بزرگى است.

و گمان ثواب با اما گمان آمرزش با اصرار به گناه 

ترك اعمال، نادانى و غرور است؛ زيرا گمان 

ترجيح يك طرفه براى دليل موجودى است و اگر 

 177دليل باشد صرف غرور و تمناست.بى

 خوش گمانى به خدا هنگام مرگ

بايد دانست حسن ظن به خدا هرچند در هرحال 

 واجب است لكن ساعت آخر عمر

______________________________ 
جَعْفَرٍ عليه السالم قالَ: وَجَدْنا في  »عَنْ أبى -(1)

 
177 \( 2iُ)-   119، ص 3كاىف، مَتجم، ج.\E 
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كِتْابِ عَلِىٍّ عليه السالم أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اهلل عليه 

وَالَّذي الالهَ إلَّا  -وَهُوَ عَلى مِنْبَرِهِ -و آله و سلم قالَ

هُوَ ما أعْطي مُؤمِنٌ قَطّ خَيْرَ الدُّنْيا وَاآلخِرَةِ إلَّا بِحُسْنِ 

ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَرَجائِهِ لَهُ وَحُسْنِ خُلْقِهِ وَالْكَفِّ عَنِ اغْتِيابِ 

الْمُؤمنينَ وَالَّذى ال إلهَ إلَّا هُوَ اليُعَذِّبُ اللَّهُ مُوْمِناً بَعْد 

ةِ وَالْاسْتِغْفارِ إلَّا بِسُوءِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَتَقْصيرِهِ مِنْ رَجائِهِ التّوبَ

وَسُوءِ خُلْقِهِ وَاغْتيابِهِ للْمُؤمنينَ وَالَّذي الإلهَ إلَّا هُوَ 

يَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍمُؤمِنٍ بِاللَّهِ إلَّا كانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنّ 

 الْخَيْراتُ يَسْتَحْيى أنْ الْمُؤمِنُ ألنَّ اللَّه كَريمٌ بِيَدِهِ

يَكُونَ عَبْدُهُ الْمُؤمِنُ قَدْ أحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ يَخْلِفُ ظَنَّهُ 

وَرَجائَهُ فَاحْسِنوُا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَارْغَبُوا إلَيْهِ«، )اصول 

 (.2، ح 72، ص 2كافى، ج 

 .119، ص 3كافى، مترجم، ج  -(2)

 168، ص: 2قلب سليم، ج
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آن امر شده كه انسان با حسن ظن به  بويژه به

پروردگارش بميرد؛ يعنى با دلخوشى به خدا و اينكه 

خور برد چنانچه در دنيا ريزهاو را به جاى بهترى مى

خوان احسان او بود حال هم بر خوان انعامش 

رود و در برابر عقايد درعالم برزخ و عوالم باالتر مى

 خواهد فرمود. و كردارهاى ناقابلش انعامها و لطفها

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »نبايد 

بميرد يكى از شما تا اينكه نيكو كند گمانش را به 

خداوند؛ زيرا گمان نيك به خداوند ارزش بهشت 

 178است«.

حضرت صادق عليه السالم از حال بعض اهل مجلس 

خود پرسش فرمود، گفته شد بيمار است، امام عليه 

براى عيادتش رفت و نزد سر او نشست و ديد السالم 

نزديك مردن است به او فرمود: »گمانت را به 

 
178 \( 1iُ)-،»ىف االحتضار، 659، ص 2) وسائل الشيعه، ج » قال صلى اهلل عليه و آله و سلم ال ميوتن احدكم حىت ُيسن ظنه باللَّه عزوجل فان حسن الظن باللَّه ْثن اْلنة ،

 E\(.31باب 
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خداوند نيك نما. گفت: گمانم به خدا نيك 

 179است«.

شود كه از اين حديث و روايات ديگر دانسته مى

مستحب است محتضر را تلقين كنند به خدا حسن 

ظن داشته باشد؛ چنانچه تلقين شهادتين و توبه و 

 استغفار مستحب است.

»مردى از انصار بيمار شد رسول خدا صلى اهلل عليه 

و آله و سلم براى عيادت او رفت و چون نزد او 

رسيد در حال مردن بود، رسول خدا صلى اهلل عليه 

يابيم؟ گفت: به و آله و سلم فرمود: چطور تو را مى

رحمت پروردگار اميدوار و از گناهانم ترسناكم. 

صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: اين رسول خدا 

اى در اين ساعت جمع خوف و رجا در دل بنده

 
179 \( 2iُ)- ظّن باللَّه فحسن«،) » سئل الصادق عليه السالم عن بعض اهل جملسه فقيل عليل فقصده عائداا وجلس عند رأسه فوجده دنفاا فقال له احسن ظنك باللَّه فقال اما

 E\(.658ِهان، ص 

http://www.i20.ir/


418      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

نشود جز اينكه خدا به او دهد آنچه را اميد داشته و 

 180ترسيده در امان قرارش دهد«.از هرچه مى

______________________________ 
»قال صلى اهلل عليه و آله و سلم ال يموتن  -(1)

ن ظنه باللَّه عزوجل فان حسن احدكم حتى يحس

، ص 2الظن باللَّه ثمن الجنة«، )وسائل الشيعه، ج 

 (.31، فى االحتضار، باب 659

»سئل الصادق عليه السالم عن بعض اهل مجلسه  -(2)

فقيل عليل فقصده عائداً وجلس عند رأسه فوجده 

دنفاً فقال له احسن ظنك باللَّه فقال اما ظنى باللَّه 

 (.658، ص فحسن«، )همان

»مرض رجل من االنصار فأتاه النبى صلى اهلل  -(3)

عليه و آله و سلم: يعوده فوافقه وهو فى الموت فقال 

كيف تجدك؟ قال أجدنى أرجو رحمة ربّى 

 
180 \( 3iُ)-تاه النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم: يعوده فوافقه وهو ىف املوت فقال كيف َتدك؟ قال أجدِن أرجو رحة رّبى وأُتوَّف من ذنوّب فقال» مرض رجل من االنصار فأ 

، باب آداب االحتضار 239، ص 81ر، ج ِلنواالنىبُّ صلى اهلل عليه و آله و سلم: ما اجتمعتا ىف قلب عبد ىف مثل هذا املوطن اال اعطاه اللَّه رجاَءُه وآمنه ِمىا َيافه«،) حبارا
 E\واحكامه(.
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وأتخوَّف من ذنوبى فقال النبىُّ صلى اهلل عليه و آله 

و سلم: ما اجتمعتا فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن 

رجاءَهُ وآمنه ممّا يخافه«، )بحاراألنوار، اال اعطاه اللَّه 

 ، باب آداب االحتضار واحكامه(.239، ص 81ج 

 169، ص: 2قلب سليم، ج

 خاطره، سوء ظن نيست

ناگفته نماند سوء ظن به خدا كه گفته شد بعض 

مراتب آن كفر و ارتداد و مراتب ديگرش گناه 

كبيره است، در صورتى است كه انسانى آن را در 

ود نگاه دارد و پاى آن بايستد و اگر به طور دل خ

وسوسه شيطانى و خاطره )زودگذر( نفسانى به دل 

بگذرد و انسانى از آن بدش آيد، پس بر آن چيزى 

نيست و چون غير اختيارى است مؤاخذه ندارد و 

از آن عفو شده است و در بخش عقايد، اين مطلب 

 شرح داده شد.
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اگر وسوسه و همچنين است سوء ظن به خلق كه 

خاطره باشد گناه نيست و اگر در دل ثابت بماند، 

گناه است و تمام گناهان قلبى چنين است چنانچه 

 به هريك در محل خود اشاره شده است.

 سوء ظن به مسلمان حرام است

هر گفتار و كردار مسلمانى كه بتوان آن را بر صحت 

و خوبى حمل كرد اگر بر نادرستى و بدى حمل 

كند و بدان معتقد شود، به مسلمانى بدبين شده و 

آن حرام است از روى آيات و روايات كه به 

شود، اما آيات: »و پيروى اى از آنها اشاره مىپاره

را نكن چيزى را كه به آن علم ندارى و آن 

دانى؛ زيرا گوش و چشم و دل هريك از آنها نمى

 181در قيامت مورد پرسش خواهد شد«.

در اين آيه شريفه به طور كلى از پيروى كردن 

داند نهى فرموده؛ خواه در آنچه را كه انسان نمى
 

181 \i\-( 1)iُ  ِْمَع َوا ْلَبَصَر َوا ْلُفَؤاَد ُكلُّ اْولئَك َكاَن َعْنهُ َمُسوالا َواَل تَ ْقُف َمالَْيَس َلَك ِبه  E\(.36،) اسراء/ E\ى ِعْلٌم ِإنَّ السَّ

http://www.i20.ir/


421      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

اعمال بدنى و خواه در امور قلبى و معتقدات؛ يعنى 

چيزى را كه يقين به درستى آن ندارى در دل 

ى مده و به آن معتقد مشو و همچنين چيزى را جا

كه درستى آن يقينى تو نيست به زبان مگو. نيز 

 كردارى كه درستى آن را يقين ندارى انجام مده.

و به عبارت ديگر: معتقد شدن به چيزى كه يقينى 

نيست حرام است چنانچه اقدام به كارى كه درستى 

اوند باشد. و خالصه، خدآن يقينى نيست حرام مى

در اين آيه شريفه پيروى از ظن را حرام فرموده و 

شود كه گمان به كسى كه به مسلمانى بدبين مى

 بدى او

______________________________ 
ى عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَا لْبَصَرَ وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ -(1)

 (.36، )اسراء/ اوَا لْفُؤَادَ كُلُّ اوْلئكَ كَانَ عَنْهُ مَسُولً

 170، ص: 2قلب سليم، ج
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دارد؛ يعنى يقين به بدى او ندارد بلكه درستى او را 

دهد، پس اگر در اين حال بدى او را احتمال مى

در دل جاى دهد و بر آن معتقد شود، پيروى از 

گمان كرده و آن مورد نهى خداوند است و در 

دهد گمانهاى قيامت از جمله شهادتهايى كه دل مى

 بدى است كه انسانى در آن جاى داده است؛

به اين مطلب اشاره شده  »والفؤاد« چنانچه در كلمه

 است.

 چرا به مؤمنين خوش گمان نبوديد

»چرا آنگاه كه مسلمانان آن سخن دروغ را شنيدند 

مردان و زنان با ايمان به خودشان گمان نيك 

نبردند و چرا نگفتند اين سخن دروغى 

 182آشكاراست«.

فرمايد از در اين آيه، خداوند توبيخ و سرزنش مى

آن مؤمنى كه بشنود سخن ناروايى را درباره مؤمن 
 

182 \iُ (1)-\i  ُْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمن  E\(.12،) نور/ E\وَن َواْلُمْؤِمنُت بِأَنُفِسِهْم َخرْياا َوقَالُواْ هَذآ ِإْفٌك مُِّبْيٌ لَّْواَل ِإْذ مسَِ
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ديگرى و آن سخن را باور كند و به آن مؤمن بدبين 

فرمايد كه بايد مؤمن به مؤمن خوش شود و امر مى

بين باشد و اين سخن را دروغ و افترا داند و چون 

همه مؤمنين به منزله نفس واحدند آن دروغ را 

خود بيند و چنانى كه اگر اين مانند دروغ و افترا بر 

شد و دروغ را به او بسته بودند چگونه ناراحت مى

كرد با مؤمن ديگرى هم بايد اين از خود دفاع مى

 183طور باشد.

 اى از گمانها گناه استپاره

»اى كسانى كه ايمان آورديد از بسيارى از گمانها 

بپرهيزيد؛ زيرا برخى از گمانها گناه است و در 

ى مردم كنجكاوى نكنيد و از يكديگر غيبت كارها

ننماييد آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت 

برادر خود را در حالى كه مرده باشد بخورد حتماً 

 
183 \( 2iُ)- .داستان افك و نزول بيست آيه، از َجله ِهْي آيه در مورد آن در كتاب گناهان كبريه ذكر شده است\E 
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شماريد )و غيبت برادر اين كار را بد و ناپسند مى

 مسلمان نيز مانند اين عمل است( از مخالفت خدا

______________________________ 
وْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنتُ لَّ -(1)

 (.12، )نور/ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هذَآ إِفْكٌ مُّبِينٌ

داستان افك و نزول بيست آيه، از جمله همين  -(2)

آيه در مورد آن در كتاب گناهان كبيره ذكر شده 

 است.

 171، ص: 2قلب سليم، ج

 

 184پذير و مهربان است«.بپرهيزيد، خداوند توبه

دو احتمال  »انَّ كثيراً من الظن« در معناى جمله

 داده شده:

 
184  \i\-( 1)iُ   ُسوْا َواَل َن الظَّنى ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنى ِإُْثٌ َواَل ََتَسَّ بُّ َأَحدُُكْم َأن يَْأُكَل ْلََْم َأِخيِه َمْيتاا َفَكرِْهُتُموُه َوات َُّقوْا اللََّه إِ يأَي َُّها الَِّذيَن ءَاَمُنواْ اْجتَِنُبواْ َكِثرياا مى ا َأُيُِ اللََّه  نَّ  يَ ْغَتب ب َّْعُضُكم بَ ْعضا

 E\(.12،) حجرات/ E\تَ وَّاٌب رَِّحيمٌ 
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اشاره باشد به بسيارى گمان بد؛ يعنى گمان بر  -1

دو قسم است گمانى كه گناه است و آن گمان بد 

است و گمانى كه گناه نيست و آن گمان نيك است 

و آنكه گناه است كه همان گمان بد باشد و بسيار 

 نيز هست بايد از آن پرهيز كنيد.

امر به احتياط باشد در بسيارى از گمانها؛ چون  -2

اى از آنها گناه و حرام است كه همان گمان ارهپ

بد باشد. و به عبارت ديگر: ظن، گاهى پيروى از آن 

واجب است مانند حسن ظنّ به خدا و به مؤمنين و 

ظن به احكام در جاهايى كه وظيفه شرعى باشد و 

گاهى حرام است مانند سوء ظن به خدا و به 

كن مؤمنين و پيروى از ظن در جايى كه يقين مم

اى هم از شرع نرسيده باشد. و گاهى باشد و اجازه

مباح است و آن پيروى كردن از ظن است در امور 

 عادى و معاشى.
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بنابراين، بايد از بسيارى گمانها پرهيز كرد و در آن 

تأمل نمود كه از كدام است و تا يقين نكند كه از 

قسم واجب يامباح است آن را دردل جاى ندهد 

 اثر ندهد.آن ترتيب وبه

 كار برادرت را بر بهتر حمل كن

امام صادق عليه السالم فرمود كه اميرالمؤمنين عليه 

السالم در ضمن سخن خود فرمود: »كار برادر دينى 

خود را به بهترين وجهى مقرر دار تا آنكه دليلى به 

دستت بيايد كه بر تو چيره شود و راه توجيه را بر 

از برادرت برآيد  تو ببندد و به هيچ سخنى كه

بدگمان مباش تا محمل خوبى براى آن توانى 

 185يافت«.

______________________________ 
يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مّنَ الظَّنّ إِنَّ  -(1)

 
185 \( 2iُ)- ْاصول كاىف، ج » َضْع اْمَر اِخيَك َعَلى َأْحَسِنِه َحىتَّ يَأتَِيَك ما يَ ْغلُِبَك ِمن (،» ، ح 362، ص 2هُ َوال َتظُنَّنَّ ِبَكِلَمٍة َخَرَجْت ِمْن َأخيَك ُسوءاا َواْنَت َتَُِد ََلا ِف اخْلَرْيِ حَمِْمالا

 E\، باب التهمة وسوء الظن. صدوق، اماَل(.3
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بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا 

 أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ أَيُحِبُّ

 (.12، )حجرات/ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

»ضَعْ امْرَ اخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ حَتَّى يَأتِيَكَ ما  -(2)

يكَ سُوءاً يَغْلِبُكَ مِنْهُ وَال تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَخ

وَانْتَ تَجِدُ لَها فِي الْخَيْرِ مَحْمِلًا«، )اصول كافى، ج 

، باب التهمة وسوء الظن. صدوق، 3، ح 362، ص 2

 امالى(.

 172، ص: 2قلب سليم، ج

مجلسى در شرح اين حديث گويد: يعنى هرگفتار 

و كردارى كه از برادرت صادر شود آن را بر وجه 

وب نباشد و از احسن حمل كن گرچه به ظاهر خ

آن بازرسى مكن تا دليل قطعى و مانع تأويل به 

دستت بيايد؛ زيرا گمان، بسا خطا باشد و وارسى 
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كردن هم قدغن است چنانچه خدا فرموده كه: 

 »راستى بعض گمانها گناه است« و سپس فرمود:

 »وارسى نكنيد«.

البالغه از آن در نهج »وال تظنن ...« و اين جمله

ده و حاصلش اين است كه هرگاه حضرت نقل ش

اى كه دو توجيه دارد از او صادر شود بر تو كلمه

الزم است كه آن را به خوبى تفسير كنى، گرچه 

معناى مجازى باشد يا به كنايه و توريه بر آن داللت 

كند و قرينه هم نباشد خصوص اگر خودش مدّعى 

 شود كه آن معنا را قصد كرده است.

 توجيه باشد شعر شاعر اگر قابل

شود: هرگاه براى توضيح مطلب چند مثال ذكر مى

بيت عليهم السالم اشعارى گفته شاعرى در مدح اهل

كه ظاهرش علو يعنى نسبت الوهيّت به آنها باشد 

جايز نيست حكم به كفر آن شاعر كرد؛ زيرا محتمل 
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است معناى مجازى صحيحى اراده كرده باشد 

 عليه و آله و سلم به محمّد صلى اهللمانند اينكه آل

اذن خدا و قدرتى كه خدا به آنها داده چنين و 

كنند؛ هرچند اين معنا را در چنان كرده ياد مى

 شعرش نگفته باشد.

نيز هرگاه شاعر مسلمانى نام شراب و آالت طرب و 

مانند آنها را در شعرش گفته و اظهار اشتياق به آنها 

دانند؛ زيرا نموده باشد جايز نيست او را فاسق ب

خودى در مقام محتمل است مرادش از شراب، بى

محبّت باشد يا غرضش عشق مجازى و حيوانى نباشد 

 بلكه عشق حقيقى و روحانى باشد.

نيز اگر از ظالمى ستايش كرد، بايد گفت شايد از 

 روى تقيه و ناچارى بوده است.

هاى نيز اگر عالمى مطلبى را از قول صوفيه يا فرقه

ديگر نقل كرده و تأييد نموده جايز نيست او را به 
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آنها نسبت داد و تكفير يا تفسيق كرد؛ زيرا محتمل 

است كه تنها در همان مطلب با آنها موافق و از ساير 

 معتقدات باطله ايشان بيزار باشد؛ چنانچه

 173، ص: 2قلب سليم، ج

ول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و ائمه عليهم رس

السالم كالم درستى يا شعر حكمتى از قول كافر يا 

اند. و خالصه، هر هاى باطل نقل فرمودهفرقه

مسلمانى كه ظاهر كالم او ناروا باشد، بايد آن را بر 

وجه نيك تأويل برد تا جايى كه اگر اقرار صريح به 

ناچيزترين احتمالى داده  گناه خود مانند زنا كند تا

شود نبايد حدّ بر او جارى شود و در مثل زنا اين 

اقرار صريح تا چهارمرتبه و بنا بر أحوط در چهار 

 مجلس از او شنيده شود، آنگاه حدّ بر او جارى شود.

 چهار مرتبه اعتراف به گناه كرد
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»ما عز بن مالك انصارى« نزد رسول خدا صلى اهلل 

اللَّه! زنا عليه و آله و سلم آمد و گفت: يا رسول

ام. رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم رو كرده

 اى«.از او برگردانيد و فرمود: »شايد نظر كرده

مرتبه ديگر اقرار كرد، فرمود: »شايد بوسه و لمس 

 اى«.نموده

اقرار كرد، همان را فرمود در دفعه  مرتبه سوم كه

خدا صلى اهلل عليه و آله و چهارم كه گفت، رسول

 اى؟«.سلم فرمود: »آيا ديوانه

 گفت نه، يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم!

 دانى زنا چيست؟«.فرمود: »آيا مى

اش از حالل گفت بلى، همان كارى كه مرد با زوجه

زن بيگانه از حرام انجام دادم  دهد من باانجام مى

 و آن را شرح داد.
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رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

 »غرضت از اين اقرار و اصرار چيست؟«.

خواهم مرا از اين گناه پاك كنى و حد گفت: مى

خدا را بر من جارى سازى تا در آخرت عذابى 

 نداشته باشم.

سلم امر به  پس رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و

 186رجم )سنگسار( او فرمود.

 منشأ فسادها بدگمانى است

خواننده عزيز اگر دقت كند خواهد دانست كه 

 سبب مهم تفرقه مسلمانان و

______________________________ 
 نقل از كتاب مسالك شهيد. -(1)

 174، ص: 2قلب سليم، ج

 
186 \( 1iُ)- .نقل از كتاب مسالك شهيد\E 
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نريزيها ها و خوتجاوزها و دشمنيها و تكفيرها و تفسيق

خصوصاً از طرف حكومتهاى اسالمى، رعايت نكردن 

اين قاعده »حمل به صحت« است كه از احكام 

ضروريه اسالم است تا جايى كه معاويه به 

هايش در شهرها دستور داد هرجا هركه را نماينده

 احتمال داديد شيعه على است، بكشيد.

چند سال قبل سيد ابوطالب يزدى در مسجدالحرام 

كند او را به جرم اينكه عمداً بوده تيار قى مىاخبى

 و قصدش هتك حرمت خانه خدا بوده، سر بريدند.

كنند و مشرك ها، شيعه را تكفير مىهنوز سنى

گويند يا محمّد! يا على! دانند به جرم اينكه مىمى

گويند على ولى اللَّه است و بر تربت، يا حسين! و مى

بهه در بحث شرك كنند )جواب از اين شسجده مى

گفته شد( و اگر بنا شود مفاسد رعايت نكرده اين 

شود و لذا حكم اسالمى گفته شود، كالم طوالنى مى

 شود.به دقت و تدبر خواننده برگزار مى
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ناگفته نماند قاعده حمل به صحّت كه گفته شد در 

افعال و اقوال مسلمان نيست كه ظاهر آن ناروا باشد 

ها و خبر ز اقرارها و معاملهو در غير اين مورد ا

دادنها اگر فاسق نباشد ظاهر كالمش حجت است و 

بايد بر آن ترتيب اثر داد به شرحى كه در كتب 

 فقهى ذكر شده است.

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »براى برادر دينيت 

عذرى بخواه و اگر عذرى برايش نيافتى پس بكوش 

معذور بدانى و  براى عذر يافتن جهت او تا او را

فرموده دوراندازيد بدگمانى را از بين خودتان؛ 

 187زيرا خداوند از آن نهى فرموده است«.

 هاى مردمان درباره برادرت گوش مدهبه گفته

نيز اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »اى مردم! 

 كسى كه از برادر دينى خود محكمى ايمان

 
187 \( 1iُ)- َْد َلُه ُعْذراا فَاْلَتِمْس َلُه ُعْذراا؛ َوقاَل عليه السالم: اطرحوا سوء الظن بينكم فان اللَّه عزىوجلى  » ... قال عليه السالم: اْطُلْب ِلِخيك هنى عن ذلك«،)  ُعْذراا فَإْن َلَْ َتَِ

 E\(.103و  100، ص 10حباراِلنوار، ج 
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______________________________ 
»... قال عليه السالم: اطْلُبْ ألخِيكَ عُذْراً فَإنْ  -(1)

لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْراً فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْراً؛ وَقالَ عليه السالم: 

اطرحوا سوء الظن بينكم فان اللَّه عزّوجلّ نهى عن 

 (.103و  100، ص 10ذلك«، )بحاراألنوار، ج 

 175، ص: 2، جقلب سليم

و راستى و درستى كردار شناخت پس بايد درباره 

هاى مردمان را نشنود بدانيد كه گاه است او گفته

كند و به هدف اندازد و تير خطا مىتيرانداز مى

كند و در دل رسد ولى تير كالم خطا نمىنمى

كند هرچند دروغ باشد و سخن شنونده اثر مى

رود لكن ز بين مىباطل كه از دهان بيرون شود ا

خدا شنوا و بر آن گواه است و در آخرت بر آن 

 جزا دهنده است.
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بدانيد ميان حق و باطل جز مقدار چهار انگشت 

فاصله نيست )پس به هم آورد انگشتان خود را و 

ميان چشم و گوش خود نهاد( سپس فرمود: باطل 

آن است كه بگويى شنيدم و حق آن است كه 

 188بگويى ديدم«.

 پيرامون فرمايش اميرالمؤمنين )ع(

بايد دانست اينكه امام عليه السالم فرمود باطل 

چيزى است كه به گوش بشنوى، مراد سخن باطل 

است درباره كسى كه او را به ايمان و تقوا 

اى و بايد شنونده آن را باطل داند و نپذيرد شناخته

و تا آن بدى را به چشم خود نبيند و قابل حمل به 

 هم نباشد آن را باور ندارد. صحت

خالصه، بدى برادر دينى دو قسم است گاهى انسان 

شنود پس باطل و قابل پذيرفتن آن را به گوش مى
 

188  \( 1iُ)- َهاُم َوُيُِيُل اْلَكاَلُم َوباِطُل ذِلَك يَ ُبوُر َواللَّهُ مَسيٌع رِيٍق َفال َيْسَمَعنَّ ِفيِه أقاوْيَل الرِّجال أَما إنَّهُ َقْديَ ْرِمى الرَّاِمى َوُُتِْطى» أي َُّها النَّاُس َمْن َعَرَف ِمْن اِخيِه َوثِيَقَة ِديٍن َوَسَداَد ط ءُ اْلسِّ
َ قاَل عليه السالم: اْلباِطُل َشِهيٌد. أَما إنَّهُ لَْيَس بَ ْْيَ اْلَْقِّ َواْلباِطِل إالَّ أْربَُع َأَصابََع َفُسِئَل  عُت َواْلَْقُّ عليه السالم َعْن َمْعَّن قولِِه َهَذا َفَجَمَع َأَصاِبَعُه َوَوَضَعها بَ ْْيَ أذنه َوَعْينه ُثُّ َأْن تَ ُقوَل مسَِ

 E\(.141البالغه صبحى صاحل، خطبه َأْن تَ ُقوَل رَأْيُت«،) هنج
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خورد به طورى كه حمل نيست و گاهى به چشم مى

 به صحت ندارد و آن حق و درست است.

اما سخنان ديگر كه متضمن نقل عيب مؤمن نباشد 

دهنده عادل باشد آن را بايد  پس اگر متواتر يا خبر

پذيرفت و اگر گوينده فاسق باشد بدون تحقيق 

 توان آن را قبول كرد.نمى

______________________________ 
»أيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَ مِنْ اخِيهِ وَثِيقَةَ دِينٍ  -(1)

هُ وَسَدَادَ طَرِيقٍ فَال يَسْمَعَنَّ فِيهِ أقاويْلَ الرِّجال أمَا إنَّ

ءُ الْسِّهامُ وَيُحِيلُ الْكَلَامُ قَدْيَرْمِى الرَّامِى وَتُخْطِى

وَباطِلُ ذلِكَ يَبُورُ وَاللَّهُ سَميعٌ شَهِيدٌ. أمَا إنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ 

الْحَقِّ وَالْباطِلِ إلَّا أرْبَعُ أَصَابَعَ فَسُئِلَ عليه السالم عَنْ 

هُ وَوَضَعَها بَيْنَ أذنه وَعَيْنه مَعْنَى قولِهِ هَذَا فَجَمَعَ أَصَابِعَ

ثُّمَ قالَ عليه السالم: الْباطِلُ أَنْ تَقُولَ سَمِعتُ وَالْحَقُّ 

البالغه صبحى صالح، خطبه أَنْ تَقُولَ رَأيْتُ«، )نهج

141.) 
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 176، ص: 2قلب سليم، ج

 فرمايش امام كاظم )ع( به محمد بن فضيل

ن جعفر »محمّد بن فضيل« گويد به حضرت موسى ب

عليه السالم گفتم قربانت گردم از مردى از برادرانم 

شنوم و چون از چيزى كه آن را كراهت دارم مى

شود در حالى كه پرسم آن را منكر مىاو مى

 اند.گروهى از موثقين آن را به من خبر داده

امام عليه السالم فرمود: »اى محمّد! چشم و گوش 

درت تكذيب خود را از ديدن و شنيدن عيب برا

كن )يعنى بگو درست نديده و درست نشنيده( و 

اگر پنجاه نفر )يا پنجاه مرتبه( نزد تو قسم خورده 

شود كه برادرت چنين گفته يا چنان كرده و 

ام، قول برادرت ام يا نكردهبرادرت گويد من نگفته

را تصديق كن و آن جماعت را تكذيب نما )يعنى 

گواهيشان را نشنيده  ترتيب اثر به گفته آنها نده و
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بگير( و فاش مكن بر برادرت چيزى را كه سبب 

شود كه اگر زشت شدن و ريختن آبرويش مى

شوى كه خداوند در قرآن چنين كنى از كسانى مى

دارند فاش شدن مجيد فرموده: آنان كه دوست مى

كار زشت را در ميان مؤمنين براى ايشان عذاب 

 189دردناكى است در دنيا و آخرت«.

 جمع بين اين دو روايت

در اين حديث امام عليه السالم فرمود: »چشم خود 

 را از ديدن عيب برادرت تكذيب كن«.

و در حديث پيش فرمود: »آنچه به چشم خود 

ديدى حق است«. و اين دو مطلب با هم منافات 

 دارد.

 
189 \( 1iُ)-ء الذى اكره له فاسئله عنه فينكر » عن حممد بن الفضيل عن أّب اْلسن موسى بن جعفر عليهما السالم قال قلت له جعلت فداك الرجل من اخواِن يبلغّن عنه الشى

 فصدقه وكذّبم وال تذيعن عليه شيئاا تشينه به وهتدم ذلك وقد اخربِن عنه قوم ثقات فقال َل يا حممد كذب مسعك وبصرك عن اخيك وان شهد عندك َخسون قسامة وقال لك قوال
«،) صدوق، ثواب االعمال و عقاب E\إن الذين ُيبون ان تشيع الفاحشة ىف الذين آمنوا َلم عذاب اليم ىف الدنيا واالخرة ... i\به مروته فيكون من الذين قال اللَّه عزىوجلى 

 E\(.295االعمال، ص 
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پاسخ اين است كه حديث نخستين بيان وظيفه 

شنود عيب برادرش مى انسانى است در برابر آنچه از

كه بايد آنچه را درباره مؤمنى شنيد تا به چشم خود 

 نبيند؛ يعنى يقين

______________________________ 
»عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن موسى  -(1)

بن جعفر عليهما السالم قال قلت له جعلت فداك 

ء الذى اكره له الرجل من اخوانى يبلغنى عنه الشى

عنه فينكر ذلك وقد اخبرنى عنه قوم ثقات  فاسئله

فقال لى يا محمد كذب سمعك وبصرك عن اخيك 

وان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قوال 

فصدقه وكذبهم وال تذيعن عليه شيئاً تشينه به وتهدم 

إن  به مروته فيكون من الذين قال اللَّه عزّوجلّ

هم الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا ل

«، )صدوق، ثواب عذاب اليم فى الدنيا واالخرة ...

 (.295االعمال و عقاب االعمال، ص 
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 177، ص: 2قلب سليم، ج

نكند آن را باور نكند. و در اين حديث بيان وظيفه 

باشد در بيند مىآنچه را از عيب ديگرى به چشم مى

دهد؛ يعنى يقين به آن حالى كه احتمال اشتباه مى

اش آن است كه بگويد ست و وظيفهپيدا نكرده ا

شايد چشمم اشتباه كرده و خطاى باصره هم بسيار 

بيند كه چنين و چنان كرد و است؛ مثلًا زيد را مى

فهمد كه زيد نبوده بلكه عمرو بوده يا به بعد مى

خورد بعد دانست كه چشم خود ديد كه شراب مى

مايع ديگرى بوده است. و خالصه بايد چشم خود را 

يب كند به اينكه احتمال خطا دهد و آن عيب تكذ

 را باور نكند.

و اگر واقعاً يقين به درست ديدن چشم دارد و 

تواند احتمال خطا دهد آنچه را كه ديده است نمى

باشد، مطابق روايت نخستين لكن بايد حق مى

اش اين است كه آن را براى ديگرى دانست وظيفه
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و وجوب  نقل نكند مگر در مواردى كه ضرورت

شرعى داشته باشد و شرح آن در بحث مستثنيات 

 غيبت از گناهان كبيره ذكر شده است.

 سازد؟آيا حسن ظن با تكذيب ديگران مى

پرسش ديگر اين است كه در اين حديث امام عليه 

السالم فرمود: »خبردهندگان را تكذيب كن« در 

حالى كه تكذيب مؤمن حرام است؛ چون سوءظن 

ر اينجا به واسطه ظن به يك نفر، بايد به اوست و د

 اى افراد ثقه بدبين شود.به عدّه

پاسخ اين است كه مراد از تكذيب خبر دهنده آن 

است كه خبرش را دليل بر درست بودن و واقعيت 

آنچه گفته نداند بلكه بگويد اينها مطابق آنچه 

اند اند لكن اشتباه كردهاند گواهى دادهفهميده

بنابراين نبايد به آنچه شنيده ترتيب اثر دهد. و 

و حمل به  خالصه، به خبر دهنده نبايد بدبين شود
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گويد به اعتقاد صحت كند؛ يعنى بگويد درست مى

خودش ولى بد فهميده و از خبرى كه درباره آن 

مؤمن شنيده نبايد به او بدبين شود بلكه بگويد اشتباه 

 بوده است.

 بردتهمت، ايمان را از بين مى

امام صادق عليه السالم فرمود: »هرگاه مؤمن برادر 

 دينى خود را تهمت زند، ايمان در دلش

 178، ص: 2قلب سليم، ج

؛ يعنى بهتان و 190آب شود مانند نمك در آب«

 بدگمانى برطرف كننده ايمان است.

ضمناً بايد دانست به بدگمانى در نفس هم تهمت 

؛ چنانچه كند هرچند به زبان اظهار نشودصدق مى

در كافى هم تهمت و سوءظن را در يك باب ذكر 

 نموده است.
 

190 \( 1iُ)-مياُن ِمْن قَ ْلِبِه َكما يَ ْنماُث اْلِمْلُح ِف » إَذا ات ََّهَم ا  E\، باب التهمة و سوءالظن(.1، ح 361، ص 2اْلماِء«،) اصول كاىف، ج  ْلُمْؤِمُن اخاُه امْناَث اْْلِ
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 توريه يكى از شيعيان موسى بن جعفر )ع(

در »احتجاج طبرسى« از امام حسن عسكرى عليه 

السالم نقل كرده است كه فرمود: مردى از شيعيان 

به خدمت حضرت موسى بن جعفر عليه السالم 

فت اى پسر مشرف شد در حالى كه لرزان بود و گ

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم ترسناك شدم از 

اينكه فالن فرزند فالن در اعتقادش به امامت شما 

 منافق شده باشد.

امام فرمود: براى چه؟ گفت در مجلس فالن كه 

يكى از بزرگان بغداد باشد با او بودم صاحب مجلس 

كنى كه موسى بن جعفر از او پرسيد آيا گمان مى

السالم امام است و خليفه )يعنى هارون( امام عليه 

گويم بلكه نيست؟ آن شخص گفت: من چنين نمى

گمانم آن است كه موسى بن جعفر غير امام است و 

اگر معتقد نباشم كه موسى غير امام است بر من و بر 
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هركه چنين معتقد نباشد، لعنت خدا و مالئكه و 

 مردمان باشد.

يش كرد و لعنت صاحب مجلس خوشحال شد و دعا

كرد بر آنهايى كه گفته بودند او شيعه »موسى بن 

 جعفر« است.

امام عليه السالم فرمود: »آن طورى كه گمان 

كردى نيست و آن شخص از تو داناتر است و اينكه 

گفته موسى بن جعفر عليه السالم غير امام است 

مرادش غير امام ناحق است و به اين جمله امامت 

، اين گمان بدى )نفاق( كه به مرا ثابت كرده

شود، توبه برادرت بردى چه زمان از تو برطرف مى

 كن به سوى خدا از اين گناهت«.

دار شد و گفت آن مرد گناه خود را دانست و غصّه

اى پسر پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم! مالى 
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ندارم كه به او دهم تا از من شاد شود، لكن نصف 

 بيتاتى كه بر شما اهلعبادتم و ثواب صلو

______________________________ 
»إذَا اتَّهَمَ الْمُؤْمِنُ اخاهُ انْماثَ الْإِيمانُ مِنْ قَلْبِهِ  -(1)

، ص 2الْماءِ«، )اصول كافى، ج  كَما يَنْماثُ الْمِلْحُ فِي

 ، باب التهمة و سوءالظن(.1، ح 361

 179، ص: 2قلب سليم، ج

ام به او كه بر دشمنانتان نمودهفرستادم و لعنتى 

بخشيدم. امام كاظم عليه السالم فرمود: »اينك از 

 آتش بيرون شدى«.

 انصافى استبدگمانى بى

در قرآن مجيد خداوند مسلمانان را به دادگرى 

فرمايد: »به درستى كه خداوند دستور فرموده و مى

 191كند به داد و نيكى«.امر مى

 
191 \i\-( 1)iُ ... ْحسِن  E\(.90،) َنل/ E\ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوا ْْلِ
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به پرهيزكارى نزديكتر  و »دادگرى كنيد كه آن

 192است«.

نيز آيات ديگرى كه نقل آنها موجب طول كالم 

االخبار« از اميرالمؤمنين عليه است. و در »معانى

السالم روايت كرده كه عدل به معناى انصاف و 

احسان به معناى تفضّل است و در بيان عدل و 

فرمايد: »خودت را ترازويى ميان خود و انصاف مى

ار ده و دوست دار از براى آنها آنچه ديگران قر

دارى و نپسند براى آنها آنچه براى خود دوست مى

پسندى و احسان كن چنانكه را براى خود نمى

دوست دارى كه با تو احسان كنند و ستم مكن 

 193چنانكه دوست ندارى با تو ستم كنند«.

و در »اصول كافى، باب االنصاف والعدل« بيست 

ذكر آنها موجب طول كالم حديث نقل شده كه 

 
192 \i\-( 2)iُ  ََرُب لِلتَّْقَوى... اْعِدلُواْ ُهو  E\(.8،) مائده/ E\...  أَق ْ
193 \( 3iُ)-بُّ لَِنْفِسَك َواْكرَْه َلُه ما َتْكرَُه ََلا َوا بُّ اْن التُ » اْجَعْل نَ ْفَسَك ميزاناا بَ ْيَنَك َوبَ ْْيَ َغرْيَِك َوأِحبَّ َلُه ما حتُِ بُّ اْن ُُيَْسَن الَْيَك َوال َتْظِلْم َكما حتُِ ْظَلَم«،) شرح ْحِسْن َكما حتُِ

 E\(.218، ص 2غرراْلكم، آمدى، ج 
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است. و در »باب حق المؤمن« شانزده حديث نقل 

شده و در آنها انصاف را از حقوق واجب مؤمن بر 

مؤمن ذكر نموده. و در حديث سوم امام صادق 

ترين چيزها كه عليه السالم فرموده: »يكى از سخت

خدا بر خلقش واجب فرموده انصاف دادن و 

دش تا آنكه دادگرى شخص است از طرف خو

نپسندد براى برادرش از طرف خودش جز آنچه 

 بپسندد براى خود از طرف او«.

چون اين مطلب دانسته شد گوييم هر فردى 

 دوست دارد كه مردم به او خوشبين

______________________________ 
 (.90، )نحل/ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَا لْإِحْسنِ ... -(1)

 (.8، )مائده/ ... ... اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى -(2)

»اجْعَلْ نَفْسَكَ ميزاناً بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ وَأحِبَّ  -(3)

لَهُ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَاكْرَهْ لَهُ ما تَكْرَهُ لَها وَاحْسِنْ كَما 
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تُحِبُّ انْ يُحْسَنَ الَيْكَ وَال تَظْلِمْ كَما تُحِبُّ انْ 

 (.218، ص 2التُظْلَمَ«، )شرح غررالحكم، آمدى، ج 

 180، ص: 2م، جقلب سلي

باشند و گفتارها و كردارهايش را حمل به صحّت 

اى كه از مردم كنند پس اگر كسى با اين خواسته

دارد هرگاه به ديگران بدبين شود و كارشان را 

انصافى نيست؟ عدالتى و بىحمل بر فساد كند آيا بى

آيا پس از اين همه دستورهاى اكيد از طرف خدا 

و آله و سلم و ائمه عليهم  و رسول صلى اهلل عليه

السالم درباره انصاف، نبايد شخص خود را نزد خدا 

گناهكار و شرمسار بيند و از گناه بزرگ خود 

انصافى( توبه كند و توقع خوشبينى خلق را )بى

جا بداند و به راستى زبان حال نسبت به خود بى

گويد اى مردم! خدا چنين شخصى آن است كه مى

را به شخص من حرام كرده و امّا تنها سوءظن شما 
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بدگمانى من به شما و بدبينى شما به يكديگر همه 

 حالل است.

ببرى مال مسلمان و 

 چون مالت ببرند
 

بانگ و فرياد بر آرى 

 كه مسلمانى نيست

 

شود كه شخص بدگمان و از اينجا دانسته مى

بدآدمى است و چون خودش از راه اصالح و سداد 

پندارد و چون يگران را منحرف مىمنحرف است د

در خودش هيچ جهت حسنى نيست در ديگران هم 

 بيند.حسنى نمى

فرمايد: »آدم بسيار بد اميرالمؤمنين عليه السالم مى

بيند كسى را برد؛ زيرا نمىبه كسى گمان نيكى نمى

؛ يعنى گمان او اين 194جز به خوبى و خصلت خود«

 
194 \( 1iُ)-رِيُر الَيُظنُّ بَِأَحٍد َخرْياا ِِلَنَُّه اليَراُه إالَّ ِبطَْبِع نَ ْفِسِه«،) شرح غرراْل  E\(.76، ص 2كم، آمدى، ج » قال امرياملؤمنْي عليه السالم! الشَّ

http://www.i20.ir/


451      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

بى و خصلت است كه همه كس مانند او و به خو

 بيند.اويند پس خيرى در كسى نمى

 فرمايشهاى سودمند شهيد ثانى

در »كشف الريبه« مطالب  -الرحمهعليه -شهيد ثانى

سودمندى درباره سوءظن بيان فرمود و براى مزيد 

 شود:اطالع اينجا نقل مى

چنانكه بدگويى درباره مؤمن و نقل عيب او براى 

ديگرى حرام است همچنين بدگمانى به مؤمن و 

جاى دادن بدى او را در دل، حرام است و مقصود 

م، بدى مؤمن را در دل جاى دادن از بدگمانى حرا

و بدون دليل قطعى به بدى او حكم كردن است و 

 امّا

______________________________ 
»قال اميرالمؤمنين عليه السالم! الشَّرِيرُ اليَظُنُّ  -(1)
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بِأَحَدٍ خَيْراً لِأَنَّهُ اليَراهُ إلَّا بِطَبْعِ نَفْسِهِ«، )شرح 

 (.76، ص 2غررالحكم، آمدى، ج 

 181، ص: 2قلب سليم، ج

هاى زودگذر، پس ازآنها عفو شده است خاطره

چنانكه شك و ترديد نيز مورد عفو است، خداوند 

فرمود: »از بسيارى گمانها بپرهيزيد به راستى برخى 

، پس نبايد درباره ديگرى 195از گمانها گناه است«

معتقد به بدى شوى مگر گاهى كه به طور عيان بدى 

و كشف شود و قابل تأويل و حمل به صحّت او بر ت

دانى و نباشد و چيزى را كه از برادرت به يقين نمى

در دلت جاى گرفت پس بدان كه آن را شيطان بر 

تو القا كرده و بايد او را تكذيب كنى؛ زيرا شيطان 

هاست و خداوند فرموده: »اى ترين فاسقفاسق

د اهل ايمان! اگر گنهكارى براى شما آگهى آور

پس بازرسى كنيد مبادا بكشيد گروهى را به نادانى. 

 
195 \i\-( 1)iُ  ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنى ِإُْثٌ ... ... اْجَتنُِبواْ َكِثرياا مىَن الظَّنى\E /(.12،) حجرات\E 
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و از اينجاست كه  196پس بر كارتان پشيمان شويد«

در شرع رسيده هرگاه از دهان كسى بوى شراب به 

مشامت رسيد نبايد بگويى شراب خورده است و 

شود او را حدّ زد؛ زيرا محتمل است كه مضمضه نمى

كرده و نخورده باشد يا اينكه ديگرى به زور در 

دهانش ريخته يا اينكه از روى اشتباه آشاميده يا 

بنابراين سوءظن به  انداينكه مجبورش كرده

مسلمان جايز نيست. و رسول خدا صلى اهلل عليه و 

آله و سلم فرمود: »راستى خداوند ريختن خون 

مسلمان و بردن مال او و بدگمانى به او را حرام 

بنابراين، بايد گمان بد را از خود  197فرموده است«.

دور سازى و با خود انديشه كنى كه حال برادرت 

ت چون آنچه را از او ديدى يقينى بر تو پوشيده اس

 نيست و احتمال خير و شر هردو را دارد.

 
196 \i\-( 2)iُ نِدِمْيَ َما فَ َعْلُتمْ  ... ِإْن َجآءَُكْم فَاِسٌق بِنََبٍإ فَ َتَبيَُّنواْ َأن ُتِصيُبوْا قَ ْوماا ِبَهَلٍة فَ ُتْصِبُحواْ َعَلى\E /(.6،) حجرات\E 
197 \( 3iُ)-(.201، ص 75وماله وان يظن به ظن السوء«،) حباراِلنوار، ج  » ان اللَّه تعاَل حرم من املسلم دمه\E 
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اگر بگويى بستن دل به بدگمانى مؤمن كه حرام 

است و خاطره بد كه مورد عفو است به چه شناخته 

 شود؟مى

گويم نشانه عقد قلب به بدگمانى آن است كه 

حالت تو نسبت به او تغيير كند و از او بد دل شوى 

تو گران شود و در احترام كردنش سست و بر 

 گردى و در اهتمام به حالش و

______________________________ 
... اجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مّنَ الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِثْمٌ  -(1)

 (.12، )حجرات/ ...

وْمًا ... إِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَ -(2)

 (.6، )حجرات/ ندِمِينَمَا فَعَلْتُمْ بِجَهلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى

»ان اللَّه تعالى حرم من المسلم دمه وماله وان  -(3)

 (.201، ص 75يظن به ظن السوء«، )بحاراألنوار، ج 

 182، ص: 2قلب سليم، ج
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غمگين شدن در گرفتاريش مانند پيش از اين خيال 

 نها نشانه سوءظن حرام است.شيطانى نباشى، اي

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »سه 

تواند از آنها چيز ناروايى در مؤمن است كه مى

بيرون شود پس راه بيرون شدنش از سوءظنّ آن 

؛ 198است كه آن را ثابت ندارد و از آن پيروى نكند«

يعنى بدبينى را نه در دل جاى دهد و نه در جوارح 

شكار سازد اما در دل به اينكه نفرت و كراهت خود آ

از او پيدا نكند و در جوارح به اينكه با او بدرفتارى 

ننمايد و هنگام پيدا شدن خاطره بد سزاوار است 

كه برخالف نظر شيطان آن مؤمن را بيشتر دوست 

دارد و برايش دعا كند و در خوش رفتارى با او 

ه غيظ بيفزايد كه اگر چنين كنى شيطان را ب

آورى و ديگر خاطره بدى را به دلت مى

 
198 \( 1iُ)- (.201، ص 75» ثلث ىف املؤمن ال يستحسن وله منهن ُمرج، فمخرجه من سوء الظن ان ال ُيققه«،) حباراالنوار، ج\E 
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گذراند از ترس اينكه تو خوبتر شوى و ثوابت نمى

 افزوده گردد.

و هرگاه گناهى از مسلمانى به يقين دانستى پس در 

نهانى او را اندرز ده و خيرخواهى كن و مبادا 

شيطان تو را فريب دهد و آنچه از او دانستى به 

سازى و چون او را ديگرى گويى و آن را فاش 

دهى در دل شاد نباش به اينكه عيب او را اندرز مى

دانستى و بخواهى او را از اطلّاع خود باخبر سازى 

پس او تو را بزرگ بيند و تو او را خورد بينى و در 

 خود به بالى به اندرز دادن او.

و بايد نيّت تو خالصى او از گناه باشد و از گناه واقعاً 

ى چنانكه اگر اين عيب و نقص از دار باشغصّه

دار بودى. و در دلت خودت بود چگونه غصّه

دوست دارى كه بدون اندرزت، او گناه را ترك 

 كند )پايان فرمايش شهيد(.
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 سوءظن، خاطره ثابت است

از بيانات گذشته به خوبى دانسته شد كه بدگمانى 

به مسلمان اگر به طور خاطره و حديث نفس و 

چون اختيارى نيست بر آن مؤاخذه  زودگذر باشد

 باشد و مورد عفوهم نمى

______________________________ 
»ثلث فى المؤمن ال يستحسن وله منهن مخرج،  -(1)

فمخرجه من سوء الظن ان ال يحققه«، )بحاراالنوار، 

 (.201، ص 75ج 

 183، ص: 2قلب سليم، ج

د است و اگر ثابت بماند؛ يعنى حمل به صحت نكن

و بدى او را در دل جا دهد و به آن معتقد شود 

حرام و توبه از آن واجب فورى است و آنچه فقها 

اند كه گنه تا عمل نشود چيزى بر آن نيست فرموده

مقصودشان گناه بدنى است و سوءظن گناه قلبى 
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باشد و به اين مطلب است؛ يعنى جاى آن پنهان مى

ينك زيانهاى مكرّر اشاره شد تا موجب شبهه نشود. ا

 شود.سوءظن، يادآورى مى

 . زوال امنيت1

بدبينى يك حالت انحرافى و بيمارى روانى است 

كه دارنده آن، احترام و تقوا و پاكى براى ديگرى 

پندارد، افراد غرض مىبيند و تنها خود را بىنمى

بدبين نقاط روشن و خوب زندگى مردم را 

و مبهم و تاريك هاى ضعف بينند و تنها به نقطهنمى

زندگيشان متوجه هستند. شخص بدبين به حريم 

شخصيّت و پاكى مسلمانان تجاوز كرده و برخالف 

 دستور قرآن مجيد رفتار نموده است.

به قول يكى از دانشمندان حدود امنيّتى كه اسالم 

براى جامعه مسلمان تعيين كرده منحصر به جان و 

گانه، مال و آبرو نيست بلكه عالوه بر امنيّتهاى سه
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امنيّت چهارمى را نيز خواستار شده است و آن 

امنيّت از نظر قضاوتهاى ديگران است؛ يعنى افراد 

رد هجوم افكار و ديگر در محيط فكر خود او را مو

قضاوتهاى بد و ناروا قرار ندهند، احترام و شخصيت 

او عالوه بر مرحله عمل و خارج حتى در محيط 

 افكار ديگران محفوظ بماند.

از اين نظر اسالم هرگونه بدگمانى و بدبينى را كه 

دار ساختن شخص در محيط فكر و پندار منجرّ به لكّه

شود حرام نموده و دستور داده كه جامعه با ما مى

 ايمان از هرگونه سوءظن نسبت به ديگران بپرهيزد.

پيغمبر اسالم صلى اهلل عليه و آله و سلم در يكى از 

امنيّتهاى چهارگانه مزبور  بيانات شيواى خود به

فرمايد: »خداوند تجاوز به اشاره فرموده چنين مى

خون و مال و آبروى مسلمان را حرام نموده است 

و هرگز اجازه نداده كه كسى به يك فرد مسلمان 
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بدگمان شود و در محيط فكر خود به او نسبت ناروا 

 199دهد«.

______________________________ 
ه تعالى حرم من المسلم دمه وما له وان »ان اللَّ -(1)

 يظن به الظّن السوء«،

______________________________ 
 (.201، ص 75)بحاراألنوار، ج 

 184، ص: 2قلب سليم، ج

گانه در پرتو حكومتهاى مادّى و اگر امنيّتهاى سه

اى تأمين گردد ولى سازمانهاى ادارى تا اندازه

دم جز در سايه ايمان به امنيّت از نظر قضاوت مر

شود؛ زيرا محيط و حدود خدا عملى نمى

حكومتهاى مادّى منحصر به ظواهر است و 

 
199 \( 1iُ)-،»ان اللَّه تعاَل حرم من املسلم دمه وما له وان يظن به الظىن السوء «\E 

  .(201، ص  75اراِلنوار، ج ) حب
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جلوگيرى از تجاوزهاى باطنى از حريم قدرت 

 باشد.عوامل مزبور بيرون مى

گونه تواند جلو اينتنها ايمان به خداست كه مى

تجاوزها را بگيرد؛ زيرا ايمان داريم كه خدا از 

 ى درون و برون ما آگاه است.كارها

 . كنجكاوى در امور درونى ديگران2

نشيند بلكه كسى كه به ديگرى بدبين شد آرام نمى

آيد تا شاهدهايى بر بدگمانى در مقام تجسّس برمى

خود پيدا كند و بدين وسيله از مسلمانان سلب 

كند؛ زيرا هرانسانى يك سلسله كارهايى آزادى مى

قل و شرع مانعى ندارد و مباح دارد كه از نظر ع

دهد و راضى است لكن آنها را در انظار انجام نمى

نيست ديگران از انجام دادن آن آگاه شوند اگر بنا 

شود كه ديگران خصوصيات زندگى انسان را تحت 

http://www.i20.ir/


462      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

مراقبت بياورند لذّت آزادى در عمل را از او گرفته 

 اند.و در رنج و آزار ناامنيّتى قرارش داده

ايى كه بدبين و در زندگى خصوصى مردم آنه

كنجكاو هستند از نظر پيغمبر اسالم مسلمان حقيقى 

و مؤمن واقعى نيستند. امام صادق عليه السالم از 

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم نقل 

فرمايد كه فرمود: »اى كسانى كه به زبان اسالم مى

ن را آورده و ايمان به دلش خوب ننشسته! مسلمانا

نكوهش نكنيد و عيبهاى آنها را دنبال نكنيد؛ زيرا 

گيرى كند خدا از عيب هركه از عيوب آنها دنباله

گيرى كند و هركه را خدا دنبال عيبش او دنباله

 200اش باشد«.برآيد رسوايش كند گرچه در خانه

در اين حديث بدبينى و كنجكاوى از عيبهاى 

 مسلمانان را از خالص نبودن ايمان

 
200  \( 1iُ)- َْعورََتهُ يَ ْفَضْحهُ َوَلْو   لَُّه َتعاَل راهِتِْم فَإنَّهُ َمْن تَ تَبََّع َعْوراهِتِْم تَ َتبََّع اللَُّه َعْورََتُه َوَمْن تَ َتبََّع ال» يا َمْعَشَر َمْن اْسَلَم بِلسانِِه وَََلْ َُيِْلِص ااْلمياَن اََل قَ ْلِبِه! الَتُذمُّوا اْلُمْسِلمَْي َوال تَ َتبَّعوُا َعو

 E\(.354، ص 2بِْيِتِه«،) اصول كاىف، ج  ِف 
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______________________________ 
»يا مَعْشَرَ مَنْ اسْلَمَ بِلسانِهِ وَلَمْ يُخْلِصِ الْايمانَ الىَ  -(1)

قَلْبِهِ! التَذُمُّوا الْمُسْلِمينَ واَل تَتَبَّعوُا عَوْراتِهِمْ فَإنَّهُ مَنْ 

 هُ تَعالىتَتَبَّعَ عَوْراتِهِمْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّ

، ص 2بِيْتِهِ«، )اصول كافى، ج  عَورَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي

354.) 

 185، ص: 2قلب سليم، ج

قلبى دانسته و شايد اشاره باشد به اينكه اين خصلت 

ناپسنديده از آثار كفر به خدا و روز جزاست؛ زيرا 

ديد اگر خدا را در هرحال بر خود حاضر و ناظر مى

داشت به چنين كار ناروايى را باور مىو روز جزا 

 كرد.جرئت نمى

گيرى خدا از عيب او، اراده اظهار و مراد از دنباله

 عيب او بر خلق است.

 نزديكترين حال شخص به كفر
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امام باقر و صادق عليهما السالم فرمودند: 

»نزديكترين وضعى كه بنده به كفر دارد اين است 

و لغزش و خطاهاى او  كه با مردى برادر دينى باشد

را شماره گيرد تا روزى او را به آنها سرزنش و 

 201سركوب نمايد«.

بينيد تنهاحفظ لغزشهاى دراين حديث چنانچه مى

مسلمان رابدون اظهار واخبار به آن، گناه قلبى 

دانسته و در بزرگى اين گناه كافى است كه 

داند مرتكبش را از هر حالى به كفر نزديكتر مى

ايت ديگر، آن رادورترين حاالت انسان به ودررو

 خدابيان فرموده است.

 . غيبت و آبروريزى نتيجه سوءظن3

و نيز كسى كه بدبين و كنجكاو و مراقب اوضاع 

تواند از گفتن اسرار داخلى مردم شد، معمولًا نمى

ديگران كه آن را دانسته خوددارى كند بلكه راز 
 

201 \( 1iُ)- ِتِه يِن فَ ُيْحصي َعلَْيِه َعثَراتِِه َوَزالَّ َرُب ما َيُكوُن اْلَعْبُد اََل اْلُكْفِر َأْن يُواِخَي الرَُّجَل َعَلى الدى  E\(.354، ص 2اىف، ج  لُِيَعنَِّفهُ ِّبا يَ ْوماا ما«،) ك» أَق ْ
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بدگويى مردم را فاش و پشت سرشان غيبت و 

نمايد و آبرو و حيثيّت يك فرد مؤمن كه بسان مى

جان و مالش نزد شارع اسالم عزيز و گرامى است 

در اثر بدبينى و كنجاويهاى شخص در نزد او و در 

صورت فاش ساختن نزد ديگران از بين رفته و 

گردد و الزمه ايمان به خدا آن است كه پايمال مى

تن آبروى موجبات سقوط شخصيّت و از بين رف

برادر دينى خود را با كنجكاويهاى زيانبار خود 

 فراهم نسازد.

 . سوءظن از بين برنده عبادت است4

فرمايد: »بپرهيز از آنكه اميرالمؤمنين عليه السالم مى

 گمان را بدگردانى؛ زيرا به راستى

______________________________ 
»أَقْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ الىَ الْكُفْرِ أَنْ يُواخِيَ  -(1)
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الرَّجُلَ عَلَى الدّينِ فَيُحْصي عَلَيْهِ عَثَراتِهِ وَزَلَّاتِهِ لِيُعَنِّفَهُ 

 (.354، ص 2بِها يَوْماً ما«، )كافى، ج 

 186، ص: 2قلب سليم، ج

گرداند و گناه را بدى گمان، عبادت را فاسد مى

 202كند«.ىبزرگ م

مفسد بودن سوءظن به خدا نسبت به عبادت و اينكه 

كند به تفصيلى كه گفته شد، ظاهر گناه را بزرگ مى

بينى است و اما بدبينى به خلق پس چون با خوش

خود متّحد است يعنى در حالى كه به ديگران 

بين است، پس اگر بدبين است قهراً به خود خوش

د چون با حال در اين حالت عبادتى انجام ده

باشد به تفصيلى كه در عجب است عملش فاسد مى

بحث عجب گفته شد و نيز در حال عجب به خود، 

پندارد و در قهراً گناهش را كوچك و ناچيز مى

 
202 \( 1iُ)-(.308، ص 2َء الظَّنَّ فَانَّ َسوء الظَّنى يُ ْفِسُد اْلعِباَدَة َويُ َعظُِّم اْلوِْزَر«،) شرح غرراْلكم، آمدى، ج » إِياَك اْن تسى\E 
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كتاب گناهان كبيره گفته شد كه هرگناهى كه 

 203شود.كوچك گرفته شد كبيره مى

 . بدبينى موجب فراموشى عيب خود است5

گاه عيبها بينى به خلق خوى او شد هيچكسى كه بد

بيند تا در مقام درمان و نقصهاى خودش را نمى

شود تا خود برآيد و همه روزه بر عيبش افزوده مى

 هالك گردد.

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »بدگمانى صاحبش 

اش را رستگار كند و دورى كنندهرا هالك مى

م شدنت به سازد«. و همچنين فرمود: »سرگرمى

كند تو را از عار و عيبهاى خودت كفايت مى

 204ننگ«.

 
203 \E\( 2)iُ 

 دو اندرز فرمود بر روى آب   مرا پير داناى مرشد شهاب -

 دگر آنكه بر خلق بدبْي مباش  بْي مباشيكى آنكه بر خويش خوش 

  «» سعدى شريازى 
204 \( 3iُ)- (.384، ص 1(، اْشِتغاُلَك ِبَعاِيِب نَ ْفِسَك َيْكفيَك اْلعاَر«،) ِهان، ج 145، ص 4» ُسوُء الظَّنى يُ ْردى ُمصاِحَبُه َويُ ْنجى جُمانَِبه) ِهان، ج\E 
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زيرا با داشتن عيبهاى يقينى خود هرگاه آنها را نبيند 

و عيبهاى مظنون و موهوم ديگران را ببيند و به آنها 

بدبين شود عار و ننگ بزرگى برايش خواهد بود و 

چون به عيبهاى خود سرگرم شود قهراً از عيبجويى 

 شود.وسيله دچار عار نمىماند و بدينازمىديگران ب

______________________________ 
ءَ الظَّنَّ فَانَّ سَوء الظَّنّ يُفْسِدُ »إِياكَ انْ تسى -(1)

الْعِبادَةَ وَيُعَظِّمُ الْوِزْرَ«، )شرح غررالحكم، آمدى، ج 

 (.308، ص 2

(2) 

 

مرا پير داناى  -

 مرشد شهاب
 

دو اندرز فرمود بر 

 روى آب

يكى آنكه بر خويش 

 بين مباشخوش
 

دگر آنكه بر خلق 

 بدبين مباش
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 »سعدى شيرازى«

 

»سُوءُ الظَّنّ يُرْدى مُصاحِبَهُ وَيُنْجى مُجانِبَه  -(3)

(، اشْتِغالُكَ بِمَعايِبِ نَفْسِكَ 145، ص 4)همان، ج 

 (.384، ص 1يَكْفيكَ الْعارَ«، )همان، ج 

 187، ص: 2قلب سليم، ج

و نيز فرمود: »از پى عورتها رفتن از بزرگترين 

 205خصلتهاى بد است«.

خواهد آن كه آدمى مى»عورت« چيزى را گويند 

 را بپوشد و مردم از آن باخبر نشوند.

 
205 \( 1iُ)- وءاِت«،) شرح، غرراْلكم، آمدى، ج  E\(.318، ص 3 » وقال عليه السالم: تَ َتبُُّع اْلَعْوراِت ِمْن اْعَظِم اْلسَّ
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ترين عيبها و نيز فرمود: »از پى عيبها رفتن از زشت

 206و بدترين گناهان است«.

و همچنين فرمود: »بزرگتر عيب تو آن است كه 

عيب كنى مردم را به چيزى كه مثل آن در تو 

 207باشد«.

جستجو  فرمايد: »آنان كه از عيب ديگرانو مى

نمايند و از خوبى آنها كنند و آن را نقل مىمى

گويند مانند مگس هستند كه جاهاى چيزى نمى

كند و بر فاسد و كثيف بدن انسان را جستجو مى

نشيند و به جاهاى درست بدن كارى روى آن مى

 ندارد«.

همه عيب خلق 

ديدن نه مروتست و 

 مردى

 

نظرى به خويشتن 

كن كه همه 

 دارىگناه

 
206 \( 2iُ)-.)يِّئاِت«،) ِهان  E\» وقال عليه السالم: تَ َتبُُّع اْلُعُيوِب ِمْن اقْ َبِح اْلُعُيوِب َوَشرِّ اْلسَّ
207 \( 3iُ)- (.432، ص 2» وقال عليه السالم: اْكرَبُ الَعْيِب اْن َتعِيَب َغرْيََك ِبا ُهَو فيَك«،) ِهان، ج\E 
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ره طالبان عقبى 

كرمست و فضل و 

 احسان

 

تو چه در نشان 

مردى بجز از 

 دارىكاله

تو حساب خويشتن 

كن نه حساب خلق 

 سعدى

 
كه بضاعت قيامت 

 عمل تباه دارى

 

 مؤمن به خود بدبين است

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »بدانيد اى بندگان 

شود و در خدا! بنده مؤمن در شبانگاه داخل نمى

آيد مگر كه نفسش نزد او متّهم است به صبح درنمى

جنايت و تقصير در طاعت؛ يعنى به خود بدبين است 

بيند پس و خود را در اطاعت و بندگى مقصّر مى

كننده و  هميشه آن مؤمن بر نفس خود عيب

 سرزنش نماينده است به معصيت و افزون خواهنده
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______________________________ 
»وقال عليه السالم: تَتَبُّعُ الْعَوْراتِ مِنْ اعْظَمِ  -(1)

، ص 3الْسَّوءاتِ«، )شرح، غررالحكم، آمدى، ج 

318.) 

»وقال عليه السالم: تَتَبُّعُ الْعُيُوبِ مِنْ اقْبَحِ  -(2)

 يُوبِ وَشَرِّ الْسَّيِّئاتِ«، )همان(.الْعُ

»وقال عليه السالم: اكْبَرُ العَيْبِ انْ تَعيِبَ غَيْرَكَ  -(3)

 (.432، ص 2بِما هُوَ فيكَ«، )همان، ج 

 188، ص: 2قلب سليم، ج

است از نفس خود طاعت و عبادت را«. و در آخر 

فرمايد: »خوشا حال كسى كه مشغول خطبه مى

 208ساخت او را عيب خودش از عيبهاى مردمان«.

ديده ز عيب دگران 

 كن فراز
 

صورت خودبين و 

 در او عيب ساز

 
208 \( 1iُ)- َِونَ ْفُسُه ظَُنون ِعْنَدُه َفال يَزاُل زَارِياا َعلَْيها َوُمْسَتزِيداا » َواْعَلُموا ع [ ... يا اي َُّها اْلنَّاُس! طُوّب لَِمْن َشَغَلُه  ََلَا] اَل قال عليه السالمباَداللَّه! انَّ اْلُمؤِمَن الُيْصِبُح َوال ميُْسي إالى

 E\(.176صاحل، خطبه البالغه، صبحى ِعْيُبهُ َعْن ُعُيوِب النَّاِس«،) هنج

http://www.i20.ir/


473      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

 

 . بدبين هميشه با رنج و محنت است6

توانند اعمال ديگران را از آنجا كه افراد بدبين نمى

خالى از غرض و آلودگى تصوّر نمايند، همواره در 

برند و سوز يك رنج روحى و درد روانى به سر مى

و گداز خيال و پندار همواره آنان را شكنجه و رنج 

دهد و بدبينى نه تنها در روان انسان اثر مى

ميان تن و جان  گذارد بلكه روى ارتباطى كهمى

ماند و در است نيز از گزند و زيان آن سالم نمى

نتيجه روى دستگاه اعصاب )سمپاتيك( و غدد 

گذارد و چه بسا سبب اختالالت داخلى اثر مى

 عملى بلكه عضوى شود.

و اگر گفته شود آدم بدبين از سعادتمندى در حيات 

دنيوى و اخروى هردو محروم است، كالمى درست 
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خَسِرَ الْدُّنْيا وَاآلخِرَة  واقع گفته شده استو مطابق 

 .ذلِكَ هُوَالْخُسْرانِ المُبين

 . بدبين هميشه تنهاست7

شود و آنها را خيانتكار كسى كه به ديگران بدبين مى

پندارد ناچار و در دوستى ناصاف و ناپايدار مى

 گونه روابط خود را از آنها ببرد.شود همهمى

فرمايد: »بدگمانى بر ليه السالم مىاميرالمؤمنين ع

هركس چيره شود صلح و صفايى كه بين او و 

 209زند«.دوستانش بود به هم مى

______________________________ 
»وَاعْلَمُوا عِبادَاللَّه! انَّ الْمُؤمِنَ اليُصْبِحُ وَال  -(1)

عَلَيْها يُمْسي إلّاوَنَفْسُهُ ظَنُون عِنْدَهُ فَال يَزالُ زَارِياً 

[ ... يا ايُّهَا الْنَّاسُ! وَمُسْتَزِيداً لَهَا ]الى قال عليه السالم

 
209 \( 2iُ)- (.406، ص 5» َمْن َغَلَب َعلَْيِه ُسوءُ الظَّنِّ َلَْ يُ َْتْك بَ ْيَنُه َوبَ ْْيَ َخليٍل ُصْلحاا«،) شرح، غرراْلكم، آمدى، ج\E 
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طُوبى لِمَنْ شَغَلَهُ عِيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ«، 

 (.176البالغه، صبحى صالح، خطبه )نهج

»مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ سُوءُ الظَّنِّ لَمْ يُتْركْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ  -(2)

، ص 5اً«، )شرح، غررالحكم، آمدى، ج خَليلٍ صُلْح

406.) 

 189، ص: 2قلب سليم، ج

و نيز از ترس رسيدن شر و ضرر ديگران به او، هميشه 

 گيرد.از مردمان فرارى است و با كسى انس نمى

و نيز فرمود: »هركه بدبين است از همه مردم 

روى از تمام و از اين 210وحشت و ترس دارد«

نزديك شدن مسلمانان به خيرات و بركات كه از 

 يكديگر بايد نصيب او شود، محروم خواهد بود.

 . بدبينى بيمارى مسرى است8

 
210 \( 1iُ)- (.442، ص 5» َمْن َلَْ ُُيِْسْن ظَنَُّه اْسَتْوَحَش ِمْن ُكلِّ َأَحٍد«،) شرح غرراْلكم، آمدى، ج\E 
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طورى است چنانى كه برخى از بيماريهاى مسرى به

شود، ناخواه آلوده و بيمار مىكه مجاور بيمار خواه

همچنين بدبينى يك نوع بيمارى روانى است كه 

طورى اخت بهمجاور خود را هم بدبين خواهد س

كه همنشينان او، بدبينى در آنها يك خوى ثابت 

 خواهد شد.

فرمايد: »دورى كن از اميرالمؤمنين عليه السالم مى

آميزش با جمعى كه از پى عيبهاى مردم روند و 

ماند جوينده آنها باشند؛ زيرا به سالمت نمى

؛ يعنى مصاحب ايشان هم به 211مصاحبشان از آنها«

شود و ممكن وى مانند آنها مبتال مىبدبينى و كنجكا

است مراد اين باشد كه مصاحبشان مورد بدبينى و 

كنجكاوى آنها قرار خواهد گرفت و از شرشان سالم 

 ماند.نمى

 شود. بدبينى سبب خيانت مى9

 
211 \( 2iُ)- (.291، ص 2» ايَّاَك َوُمعاشرََة ُمَتتَبِّعي ُعُيوِب النَّاِس فَإنَُّه ََلْ َيْسَلْم ُمصاِحُبُهْم ِمْنُهْم«،) ِهان، ج\E 
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مورد به همسر يا نوكر يا شاگرد مغازه بدگمانيهاى بى

زيرا  كشاند؛يا كارگر كارخانه، آنان را به خيانت مى

كنجكاويهاى زياد شوهر يا بزرگ خانه يا صاحب 

آورد كار، خيانت و كارهاى زشت را به ياد آنها مى

 اندازد.و فكر خيانت را در دل آنها مى

فرمايد: »پرهيز كن از اميرالمؤمنين عليه السالم مى

 مورد؛ زيرا اظهارغيرت كردن بى

______________________________ 
مْ يُحْسِنْ ظَنَّهُ اسْتَوْحَشَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ«، »مَنْ لَ -(1)

 (.442، ص 5)شرح غررالحكم، آمدى، ج 

»ايَّاكَ وَمُعاشرَةَ مُتَتَبِّعي عُيُوبِ النَّاسِ فَإنَّهُ لَمْ  -(2)

 (.291، ص 2يَسْلَمْ مُصاحِبُهُمْ مِنْهُمْ«، )همان، ج 

 190، ص: 2قلب سليم، ج
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تندرست را به بيمارى غيرت در غير موردش زنان 

 212خواند«.گناه را به سوى گناه مىو بى

مراد از بيمارى ممكن است همان رنج و تعب باشد 

شود يا جا حاصل مىورزى بىكه از تعصّب و غيرت

شود يا بيمارى بيمارى كه از رنج و غصّه عارض مى

روحانى و هالكت اخروى باشد كه بر چنين تعصب 

 شود.جا مترتب مىبى

خالصه، وظيفه هرعاقلى آن است كه همسر و نوكر 

خواهد در ا كه مىطور كلّى كسى رو شريك و به

زندگى خود شريك كند و محل اسرار خود قرارش 

دهد نخست بايد او را آزمايش كند چون »اطمينان 

به هركس پيش از آزمايش كردنش از كوتاهى عقل 

و چون صالح و خوبيش را دانست ديگر  213است«

به او بدبين نشود؛ يعنى از شنيدن يا ديدن چيزى از 

او كه احتمال خوبى و بدى در آن است نبايد 
 

212 \( 1iُ)- َقِم َواْلرَبِيْ َئَة اَلَ  » ايَّاَك َوالتَّغايُ َر ِف حيَحَة اََل السَّ  E\(.302، ص 2 اْلرَّْيِب«،) شرح غرر، ج َغرْيِ َمْوضِعِه فَإنَّ ذِلَك يَْدُعو اْلصَّ
213 \( 2iُ)- (.103، ص 2غرراْلكم، ج ُكلِّ اَحٍد قَ ْبَل االْخِتباِر ِمْن ُقُصوِر الَعْقِل«،) شرح   » قال على عليه السالم: الطَُّمْأنيَنةُ اَل\E 
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بدگمان شود و در مقام كنجكاوى و مؤاخذه از او 

 برآيد.

 درمان بدبينى

بايد دانست كه »بدبينى« يكى از آثار كمبود عقل و 

از آثار بزرگى و رشد  خُردى خرد است چنان كه

اعتنايى به هر پندار و گمانى است و تا عقل بى

چيزى يقينى نباشد و احتمال خالف اصلًا داده نشود 

به آن معتقد نگردد و از آن پيروى نكند و رشد عقل 

به كسب خود انسان است؛ يعنى اگر آدمى بنا 

گذارد از هرگمانى پيروى كند در نتيجه عقل او به 

ه در بچگى داشت خرد و ناچيز همان حدّى ك

ماند و چنين انسانى از هر خير و سعادتى محروم مى

و به هر شرّى گرفتار خواهد بود؛ زيرا كسى كه تنها 

بيند نقص خود را نديده عيب و نقص ديگرى را مى

تا به تكميل خود پردازد و به كمالى برسد؛ عيب و 
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ح بيند تا در مقام درمان و اصالشرّى در خود نمى

 خود برآيد. و خالصه، نقص و عيب يقينى خود

______________________________ 
غَيْرِ مَوْضعِهِ فَإنَّ ذلِكَ يَدْعُو  »ايَّاكَ وَالتَّغايُرَ فِي -(1)

الْصَّحيحَةَ الىَ السَّقَمِ وَالْبَرِيْئَةَ الىَ الْرَّيْبِ«، )شرح 

 (.302، ص 2غرر، ج 

كُلِّ احَدٍ  : الطُّمَأْنينَةُ الى»قال على عليه السالم -(2)

غررالحكم، ج قَبْلَ االخْتِبارِ مِنْ قُصُورِ العَقْلِ«، )شرح

 (.103، ص 2

 191، ص: 2قلب سليم، ج

را نديدن و عيب مشكوك ديگرى را ديدن و بدين 

عيب پنداشتن دليل بر جهت خود را باالتر و بى

خردى خرد و شقاوت و محروميّت از سعادت در 

 يا و آخرت است.دن

 خود را باالتر از ديگران ندان
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امام صادق عليه السالم فرمود: »اگر بخواهى 

چشمت روشن شود و به خير دنيا و آخرت برسى 

پس به آنچه در دست مردمان است طمع نداشته 

گاه خودت باش و خود را از مردگان بشمار و هيچ

گاهدار را باالتر از يكى از مردمان ندان و زبانت را ن

 214دارى«.چنانى كه مالت را نگه مى

اسرائيل در كوهى به عبادت سرگرم عابدى در بنى

بود، در خواب به او گفتند برو نزد فالن شخص 

دوز و از او بخواه برايت دعا كند، پس او را كفش

 مالقات كرد و از عملش پرسيد.

ام و به كسب مشغولم و آنچه به گفت روزها روزه

اى از آن را در راه خدا انفاق ارهدستم آيد پ

رسانم. كنم و بقيه را به مصرف قوت عيالم مىمى

عابد به خود گفت روزه و انفاق چيزى نيست كه او 

 
214 \( 1iُ)- نْيا واالخر ثنَّ نفسك انىك فوق احد من الناس واخزن لسانك » إْن أَرْدَت أْن تَ َقرَّ َعْيَنَك َوتَناَل َخرْيَالدُّ ا ىف ايدى النىاس وعدِّ نفسك ىف املوتى َوال حُتَدِّ ة فاقطع الطمع عمى

 E\(.168، ص 73كما ُتزن مالك«،) حباراالنوار، ج 
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را صاحب چنين مقامى نزد خدا كند و در او به شك 

 افتاد و چيزى از او نخواست و رفت.

دوز و شب ديگر به عابد گفتند برو نزد همان كفش

و نزد خدا براى خرد و كوچك گرفتن بگو شأن ت

خودت است. روز بعد آمد و اين مطلب را به او 

دوز تصديق كرد و گفت حال من گفت. كفش

گاه يكى از مردم را نديدم جز چنين است كه هيچ

اينكه در دلم گذشت كه شايد او اهل نجات شود و 

 من هالك گردم.

عابد گفت: »همين حال تو سبب قربت به خدا شده 

 215است«.

______________________________ 
»إنْ أرَدْتَ أنْ تَقَرَّ عَيْنَكَ وَتَنالَ خَيْرَالدُّنْيا  -(1)

واالخرة فاقطع الطمع عمّا فى ايدى النّاس وعدِّ 

نفسك فى الموتى وَال تُحَدِّثنَّ نفسك انّك فوق احد 
 

215 \( 2iُ)- .شيخ ورىام، تنبيه اخلواطر\E 
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من الناس واخزن لسانك كما تخزن مالك«، 

 (.168ص  ،73)بحاراالنوار، ج 

 شيخ ورّام، تنبيه الخواطر. -(2)

 192، ص: 2قلب سليم، ج

 تا ممكن است بايد حمل به صحت كرد

خالصه، انسان عاقل هرگاه كار ناروايى از كسى ديد 

يا شنيد، فوراً آن شخص را بد نداند مانند كودك 

كه هرچه به نظرش رسيد فوراً باور دارد و از آن 

ى احتمال عقلى دهد مثلًا پيروى كند بلكه از جهات

بگويد نادرستى اين كار به نظر من است و شايد من 

اشتباه كنم. يا اينكه آن شخص از روى سهو يا جهل 

به حكم يا به موضوع انجام داده و از اينجاست كه 

تواند فوراً او اگر انسان از مسلمانى منكرى ديد نمى

انى را نهى كند و زجر نمايد؛ زيرا شايد از روى ناد

خبرى از حكم خدا بجا آورده كه در اين حال و بى
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نهى جايز نيست بلكه ارشاد و راهنمايى و دانا كردن 

 او واجب است.

كند و بيند ديگرى رو به قبله بول مىمثلًا مى

احتمال دارد چون قبله را نشناخته يا حكم آن را 

كند پس بايد او را به حكم يا ندانسته چنين مى

يى كند نه نهى و زجرش نمايد و موضوع راهنما

 بدى او را در دل جاى دهد.

و بر فرض كه به نظر خودش هم نادرست باشد، 

شايد از آن توبه كند يا كردار نيكى از او سر زند كه 

تالفى شود و شايد سرانجامش سعادت باشد و با اين 

 احتمال نگذارد نفسش به او بدبين گردد.

آيد شايد بد مى ديگر آنكه اين شخص كه به نظر

واقعاً يكى از دوستان خدا باشد و بدبينى و آبرو 

ريزى از او جنگ با خداست چنانچه در بحثهاى 
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پيش گفته شد. و براى اثبات اين مطلب به نقل يك 

 شود.روايت قناعت مى

 داستان موسى بن جعفر )ع( و شقيق بلخى

در »كشف الغمة« از »شقيق بلخى« روايت كرده 

رفتم چون به حج مى 149فت در سال است كه گ

به »قادسيه« رسيدم ديدم مردمان بسيار با زينت و 

اند. نظرم افتاد به اموال براى حجّ حركت كرده

جوان خوشرويى كه ضعيف و گندمگون بود و جامه 

هاى خويش پوشيده و شَمله در پشمينه باالى جامه

نشسته بر و نعلين در پايش بود و از مردم بركنار و تنها 

 بود.

 193، ص: 2قلب سليم، ج

با خود گفتم اين جوان از طايفه صوفيه است و 

خواهد بر مردم بار شود و ثقل خود را بر آنها مى

روم و او را سرزنش اندازد به خدا قسم كه نزد او مى
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كنم؛ چون نزديكش رفتم و آن جوان مرا ديد مى

فرمود: »اى شقيق! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه 

 ين بگفت و برفت.ا 216اى گمانها گناه است«پاره

من با خود گفتم اين امر بزرگى بود كه اين جوان 

آنچه درون من گذشته بود بگفت و نام مرا برد، 

نيست اين جوان جز بنده صالح خدا، بروم و از او 

التماس كنم مرا حالل نمايد، به دنبالش رفتم و 

هرچه دويدم او را نيافتم تا به منزل »واقصه« 

وار را ديدم كه نماز رسيديم آنجا آن بزرگ

 لرزد و اشكش ريزان است.خواند و اعضايش مىمى

من گفتم اين همان صاحب من است كه در 

جستجوى او هستم، بروم و از او حالل بودى 

بخواهم، صبر كردم تا از نماز فارغ شد به جانب او 

رفتم، فرمود: »اى شقيق! بخوان: و من هرآينه بسيار 

توبه كند و ايمان آورد و  ام براى كسى كهآمرزنده

 
216 \( 1iُ)-!يا َشقيُق ... «\i  َن  E\(.213، ص 2الغمة، ج «،) كشفE\اْلظَّنِّ إنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ إُْثٌ ...... اْجَتنِبُوا َكْثرياا مِّ
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اين بفرمود و  217كار نيك كند سپس راه يابد«

 برفت.

به خود گفتم اين جوان از ابدال است؛ زيرا 

دومرتبه از باطن من خبر داد ديگر او را نديدم تا به 

[ »زباله« رسيدم ديدم آن جوان ركوه ]مشك آب

خواهد آب در دست دارد لب چاهى ايستاده مى

اه ركوه از دستش در چاه افتاد من نگاه بكشد كه ناگ

جانب آسمان كرد و گفت: كردم ديدم سر به

»پروردگارا! تويى وسيله سيرابى من هرگاه تشنه 

شوم و وسيله سيرى من هرگاه گرسنه گردم. خدايا! 

 218من غير از اين ركوه ندارم از من آن را مگير«.

شقيق گفت به خدا سوگند ديدم آب چاه جوشيد 

  آمد جوان دست به جانبو باال

 
217 \( 2iُ)-:يا َشقيق! اتل «\i واِنى لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاْلاا ُث اهتدى\E.)ِهان (،»\E 
218 \E\-( 3)iُ 

 «وقوىتى اذا أردت الطعاما  انت ربى اذا ظمئت الى الماء  »

  .(214، ص 2) كشف الغمة، ج 
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______________________________ 
... اجْتَنِبوُا كَثْيراً مِّنَ الْظَّنِّ إنَّ  »... يا شَقيقُ! -(1)

 (.213، ص 2الغمة، ج «، )كشفبَعْضَ الظَّنِّ إثْمٌ ...

وانّى لغفار لمن تاب وآمن  »يا شَقيق! اتل: -(2)

 «، )همان(.وعمل صالحاً ثم اهتدى

(3)- 

 

انت ربى اذا ظمئت »

 الى الماء
 

وقوّتى اذا أردت 

 «الطعاما

 

 (.214، ص 2)كشف الغمة، ج 

 194، ص: 2قلب سليم، ج

آب برد و ركوه را بگرفت و پر از آب كرده، وضو 

گرفت چهار ركعت نماز گزارد پس به جانب تلّ 
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ريگى رفت و از آن ريگها بگرفت و در ركوه ريخت 

 حركت داد و بياشاميد.

چون چنين ديدم نزديكش رفتم سالم كردم جوابم 

داد گفتم از آنچه خدا به تو نعمت داده به من 

شقيق! هميشه نعمت  مرحمت فرما، فرمود اى

خداوند در ظاهر و باطن با ماست پس به 

پروردگارت گمان نيك ببر، پس ركوه را به من داد 

چون آشاميدم ديدم سويق و شكر است به خدا 

بوتر از آن سوگند هنوز لذيذتر و خوش

ام، سير و سيراب شدم و تا چند روز ميل نياشاميده

رگوار را به طعام و آشاميدنى نداشتم ديگر آن بز

نديدم تا به مكّه وارد شدم. نيمه شبى او را ديدم در 

پهلوى »قبّة السراب« به نماز مشغول است و با خشوع 

خواند و تا طلوع فجر به گريه و مناجات نماز مى

سرگرم بود پس از نماز صبح هفت شوط طواف كرد 

و بيرون رفت من به دنبال او رفتم ديدم او را 
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ست برخالف آن وضعى كه در اطرافيان و غالمان ا

بين راه بود و او را جاللت تمامى بود و مردم 

كردند من به اطرافش جمع شده بر او سالم مى

»موسى  شخصى گفتم اين جوان كيست؟ گفتند: او

ابن جعفر بن محمّد بن على بن حسين بن على بن 

است، گفتم اين عجايب كه از او ديدم  ابيطالب«

د لكن چون از اين بزرگوار اگر جز او بود شگفت بو

 است عجبى نيست.

 شودگمانى به تدريج عادت مىخوش

خالصه، درمان بدبينى آن است كه در آنچه در اين 

بحث گفته شد دقت كند و در نظر گيرد و چون 

خاطره بدگمانى به مؤمنى در دلش وارد شد، فوراً 

گمانى به او را در دل حمل به صحت كرده خوش

و در رفتارش با آن مؤمن بهتر شود خود جاى دهد 

و هرچند در ابتدا اين رويّه بر نفس گران و ناگوار 

است لكن پس از چندى كه بر آن مستمرّ شد 
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گمانى خوى و خصلت او شده به طورى كه خوش

خاطره ناروا ديگر در دلش خطور نخواهد كرد؛ 

زيرا چنانچه گفته شد خاطره بدگمانى از شيطان 

انسان را در گناه اندازد و چون  خواهداست كه مى

كند؛ يعنى خوش ببيند كه اين شخص به عكس مى

شود و بدين وسيله گمان شده و در رفتارش بهتر مى

 برد ديگر خاطره بد، به دل اوثواب بيشترى مى

 195، ص: 2قلب سليم، ج

 كند.وارد نمى

و به راستى اگر حسن ظن خوى كسى شود آنگاه 

مندى دنيوى و اخروى را است كه لذّت سعادت

بار نفسانى هاى نكبتچشد و از رنجها و اندوهمى

 شود.خالص مى

 بايد به بدبينى ديگران كمك نكرد
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در خاتمه »بحث سوء ظن« دو مطلب مهمّ تذكر 

 شود:داده مى

از آنجايى كه بيشتر مردم در اثر ضعف ايمان و  -1

ند و كنپيروى از نفس و شيطان، بدبينى را رها نمى

شوند، وظيفه به اين گناه بزرگ مبتال مى

هرديندارى آن است كه گفتار و كردارهايش را 

طورى انجام دهد كه سبب بدبينى و تهمت زدن و 

افترا بستن خلق به او نشود و بندگان خدا را به گناه 

بدبينى به خود مبتال نسازد و آنها را در آلوده شدن 

كمك نكنيد بر به اين گناه بزرگ يارى نكند: »و 

 219گناه و ستم«.

و كمك كردن به بدبينى مردم در دو صورت حرام 

است؛ يكى آنكه به قصد بدبين شدن مردم به او 

كارى را كه ظاهرش به نظرها بد است و درستى 

آن پنهان باشد انجام دهد و اين عالوه بر كمك به 

 
219 \i\-( 1)iُ ... ُثِْ َوا ْلُعْدَواِن  E\(.2،) مائده/ E\... َواَل تَ َعاَونُواْ َعَلى ا ْْلِ

http://www.i20.ir/


493      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

گناه بدبينى مردم؛ چون آبروريزى خود است در 

 نيست. حرام بودنش شكى

صورت دوم آنكه قصد بدبين شدن مردم را به 

داند اگر اين كار را خودش ندارد لكن به يقين مى

كرد مردم حتماً به او بدبين خواهند شد در اين 

شود صورت چون اين كار كمك قهرى به گناه مى

 حرام است.

اما كارهايى كه سبب يقينى بدبينى مردم نباشد و به 

هد هرچند حرام نيست لكن اين قصد هم انجام ند

 احتياط در ترك آنهاست.

نيز شخص ديندار بايد بر بندگان خدا ترحم كند و 

آنها را برادر دينى خود داند و چنانچه به آلودگى 

باشد و در نگاهدارى خودش به گناه ناراضى مى

 خود از هرگناهى
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______________________________ 
، )مائده/ عَلَى ا لْإِثْمِ وَا لْعُدْوَانِ ...... وَلَا تَعَاوَنُواْ  -(1)

2.) 

 196، ص: 2قلب سليم، ج

كوشاست نسبت به ديگران هم بايد چنين باشد و 

براى راهنمايى به اين مطلب رسول خدا صلى اهلل 

عليه و آله و سلم فرمود: »از جاهاى تهمت 

 و اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: 220بپرهيزيد«

»هركه خود را در معرض تهمت قرار دهد كسى را 

 221كه به او بدگمان شده مالمت نكند«.

 كندپيغمبر )ص( همسرش را معرفى مى

وقتى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم در 

مسجد معتكف بود، صفيّه دختر حىّ بن اخطب كه 

ليه و آله و سلم بود به همسر رسول خدا صلى اهلل ع
 

220 \( 1iُ)- (.318، ص 1» اتقوا مواقع التهم«،) جامع السعادة، ج\E 
221 \( 2iُ)-.)من عرض نفسه للتهمة فال يلومن من اساء به الظن«،) ِهان مدرك «\E 
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ديدن آن حضرت رفت در برگشتنش پيغمبر صلى 

اهلل عليه و آله و سلم قدرى راه همراهش آمد و با 

 فرمود، مردى از انصار رسيد و گذشت.او سخن مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم او را آواز داد 

و فرمود: »اين زن صفيه است )يعنى با زن بيگانه 

 گفتم(«.سخن نمى

آن شخص عرض كرد چه جاى اين سخن بود، 

 حاشا كه كسى به شما گمان بد برد.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»شيطان در خون و رگ آدمى جا دارد، ترسيدم بر 

 تو وارد شود و تو را هالك كند«.

خالصه، شخص عاقل ديندار به خيال اينكه همه 

ستند و كارهاى مرا درست بين همردم به من خوش

باك شده و از جاهاى تهمت دانند نبايد بىمى

پرهيز نكند و جايى كه پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و 
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فرمود سلم به امت خود اين مطلب را مالحظه مى

 وظيفه ديگران آشكار است.

 حرمت سوء ظن استثنا ندارد

حكم حرمت سوء ظن به تفصيلى كه گفته شد  -2

؛ يعنى بدبينى نسبت به هرمسلمانى در عام است

هردوره و زمانى حرام است و استثنايى ندارد اما 

تجسّس يعنى كنجكاوى از امور نهانى و وضع 

زندگى و عيب مسلمانى، پس آن هم حرام است 

 مگر در جاى

______________________________ 
، ص 1»اتقوا مواقع التهم«، )جامع السعادة، ج  -(1)

318.) 

»من عرض نفسه للتهمة فال يلومن من اساء به  -(2)

 الظن«، )همان مدرك(.

 197، ص: 2قلب سليم، ج
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 ضرورت به مقدار الزم.

خواهد بكند هرگاه پيش از اى كه مىمثلًا در معامله

معامله از حاالت طرف فحص كند تا با اطمينان به او 

اقدام به معامله كند اين فحص حالل است خصوصاً 

اگر در زمانى واقع شده كه بيشتر مردم راه صالح و 

طورى كه اند بهتقوا را رها كرده و به فساد گراييده

اى انجام دهد، ها معاملهاگر بدون فحص به آن

دهد و در احتمال قوى به خسران و زيان خود مى

 اين صورت ترك فحص سزاوار نيست.

خواهد همسرى و در پاره موارد جايز است مثلًا مى

اختيار كند بايد از دين و اخالق او جستجو كند تا 

خواهد شريك بتواند با او زندگى كند يا با كسى مى

و تقواى او فحص كند تا برايش شود بايد از ديانت 

 گرفتارى پيش نيايد.
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و خالصه، بدبين شدن به هر مسلمانى در هرزمانى 

بين حرام است اما در معامالت با يكديگر خوش

اى انجام دادن مكروه شدن و بدون فحص معامله

 است، خصوصاً در زمان غلبه فساد بر بيشتر مردم.

طرى و و در مواردى كه با ترك فحص، اقدام خ

شود فحص الزم و ترك ضررى نزد عقال دانسته مى

آن جايز نيست و از اين بيان به خوبى دانسته شد 

كه بدگمان نبودن به مسلمان با فحص از حال او 

هنگام معامله منافات ندارد. و براى روشن شدن 

 شود.مطلب چند روايت نقل مى

 جا هم نباشدخوش گمانى بى

فرمايد: »هرگاه صالح م مىاميرالمؤمنين عليه السال

و سداد بر روزگار و اهل آن چيره شد پس مردى 

بدگمان شود به مردى كه بدى او آشكار نشده، ستم 

كرده است و هرگاه فساد و نادرستى بر روزگار و 
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اهل آن چيره شود پس نيكو گرداند گمان را مردى 

 به مردى، خود را در معرض هالكت انداخته است«.

ان غلبه فساد، در مقابله با يكديگر به يعنى در زم

خوش بينى نبايد اقدام كرد و آن مقدار فحص كه 

نزد عقل الزم است نبايد ترك نمود، نه اينكه در 

غلبه فساد به يكديگر بدبين شوند؛ زيرا بدبينى به 

مسلمان چه در زمان غلبه صالح و چه در زمان غلبه 

 فساد

 198، ص: 2قلب سليم، ج

 ى حرام است.طور كلّبه

به عبارت ديگر: اسالم در حالى كه بدبينى را به طور 

بينى با يكديگر امر كلّى حرام دانسته و به خوش

بينى كرده است در معامالت با يكديگر تنها به خوش

اكتفا كردن را هم درست ندانسته خصوصاً در زمان 
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غلبه فساد، بلكه به فحص كردن و سند نوشتن و گواه 

 سيارى از معامالت امر فرموده است.گرفتن در ب

 مؤمنين را تصديق كن

»حمّاد بن سنان« گويد مالى داشتم خواستم به يمن 

بفرستم براى تجارت، نزد حضرت جواد عليه السالم 

خواهم مالم را به رفتم و مشورت نمودم، گفتم مى

فالن شخص بدهم كه برود يمن معامله كند. امام 

عليه السالم فرمود: »آيا ندانستى كه او شراب 

 خورد؟«.مى

كه او چنين است. امام عليه اند گفتم به من رسانده

السالم فرمود: »مؤمنين را تصديق كن؛ زيرا خداوند 

در وصف رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

آورد و مؤمنين را فرمايد: »ايمان به خدا مىمى

 222كند«.تصديق مى

 
222 \i\-( 1)iُ ... يُ ْؤِمُن بِاللَِّه َويُ ْؤِمُن لِْلُمْؤِمِنَْي ...\E /(.61،) توبه\E 
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خالصه فرمايش امام عليه السالم آن است كه 

اى از مؤمنين گواهى به شخصى كه دسته

دهند نبايد گواهى آنها را نشنيده بخوارى او مىشرا

بينى مال خود را به دست گرفت و از روى خوش

 او داد و اين اعتماد و اقدام عقاليى نيست.

 اسماعيل و شرابخوار قريشى

»اسماعيل« فرزند حضرت صادق عليه السالم را 

خواست به مقدارى مال بود و مردى از قريش مى

برود، اسماعيل نزد پدر  سمت يمن براى تجارت

آمد و گفت فالن شخص عازم يمن است و من اين 

دانيد اين مال را به او مقدار مال دارم صالح مى

بدهم تا براى من جنس خريده و بفروشد و سودى 

 به من رسد؟

امام عليه السالم فرمود: »فرزندم! آيا به تو نرسيده 

 كه اين شخص شرابخوار است؟«.
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 گويند.ردم چنين مىاسماعيل گفت: م

______________________________ 
 (.61، )توبه/ ... يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ... -(1)

 199، ص: 2قلب سليم، ج

فرمود: »فرزندم به او اعتماد مكن و مال را به او 

 مسپار«.

اسماعيل اندرز پدر را نپذيرفت و مال خود را به او 

هم به يمن رفت و مال اسماعيل را خورد و  داد او

 در مراجعت به او هيچ نداد.

موسم حج شد اسماعيل به همراهى امام عليه السالم 

به حجّ مشرف شد روزى در حال طواف دعا كرد و 

گفت: خدايا! مالى كه از دستم رفت به من عوض 

 ده و در برابر به من اجر و ثواب مرحمت فرما.
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به او رسيد و دست مبارك بر پشت  امام عليه السالم

 او گذاشت و فشارى داد و فرمود:

»فرزندم! به خدا سوگند كه تو را بر خدا حقى 

نيست و در برابر مالى كه از تو تلف شده عوض و 

اجرى برايت نخواهد بود؛ زيرا تو اعتماد كردى بر 

 كسى كه به تو گفتند شرابخوار است«.

به چشم خود اسماعيل گفت: اى پدر! من كه 

شرابخوارى او را نديدم و تنها شنيدم مردم 

 گويند چنين است.مى

امام عليه السالم فرمود: »خداوند فرمود: »به خدا 

كنم« پس آورم و مؤمنين را تصديق مىايمان مى

اى از مؤمنين نزد تو شهادت دادند آنها هرگاه دسته

را تصديق كن و شرابخوار را امين خود قرار مده؛ 

را خداوند فرموده: »و داراييهاى خودتان را به زي

كدام سفيه از  223عقلها( ندهيد«سفيهان )يعنى كم
 

223 \i\-( 1)iُ ... َفَهآَء أَْمَواَلُكُم  E\(.5،) نساء/ E\َواَلتُ ْؤتُوْا السُّ
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تر است؟ »شرابخوار اگر همسر الخمر سفيهشارب

خواست از او نبايد پذيرفت اگر از كسى وساطت 

كرد نبايد اجابتش نمود و چيزى نبايد به او سپرد، 

شود نزد پس اگر كسى چيزى نزد او سپارد و تلف 

 224خدا اجرى ندارد و حق تالفى نخواهد داشت«

و روايات در مقام فراوان و در آنچه نقل شد كفايت 

 است.

______________________________ 
 (.5، )نساء/ وَلَاتُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ ... -(1)

 .6وسائل الشيعه، كتاب الوديعة، باب  -(2)

 200، ص: 2قلب سليم، ج

 

 . حقد7

 
 

224 \( 2iُ)-   ،6كتاب الوديعة، باب وسائل الشيعه.\E 
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است؛  »حقد« از گناهان قلبى و انحرافهاى روانى

بيند يا يعنى گاهى كه انسان از ديگرى ناماليمى مى

شود و از جلوگيرى يا شنود و خشمگين مىمى

تالفى كردن ناتوان باشد و نتواند دل خود را خنك 

كند، پس افروختگى بر او و دشمنيش را در دل 

شود و اين حالت را در  جاى دهد و به او بد دل

فارسى »كينه« و در عربى »حقد و بغض« خوانند و 

در هردلى جاى گرفت موجب شقاوت و محروميّت 

از سعادت در زندگى دنيوى و اخروى صاحبش 

 شود.خواهد شد به تفصيلى كه ذكر مى

بنابراين، دانستن بزرگى اين گناه و زيانهاى آن و 

اسباب و درمان آن براى طالب سعادت ضرورى 

است: »پروردگارا! در دل ما هيچ كينه )غلّ و 

دشمنى و حسد( براى هيچ فردى از اهل ايمان 
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پديد مگردان و ما را از قصد رساندن بدى و شر به 

 225مؤمنين نگهدار«.

گويد شكى نيست هركس البيان« در »تفسير مجمع

مؤمنى را دشمن دارد و قصد بدى به او داشته باشد 

از جهت ايمانش، پس او كافر است و اگر از جهات 

 ديگر )غير از جهت ايمان( باشد پس او فاسق است.

 بغض با خدا -. بغضهاى حرام1

بغض با خدا مانند كافرى كه جز مادّه و صورت 

 اسباب عالم طبيعت شناسايى ندارد

______________________________ 
، )حشر/ ... لَاتَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًاّ لّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ... -(1)

10.) 

 201، ص: 2قلب سليم، ج

 
225 \i\-( 1)iُ ... ْى لىلَِّذيَن َءاَمُنوا  E\(.10،) حشر/ E\... اَلََتَْعْل ىِف قُ ُلوبَِنا ِغالا
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و تمام دلبستگى و دوستيش همان اسباب ظاهرى 

نيازى بخش است كه شناخته و آنها را كاركن و بى

دانسته است هرگاه به او گفته شود: تو در نادانى و 

اشتباهى و بايد بدانى خودت و تمام آنچه شناخته و 

اى همه آفريده و مقهور خدايند و به او دانسته

وست. پس آن نيازمندند و بازگشت همه به سوى ا

بدبخت به جاى هوشيارى و حقيقت دانى و 

مندى و دوستى به خدا، دلبريدگى از همه و عالقه

بغض و خشم و دشمنى خدا را در دل جاى دهد به 

طورى كه هرگاه نام خدا به تنهايى برده شود، 

مشمئز و متنفر گردد و او را ناخوش آيد و اين بغض 

خ از همه اشدّ مراتب كفر است و عذابش در دوز

 تر و نجاتى برايش نخواهد بود.سخت

»و هرگاه خدا به تنهايى نام برده شود، دلهاى آنان 

رمد و مشمئز و با كه به رستاخيز ايمان ندارند، مى
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شود و چون از ديگران جز خدا نام برده غيظ مى

 226گردند«.شود، شادمان مى

»اين است جزاى دشمنان خدا آتش آنان را است 

سراى جاودانى به پاداش انكارشان به  در آتش،

 227228آيات خداوند«.

 . بغض به قضاى الهى2

بغض به قضاى تكليفى يعنى حكمهايى كه خداوند 

در قرآن مجيد و به وسيله رسول گرامى خبر داده 

است هركدام كه برخالف ميل اوست و به حسب 

باشد دشمن شود و به خيال شيطانى به ضررش مى

د؛ مانند اينكه با ديگرى بر سر آن خشمگين گرد

مالى ادّعايى دارد پس حكم خدا را بر او بخوانند و 

 بگويند به حكم خدا دعواى تو باطل است و

 
226 \i\-( 1)iُ  ى ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُرونَ هِ نِ َوِإَذا ذُِكَر اللَّهُ َوْحَدُه امْشََأزَّْت قُ ُلوُب الَِّذيَن اَليُ ْؤِمُنوَن بِاِْلَِخرَِة َوِإَذا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدو\E /(.45،) زمر\E 
227 \i\-( 2)iُ  ََحُدونَ َذاِلك  E\(.28،) فصىلت/ E\َجَزآءُ أَْعَدآِءاللَِّه النَّاُر ََلُْم ِفيَها َداُر ا خْلُْلِد َجَزآءا ِبَا َكانُوْا بَايتَِنا جَيْ
228 \( 3iُ)-  دمشنان خداست و سراى جاويدشان در آن خواهد بود، كيفرى است به خاطر اينكه آيات ما را انكار ترَجه روان آيه شريفه چنْي است:» اين آتش، كيفر

 E\كردند«.مى
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______________________________ 
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ  -(1)

ى إِذَا هُمْ رَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِلَايُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَإِذَا ذُكِ

 (.45، )زمر/ يَسْتَبْشِرُونَ

جَزَآءُ أَعْدَآءِاللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ا لْخُلْدِ ذَالِكَ -(2)

 (.28، )فصّلت/ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بَايتِنَا يَجْحَدُونَ

ترجمه روان آيه شريفه چنين است: »اين  -(3)

يفر دشمنان خداست و سراى جاويدشان در آتش، ك

آن خواهد بود، كيفرى است به خاطر اينكه آيات 

 كردند«.ما را انكار مى

 202، ص: 2قلب سليم، ج

 

حقى ندارى، پس آن جاهل از حكم خدا خشمگين 

 شود و در دل به خداى خود سخط پيدا كند.
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بغض به قضاى تكوينى مانند عزّت و ذلّت، 

ثروتمندى و تهيدستى، مرگ و زندگى بيمارى و 

تندرستى و حوادث عمومى مانند سرما و گرما، 

قحطى و ساير بالهاى عمومى پس اگر در برابر 

قضاى الهى كه با ميل او مخالف است خشم كند و 

سخط و اعتراض را در دل خود جاى دهد اين 

و گناه بزرگى است كه توبه از  حالت بغض، حرام

 آن واجب فورى است.

دارد هرگاه ببيند خدا به او مثلًا كسى را دشمن مى

ثروت و مكنت و عزّت داده پس در دل خود از اين 

اى كه از قضاى الهى خشمگين شود يا عقرب گزيده

ستم آن در رنج و شكنجه باشد در دل با خدا 

تا مرا بگزد يا خشمگين شود كه چرا عقرب را آفريد 

كسى كه از تهيدستى يا مرگ بستگانش دلتنگ شود 

 و به اين قضاى الهى در دل اعتراض نمايد.
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موارد خشم به قضاى خدا فراوان است و به طور 

كلى بغض تكليفى يا تكوينى حرام و گناه بزرگ 

است بلكه بعضى مراتب آن در حدّ كفر به خداست 

ان اشاره شده و و به اين مطلب در قرآن مجيد فراو

 شود.اى از آنها نقل مىپاره

 اندتا به داورى تسليم نشوند ايمان نياورده

»پس نه چنين است به پروردگارت )اى محمّد  -1

صلى اهلل عليه و آله و سلم( سوگند، ايمان 

اند تا تو را داور سازند در آنچه بين خود نياورده

مودى نزاع دارند، سپس از آنچه برايشان داورى ن

در دلشان تنگى و ناخشنودى نيابند و تسليم تو 

 229گردند«.

و خالصه آيه شريفه آنكه ايمان گاهى درست است 

كه در برابر حكم خدا چه تشريعى و چه تكوينى 

گونه اعتراض و چون و چرايى در تسليم باشد و هيچ
 

229 \i\-( 1)iُ  َّا ِمىَّا َقَضْيَت َويُ  َفاَل َورَبىَك اَليُ ْؤِمُنوَن َحىت ُدوْا ىِف أَنُفِسِهْم َحَرجا ُموَك فِيَما َشَجَر بَ ْيَنُهْم ُُثَّ اَلجيَِ اُُيَكى  E\(.65،) نساء/ E\َسلىُموْا َتْسِليما
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دل نداشته باشد و اگر در برابر خدا و رسول صلى 

اهلل عليه و آله و سلم مخالفت و اعتراض و ردّ در 

 دل باشد اين حالت از

______________________________ 
يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ  فَلَا وَرَبّكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَّى -(1)

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَايَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مّمَّا قَضَيْتَ 

 (.65، )نساء/ وَيُسَلّمُواْ تَسْلِيمًا

 203، ص: 2قلب سليم، ج

ليه اقسام شرك به خداست چنانچه امام صادق ع

 السالم فرمود:

اى خدا را به يكتايى بپرستند و نماز بپا »اگر طايفه

دارند و زكات بدهند و حج بجا آرند و روزه ماه 

اند رمضان بگيرند و به كارى كه خدا و رسول كرده

طور كرده و آن طور نكرده است و بگويند چرا اين
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يا در دلشان اين اعتراض باشد آنان مشركند و اين 

 230.وربّك ...«»فال  آيه را تالوت فرمود:

گردد كه اگر در معناى ايمان دقّت شود دانسته مى

حالت اعتراض ضدّ ايمان است؛ يعنى كفر به 

خداست؛ زيرا ايمان تسليم و انقياد و تذلّل با محبّت 

شود و گفته مى »گرويدن« است كه به فارسى

حالت اعتراض به حكم تشريعى يا تكوينى الهى 

 غض است و خالصهطغيان و سركشى و تقابل و ب

 است. »ناگرويدن«

»و كافران را سرنگونى باد و خداوند كارهايشان  -2

را تباه كرد، اين تباهى براى آن است كه ايشان 

دشوار و ناخوش داشتند آنچه را كه خدا فرو 

فرستاد )يعنى قرآن و شرايع احكام را( پس خداوند 

 231كار و كردارشان را نيست و نابود گردانيد«.

 
230 \( 1iُ)-  .كاىف و تفسري عياشى\E 
231 \i\-( 2)iُ  َُْم َوَأَضلَّ أَْعمَلُهْم* َذاِلَك بِأَن َُّهْم َكرُِهوْا َمآ أَنَزَل اللَّهُ فََأْحَبَط أ ا َلَّ د/ E\ْعمَلُهمْ َوالَِّذيَن َكَفُروْا فَ َتْعسا  E\(.9 -8،) حممى
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»هركه از قضاى الهى ناخشنود است و از باليى  -3

كه به او رسيده يا آرزويى كه به آن نرسيده 

نگرانست و دل از خدا بريده و اميدى به يارى 

كردن خدا او را در دنيا و آخرت نداشته باشد و از 

اين روى با خشم و بغض به خداست پس بندى به 

گردن خود بندد و خود را سقف آويز كند آنگاه 

شود يا به ببيند به اين كارش؛ اين بال از او دور مى

 232رسد«.اش مىآن خواسته

 تنها چاره، دلخوشى به خداست

خالصه، انسان بايد بداند كه خشم و بغض او در برابر 

 قضاى الهى، غلط و بيهوده

______________________________ 
 كافى و تفسير عياشى. -(1)

 
232 \i\-( 3)iُ  َ نْ َيا َواِْلَِخرَِة ف َمآِء ُُثَّ ْلَيْقَطْع فَ ْليَنظُْر َهْل يُْذِهََبَّ َكْيُدُه َما يَغِيظُ َمن َكاَن َيُظنُّ َأن لَّن يَنُصرَُه اللَُّه ىِف الدُّ  E\(.15،) حج/ E\ْلَيْمُدْد ِبَسَبٍب ِإََل السَّ
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وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْملَهُمْ* ذَالِكَ  -(2)

 -8، )محمّد/ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْملَهُمْ

9.) 

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا  -(3)

خِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ وَالْأَ

 (.15، )حج/ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ

 204، ص: 2قلب سليم، ج

است و جز زيان در دنيا و آخرت برايش چيزى 

نيست؛ زيرا عاجز و ناتوان است و اگر خودكشى هم 

و غيظش را فرو  كندكند دردش را دوا نمى

نشاند پس به حكم عقل بر او واجب است صبر نمى

كند و انتظار فرج و يارى خدا را چنانچه وعده داده 

گاه با داشته باشد و هيچ انّ مع العسر يسراً است

پروردگارش بد دل نشود و بداند كه در بريدگى از 

خدا هالكت دنيا و آخرت است؛ مثلًا كسى كه 
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ر دل خشم و غيظ و بغض دارد شود و دتهيدست مى

ببيند غيظ او جز زيان دنيوى )مانند بيمارى تن و 

شود( و زيان اخروى زيانهاى ديگرى كه گفته مى

يعنى محروميت از اجر صابرين بلكه معذب شدن به 

اى از عذاب دشمنان خدا آيا سود ديگرى مرتبه

 خواهد برد.

 اش بميرديا كسى كه يكى از بستگان مورد عالقه

پس، از مرگ او خشمگين و با غيظ شود آيا جز زيان 

اى هست؟ و دنيوى و اخروى غيظش را نتيجه

خالصه، اين غيظ و بغض، حرام و گناه بزرگى است 

كه توبه از آن واجب فورى است. و هرگاه در اين 

حالت صَرخه زند يعنى صدا را از حدّ متعارف بلندتر 

را بِكَنَد يا كند يا بر سر و صورت زند يا موى خود 

اش را پاره كند و صورتش را بخراشد، جامه

حرامهاى ديگرى است كه انجام داده و شرح و 
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 233خصوصيات آن در كتب فقهى ذكر شده است.

 234و

______________________________ 
براى دانستن اخبارى كه دليل اين احكامند به  -(1)

 84 -80و  75كتاب وسائل الشيعه، ابواب الدفن، باب 

 مراجعه شود.

براى مزيد اطالع به چند مسأله از  -(2)

 شود:المسائل اشاره مىتوضيح

 
233 \( 1iُ)-  مراجعه شود. 84 -80و  75براى دانسنت اخبارى كه دليل اين احكامند به كتاب وسائل الشيعه، ابواب الدفن، باب\E 
234 \( 2iُ)-  شود:املسائل اشاره مىاطالع به چند مسأله از توضيحبراى مزيد\E 

  .جايز نيست انسان در مرگ كسى صورت و بدن را خبراشد و به خود لطمه بزند -641مسأله 

پاره كردن يقه در مرگ غري پدر و برادر جايز نيست و احتياط واجب آن است كه در مصيبت آهنا هم   -642مسأله 
  .يقه پاره نكند

اگر زن در عزاى ميت صورت خود را خبراشد يا موى خود را بكند بايد يك بنده آزاد كند يا ده فقري را   - 643مسأله 
  . است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا لباس خود را پاره كندطعام دهد و يا آهنا را بپوشاند و ِهچنْي

  .احتياط واجب آن است كه در گريه بر ميت صدا را خيلى بلند نكند -644مسأله 

  در عروةالوثقى گويد جايز است گريه كردن بر ميت هرچند گريه با صدا باشد بلكه گاهى 

 ..........   
ن به سبب آرامش حزن و درمان سوختگى دل شود به شرط اينكه مناىف با رضاى به قضاى اَلى نباشد؛ يعّن اگر طورى گريه با صدا كند كه به زبا رجحان دارد مانند جاىي كه گريه

 E\حال به قضاى اَلى خشمگْي باشد حرام است.
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جايز نيست انسان در مرگ كسى  -641مسأله 

 صورت و بدن را بخراشد و به خود لطمه بزند.

پاره كردن يقه در مرگ غير پدر و  -642مسأله 

برادر جايز نيست و احتياط واجب آن است كه در 

 آنها هم يقه پاره نكند.مصيبت 

اگر زن در عزاى ميت صورت خود را  -643مسأله 

بخراشد يا موى خود را بكند بايد يك بنده آزاد 

كند يا ده فقير را طعام دهد و يا آنها را بپوشاند و 

همچنين است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند يقه يا 

 لباس خود را پاره كند.

ت كه در گريه بر احتياط واجب آن اس -644مسأله 

 ميت صدا را خيلى بلند نكند.

در عروةالوثقى گويد جايز است گريه كردن بر 

 ميت هرچند گريه با صدا باشد بلكه گاهى

.......... 
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______________________________ 
رجحان دارد مانند جايى كه گريه به سبب آرامش 

حزن و درمان سوختگى دل شود به شرط اينكه 

منافى با رضاى به قضاى الهى نباشد؛ يعنى اگر 

طورى گريه با صدا كند كه به زبان حال به قضاى 

 الهى خشمگين باشد حرام است.

 205، ص: 2قلب سليم، ج

اى كه از حدّ متعارف ناگفته نماند گريه كردن و ناله

بلندتر نباشد در مرگ بستگان بلكه ساير مؤمنين 

 جايز و مستحب است.

 . بغض با پيغمبر، امام و مالئكه3

اگر كسى دشمنى يكى از پيغمبران و امامان را در 

دل داشته باشد، كافر و از دين اسالم بيرون است و 

مالئكه را داشته باشد، ترك اگر دشمنى يكى از 

كرده آنچه ايمان به آن واجب است؛ زيرا به نصّ 
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، مانند 235قرآن كريم ايمان به مالئكه واجب است

اى از يهود كه به رسول خدا صلى اهلل عليه و طايفه

گفتند چون واسطه وحى خدا به تو آله و سلم مى

جبرئيل است و ما دشمن جبرئيل هستيم به تو ايمان 

 آوريم.نمى

نيز مانند دشمنى بعضى از عوام نادان به عزرائيل 

الموت( و حال آنكه »هر كس دشمن خدا و )ملك

فرشتگان و پيغمبران و جبرئيل و ميكائيل است )خدا 

هم دشمن اوست( پس خداوند دشمن كافران 

 236237است«.

 
235 \i\-( 1)iُ ... ُكلى آَمَن بِاللَّه َوَملِئَكِة وَُكتُِبه َوُرُسِلِه ...\E /(.528،) بقره\E 
236 \i\-( 2)iُ  ََمن كاَن َعُدوىاا للَِّه َوَملِئَكِتِه َوُرُسِله َوِجرْبِِيَل َوِميكاَل فَانى اللَّه َعُدوى لِْلكاِفرِين\E /(.98،) بقره\E 
237 \( 3iُ)- اوىل: اسرافيل است و كار او دميدن روح  شودخداى را عزوجل چهار فرشته بزرگوار است كه كار آدمى و جهان هسىت به وسيله ايشان به اذن خداوند درست مى

شود؛ چون آماده شود به اينكه از نطفه به علقه و از آن به مضغه رسد و اجزا و اعضاى او درست شود؛ اسرافيل اى كه آدمى و جانور از آن آفريده مىاست در جسد؛ يعّن ماده
 E\ته كلى و نفخه احياى كلى در روز قيامت به وسيله اوست.به اذن خداوند جاِن از امر خدا گريد و در او دمد و نيز نفخه اما

دوىم: ميكائيل است و كار او حتصيل مواد ارزاق و تكميل صور آهنا است؛ يعّن ميكائيل و يارانش به اذن خداوند، خبار  
  .ر درخت پرورش دهنداز دريا برانگيزانند و ابر بر هوا گسَتانند و از آن باران به زمْي رسانند و دانه در زمْي و ميوه ب

آورد وآنچه موجب سعادت دل و سعادت دنيا و آخرت بشر است  پيغمربان وحىسوى سوىم: جربئيل است واو به 
تعليمشان كند و چنانچه ميكائيل وسيله حيات جسم است جربئيل وسيله حيات دل باشد و پس از پيغمرب ما صلى 

نيامد و آنچه كه فرشتگان به دَلاى پريوان آن حضرت اَلام رسانند   اهلل عليه و آله و سلم ديگر به جهت وحى به زمْي 
   .از عوان و ياوران آن ملك بزرگوار باشند
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______________________________ 
، )بقره/ كَةِ وَكُتُبِه وَرُسُلِهِ ...... كُلٌّ آمَنَ بِاللَّه وَمَلئِ -(1)

285.) 

مَن كانَ عَدُوّاً للَّهِ وَمَلئِكَتِهِ وَرُسُلِه وَجِبْرِيِلَ  -(2)

 (.98، )بقره/ وَمِيكالَ فَانّ اللَّه عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ

خداى را عزوجل چهار فرشته بزرگوار است  -(3)

اذن  كه كار آدمى و جهان هستى به وسيله ايشان به

شود اوّل: اسرافيل است و كار خداوند درست مى

اى كه او دميدن روح است در جسد؛ يعنى ماده

شود؛ چون آماده آدمى و جانور از آن آفريده مى

 

چهارم: عزرائيل است و كارش جدا ساخنت ارواح از اجساد و آزاد كردن رواهنا از زندان بدهناست و چون اين كار  
تكرمي و دوسىت اين ملك بزرگوار. و به عبارت ديگر:  بزرگَتين خدمت و نعمت براى انسان است واجب است تعظيم و  

هاى جنبه ماديت و حيوانيت بر او ناگوار است لكن بايد به نور  هرچند مرگ براى انساِن از جهت طبيعت و عالقه 
عقل و قوت اميان خود دريابد كه مرگ تنها وسيله جنات او از آالم و آفات و نامالميات بريون از حساب و نيز يگانه  

باشد از اين جهت بايد دوسىت و حمبت  اه رسيدن به قرب حضرت آفريدگار و جوار ابرار و اخيار و ثواّباى پروردگار مى ر 
و تعظيم عزرائيل را در دل جاى داد تا هنگام لقاى او با ّبجت و بشارت تسليمش شود و اگر خداى نكرده دمشّن او 

(؛» روزى كه  22،) فرقان/ يَ ْوَمئٍذ لىْلُمْجرِِمَْي ... يَ َرْوَن اْلَملئَكَة اَلُبْشَرى يَ ْوَم  ،را داشته باشد با كفر او را مالقات كند
گويان چون لقاى كسى را خوش  خردان و ياوهاى از ّبببينند فرشتگان را مباد مژده در آن روز براى گنهكاران«. و دسته

اند سى كه واجب بود به او اميان داشته باشند كافر شده ادّب به كندارند او را به عزرائيل تشبيه كنند بدين گستاخى و ّب
  .و به راسىت اكثر مردم در تعظيم و معرفت مالئكه مقصرند

http://www.i20.ir/


522      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

شود به اينكه از نطفه به علقه و از آن به مضغه رسد 

و اجزا و اعضاى او درست شود؛ اسرافيل به اذن 

ر او دمد و نيز خداوند جانى از امر خدا گيرد و د

نفخه اماته كلى و نفخه احياى كلى در روز قيامت 

 به وسيله اوست.

دوّم: ميكائيل است و كار او تحصيل مواد ارزاق و 

تكميل صور آنها است؛ يعنى ميكائيل و يارانش به 

اذن خداوند، بخار از دريا برانگيزانند و ابر بر هوا 

دانه در  گسترانند و از آن باران به زمين رسانند و

 زمين و ميوه بر درخت پرورش دهند.

آورد پيغمبران وحىسوىسوّم: جبرئيل است واو به

وآنچه موجب سعادت دل و سعادت دنيا و آخرت 

بشر است تعليمشان كند و چنانچه ميكائيل وسيله 

حيات جسم است جبرئيل وسيله حيات دل باشد و 

يگر به پس از پيغمبر ما صلى اهلل عليه و آله و سلم د

جهت وحى به زمين نيامد و آنچه كه فرشتگان به 
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دلهاى پيروان آن حضرت الهام رسانند از عوان و 

 ياوران آن ملك بزرگوار باشند.

چهارم: عزرائيل است و كارش جدا ساختن ارواح 

از اجساد و آزاد كردن روانها از زندان بدنهاست و 

چون اين كار بزرگترين خدمت و نعمت براى 

است واجب است تعظيم و تكريم و دوستى  انسان

اين ملك بزرگوار. و به عبارت ديگر: هرچند مرگ 

هاى جنبه براى انسانى از جهت طبيعت و عالقه

ماديت و حيوانيت بر او ناگوار است لكن بايد به نور 

عقل و قوت ايمان خود دريابد كه مرگ تنها وسيله 

از حساب  نجات او از آالم و آفات و ناماليمات بيرون

و نيز يگانه راه رسيدن به قرب حضرت آفريدگار و 

باشد از جوار ابرار و اخيار و ثوابهاى پروردگار مى

اين جهت بايد دوستى و محبت و تعظيم عزرائيل را 

در دل جاى داد تا هنگام لقاى او با بهجت و بشارت 

تسليمش شود و اگر خداى نكرده دشمنى او را 
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يَوْمَ يَرَوْنَ  را مالقات كند،داشته باشد با كفر او 

(؛ 22، )فرقان/ يَوْمَئذٍ لّلْمُجْرِمِينَ ... الْمَلئكَةَ لَابُشْرَى

»روزى كه ببينند فرشتگان را مباد مژده در آن روز 

خردان و اى از بىبراى گنهكاران«. و دسته

گويان چون لقاى كسى را خوش ندارند او را ياوه

ادبى به گستاخى و بى به عزرائيل تشبيه كنند بدين

كسى كه واجب بود به او ايمان داشته باشند كافر 

اند و به راستى اكثر مردم در تعظيم و معرفت شده

 مالئكه مقصرند.

 206، ص: 2قلب سليم، ج

و در روايات متواتره تصريح شده كه دشمنان 

بيت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم بدترين اهل

 238كافرانند.

 . بغض مؤمن به جهت ايمان او4

 
238 \( 1iُ)- .براى اطالع به جلد هفتم حباراِلنوار مراجعه شود\E 
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كسى كه مؤمنى را به جهت ايمانش دشمن دارد؛ 

يعنى چون به خدا و رسول و آخرت گرويده و در 

اطاعت و عبادت خدا كوشاست دشمنى او را در 

دل جاى دهد تا جايى كه رسيدن زحمت و آزار و 

گرفتاريش را دوست دارد و هالكتش را بخواهد 

كفر است؛ زيرا عالوه بر چنين بغضى اشدّ مراتب 

 انكار حق، عناد و دشمنى به حق هم دارد.

»اى اهل ايمان! از غير هم دينهاى خود و از 

منافقان دوست صميمى و هم راز نگيريد چه آنها از 

كنند آنان فساد و تباهى در كار شما كوتاهى نمى

هميشه دوست دارند كه شما در رنج و سختى باشيد، 

لهجه آنها نمايان است و آنچه دشمنى از سخنان و 

 در

______________________________ 
براى اطالع به جلد هفتم بحاراألنوار مراجعه  -(1)

 شود.
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 207، ص: 2قلب سليم، ج

دلهايشان نهان است بزرگتر و بيشتر است از آنچه بر 

گذرانند، ما آيات خود را براى شما به زبان مى

 239انديشه داريد«.خوبى بيان كرديم اگر خرد و 

»آگاه باشيد شما آنان را دوست داريد لكن آنها شما 

را دوست ندارند؛ زيرا شما به همه كتب آسمانى 

كنند، هنگامى ايمان داريد امّا آنها با شما نفاق مى

كنند لكن چون تنها مالقات شما اظهار ايمان مى

شوند از شدّت كينه سرانگشت خود را به دندان 

دين خشم بميرند به راستى كه خداوند گزند، بگو ب

 240هاى دلها آگاه است«.از كينه

»اگر شما را خوشحالى پيش آيد بدحال شوند و 

چنانچه به شما حادثه ناگوارى رسد خوشحال 

 
239 \i\-( 1)iُ  ْيَّنَّا َلُكُم اِْلَيِت ِإْن ُكنُتْم لُوَنُكْم َخَباالا َودُّوْا َماَعنِتُّْم قْد َبَدِت ا ْلَبْغَضآُء ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَماُُتِْفى ُصُدورُُهْم َأْكرَبُ َقْد ب َ يأَي َُّها الَِّذيَن ءَاَمُنوْا اَلتَ تَِّخذوْا ِبطَانَةا مىن ُدوِنُكْم اَليَأ

 E\(.118عمران/ ،) آلE\تَ ْعِقُلونَ 
240 \i\-( 2)iُ  ُِبُّونَ ُهْم َواَل ُي ِمَل ِمَن ا ْلَغْيِظ ُقْل ُموتُوْا ِبغَْيِظُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم ِبَذاِت بُّوَنُكْم َوتُ ْؤِمُنوَن بِاْلِكتِب ُكلىِه َوِإَذا َلُقوُكْم قَالُوْا َءاَمنَّا َوِإَذا َخَلْوْا َعضُّوْا َعلَْيُكُم اِْلَنَاهأَنُتْم أُْواَل ِء حتُِ

ُدورِ   E\(.119،) آل عمران/ E\الصُّ
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گردند، آرى، اگر شما شكيبايى كنيد و پرهيزگار 

رساند؛ باشيد مكر و حيله آنان به شما ضررى نمى

 241كنيد محيط است«.زيرا خداوند به آنچه مى

 . بغض مؤمن به جهت گناهش5

مؤمنى گناهى كرد جايز نيست هرگاه انسان ببيند 

دشمن او شود به طورى كه از رنج و محنتش دلشاد 

كند از روى گردد؛ زيرا مؤمن اگر گناهى مى

طغيان و عناد و سركشى از فرمان خدا نيست بلكه در 

كند و اثر غفلت و غلبه نفس و شيطان، گناه مى

باألخره از آن پشيمان خواهد شد و چون اصل 

دشمنيش را در دل جاى  ايمانش محفوظ است

دادن حرام است بلكه بايد از ديدن گناه، به او 

ترحّم كند و دلسوزى نمايد و او را به ترك و 

 پشيمانى از آن وادارد.

 
241 \i\-( 3)iُ  ُيطٌ ِإن ََتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤُهْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيىَئةٌ يَ ْفَرُحوْا ِّبَا َوِإْن َتْصرِبُواْ َوتَ تَُّقوْا اَلَيُضرُّك  E\(.120،) آل عمران/ E\ْم َكْيُدُهْم َشياا ِإنَّ اللََّه ِبَا يَ ْعَمُلوَن حمُِ
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______________________________ 
يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذواْ بِطَانَةً مّن دُونِكُمْ  -(1)

الًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قدْ بَدَتِ ا لْبَغْضَآءُ مِنْ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَ

أَفْوَاهِهِمْ وَمَاتُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأَيتِ 

 (.118عمران/ ، )آلإِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

 هأَنتُمْ أُوْلَا ءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ -(2)

بِالْكِتبِ كُلّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ 

عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ ا لْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ 

 (.119، )آل عمران/ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

 تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ -(3)

يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَايَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًا 

 (.120، )آل عمران/ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ

 208، ص: 2قلب سليم، ج

و دليل بر حرمت بغض مؤمن هرچند گنهكار باشد 

 شود.اى از آنها اشاره مىفراوان است و به پاره
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 دوستان آل محمد را دوست دار هركه باشد

در مكتوب حضرت رضا عليه السالم است كه: 

»دوستدار آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم باش 

دار دوستان آل هرچند بدكردار باشى و دوست

د صلى اهلل عليه و آله و سلم را هرچند آنها محمّ

 242بدكردار باشند«.

»سيّد راوندى« گويد اين مكتوب امام عليه السالم 

اى است در اينك نزد يكى از اهل كرمند )كه قريه

اطراف اصفهان(، موجود است و تفصيل آن اين 

است كه مرد شتربانى شترهاى خود را به امام عليه 

بود گاهى كه آن حضرت عازم  السالم كرايه داده

خراسان بودند و چون خواست از خدمت آن 

حضرت برگردد خواهش كرد كه به خط مبارك 

چيزى برايش بنويسند تا به آن متبرك شود و آن 

 
242 \( 1iُ)- (.28 عليه و آله و سلم وان كنت فاسقاا وحمباا حملبيهم وان كانوا فاسقْي«،) دعوات راوندى، ص » كن حمباا الل حممد صلى اهلل\E 
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مرد از عامّه بود پس امام عليه السالم اين حديث را 

 243به خط خود نوشتند و به او دادند.

يثم تمار« فرمود: اميرالمؤمنين عليه السالم به »م

»دوست دار دوست آل محمّد را هرچند بدكردار 

باشد و دشمن دار دشمن آل محمّد صلى اهلل عليه 

دار و شب بيدار و آله و سلم را هرچند بسيار روزه

 ؛ چون كافر معاند است«.244باشد

 كارش زشت ولى ذاتش زيباست

»زيد نرسى« گويد به حضرت موسى بن جعفر عليه 

رض كردم مردى است از دوستان شما و السالم ع

خورد و گناه كبيره از شناساى مقام شما و شراب مى

زند آيا از او بيزارى جوييم يعنى دشمن او سر مى

 او باشيم؟

 
243 \( 2iُ)-  203، ص 2دارالسالم، نورى، ج.\E 
244  \( 3iُ)-،»(.20، ص  2) شيخ طوسى، اماَل، ج  » احبب حبيب آل حممد صلى اهلل عليه و آله و سلم وان كانا فاسقاا زانياا وابغض مبغض آل حممد وان كان صواماا قوىاماا\E 
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______________________________ 
»كن محباً الل محمد صلى اهلل عليه و آله و  -(1)

ا سلم وان كنت فاسقاً ومحباً لمحبيهم وان كانو

 (.28فاسقين«، )دعوات راوندى، ص 

 .203، ص 2دارالسالم، نورى، ج  -(2)

»احبب حبيب آل محمد صلى اهلل عليه و آله  -(3)

و سلم وان كانا فاسقاً زانياً وابغض مبغض آل محمد 

، 2وان كان صواماً قوّاماً«، )شيخ طوسى، امالى، ج 

 (.20ص 

 209، ص: 2قلب سليم، ج

فرمود: »از كارش بيزار باشيد نه از امام عليه السالم 

خودش، خودش را دوست داريد، كارش را 

 دشمن«.

 توانيم به او فاسق و فاجر بگوييم؟گفتم آيا مى

http://www.i20.ir/


532      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

فرمود: »فاسق و فاجر و كافرى كه منكر ما و دشمن 

دوستان ماست به او نتوان گفت، دوست ما هرچند 

گناه كند، فاسق )يعنى بد ذات( نيست لكن به او 

العمل )بدكار( فاجرالعمل )بدكردار( گوييد فاسقب

الروح كار( طيّبمؤمن النفس خبيث الفعل )زشت

 245والبدن )پاكيزه روان(«.

براى دانستن لزوم دوستى مؤمنين به يكديگر و 

حرمت بغض مؤمن، به كتاب »االيمان والكفر از 

 اصول كافى« مراجعه شود.

و بايد دانست روايات وارده در اين مقام مختص 

نيست به مؤمنى كه هيچ گناهى از او سر نزند و 

 ظاهر آنها عموم مؤمنين است.

 با نهى از منكر منافات ندارد

 
245  \( 1iُ)-ه وال تربؤوا منه احبوه وابغضوا » قلت الّب اْلسن موسى عليه السالم الرجل من مواليكم يكون عارفاا يشرب اخلمر ويرتكب املوبق من الذنب نتربأ منه؟ فقال تربؤا من فعل

 E\(.148 -147، ص 68عمله ...«،) حباراالنوار، ج 
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رسش شود كه در باب نهى از منكر از اگر پ

 اميرالمؤمنين عليه السالم روايت شده است كه:

»رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم به ما امر 

فرمود كه با گنهكاران با چهره خشمگين برخورد 

، بنابراين بغض اهل معصيت از مؤمنين 246كنيد«

 جايز بلكه واجب است.

معصيت كسانى  پاسخ اين است كه مراد به اهل

هستند كه بر گناه مستمرّ و مصرّ باشند نه مؤمنى كه 

گناهى از او سر زد و ديگر به سراغ آن نرفت يا از 

 آن توبه كرد.

گناه است بايد تنها ظاهر و در برابر آنكه مستمر به

 خود راخشمگين كند وبه او

______________________________ 
يه السالم الرجل »قلت البى الحسن موسى عل -(1)

 
246 \( 2iُ)-«  (.413، ص 11امرنا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم ان نلقى اهل املعاصى بوجوه مكفهرة«.) وسائل الشيعه، ج\E 
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من مواليكم يكون عارفاً يشرب الخمر ويرتكب 

الموبق من الذنب نتبرأ منه؟ فقال تبرؤا من فعله وال 

تبرؤوا منه احبوه وابغضوا عمله ...«، )بحاراالنوار، ج 

 (.148 -147، ص 68

»امرنا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم ان  -(2)

هرة«. )وسائل الشيعه، نلقى اهل المعاصى بوجوه مكف

 (.413، ص 11ج 

 210، ص: 2قلب سليم، ج

بفهماند كه خشمش به جهت گناه اوست تا اينكه 

اش را در دل جاى ترك كند نه اينكه بغض و كينه

 دهد.

نيز اگر به نظر خشمگين به او نگاه كردن، بدتر 

شود و طورى است كه اگر با روى باز و نرمى با مى

ندرز دهد اميد ترك گناهش بيشتر او رفتار كند و ا
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آلود با او رو به رو است در اين حال به نظر خشم

 شدن حرام است.

 با مخالفين مدارا كنيد

بايد دانست حرام بودن بغض مؤمن اختصاص به 

شيعه دوازده امامى ندارد و اين حكم شامل همه 

ها يعنى شود جز ناصبىهاى اسالمى مىفرقه

 247م السالم.بيت عليهدشمنان اهل

 
247 \i\-( 1)iُ  ٌَا اْلُمؤِمُنوَن اْخَوة  E\؛» جز اين نيست كه َتام اهل اميان با يكديگر برادرند«.E\امنَّ

رار داده، بنابراين، بايد ِهه يار و ياور و غمخوار يكديگر باشند و اگر  در اين آيه شريفه خداوند بْي اهل اميان برادرى ق
نزاعى بْي دو دسته آهنا واقع شود بايد بينشان را اصالح داد؛ چنانچه در ِهْي آيه شريفه تذكر داده شده و مراد از 

ورى اسالم را منكر نباشند  مؤمنْي آهناىي هستند كه به خدا و رسول و قرآن و معاد اميان دارند و حكمى از احكام ضر 
هرچند دوازده امام عليهم السالم را از روى قصور نشناخته باشند و در فروع احكام از ديگرى پريوى كرده باشند و در 

بيت عليهم السالم دمشن نباشند و در  هاى مسلمْي هرگاه با اهلروايات بسيار تصريح شده كه جز شيعه از ساير فرقه 
رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم و عمل صاحل كوتاه نيامده باشند ِهه اهل جناتند و تفاوت آهنا اصل اميان به خدا و 

   .با شيعه در درجات است

» عن الصادق عليه السالم قلت: له ... أرأيت من صام وصلىى واجتنب احملارم وحسن ورعه ِمن ال يعرف وال ينصب  
   .(183، ص 27ة برحته«،) حبار، ج فقال عليه السالم ان اللَّه يدخل اولئك اْلنى 

كنند گريند و حمرمات را ترك مى خوانند و روزه مى» از امام صادق عليه السالم پرسيده شد از حال آهناىي كه مناز مى 
شناسند و با آهنا هم دمشن نيستند امام عليه السالم فرمود: خدا آهنا را به رحت خود به ّبشت  لكن امامان را منى

  .برد«مى
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______________________________ 
؛ »جز اين نيست كه تمام انَّمَا الْمُؤمِنُونَ اخْوَةٌ -(1)

 اهل ايمان با يكديگر برادرند«.

در اين آيه شريفه خداوند بين اهل ايمان برادرى 

قرار داده، بنابراين، بايد همه يار و ياور و غمخوار 

دو دسته آنها واقع يكديگر باشند و اگر نزاعى بين 

 

» وفيه وقال رجل للصادق عليه السالم انا نربأ منهم إهنم اليقولون ما نقول فقال عليه السالم يتولىونا وال يقولون ما تقولون  
تتربؤون منهم؟ قال قلت نعم قال عليه السالم فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغى لنا ان نربأ منكم ... قال: فتولىوهم وال  

  .( 162  -161، ص 69وار، ج  تربؤا منهم«،) حباراالن

» مردى به امام صادق عليه السالم گفت: ما از آهناىي كه معتقد به عقيده ما نيستند بيزارمي. امام عليه السالم فرمود:  
  عقيده نيستند از آهنا بيزاريد) يعّن نبايد چنْيآهنا ما را دوست دارند و چون با مشا هم

ين صورت نزد ما هم حقايقى است كه نزد مشا نيست پس سزاوار است كه ما هم  باشد( امام عليه السالم فرمود: در ا
   .از مشا بيزار باشيم. تا اينكه فرمود: آهنا را دوست بداريد و از آهنا بيزار نباشيد) حديث طوالِن است(«

اند يكى آهناىي كه ما را  و در احتجاج طربسى از امام حسن عسكرى عليه السالم است كه فرمود: مردم سه دسته 
شناختند و تسليم ما شدند و از ما پريوى كردند پس آهنا رستگار و دوست و وَل خدايند. دسته ديگر آهناىي كه ما را  

باشند پس آهنا كافر و  نت خومنان را حالل و منكر حق ما مى كنند و رَيدمشن داشته و از ما بيزارند و ما را لعن مى 
شناسند و پريو ما  مشرك و فاسقند. دسته سوم آهناىي كه ما را دوست دارند و به ما دمشّن ندارند لكن حق ما را منى 

ت برد و اينها  كنند پس اميدوارمي خدا آهنا را بيامرزد و به ّبشنيستند و در كردارهاى خود آنچه يقْي است پريوى مى 
  .مسلمان ناتوان هستند

در خبش عقايد اين كتاب گذشت كه جاهل قاصر چه در عقايد حقه و چه در اعمال واجب معذور است و معذب  
كند كسى را جز به مقدار  (؛» يعّن خدا تكليف منى286،) بقره/ ال يَُكلىف اللَّه نفساا االى وْسَعها ... دخنواهد بو 

  .طاقتش«

كند كسى را جز آنچه به او  (؛» يعّن خدا تكليف منى7،) طالق/ .. ال يَُكلِّف اللَّه نَ ْفساا االَّ ما آتيها ....  :و ِهچْي
  .داده است«
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شود بايد بينشان را اصالح داد؛ چنانچه در همين آيه 

شريفه تذكر داده شده و مراد از مؤمنين آنهايى 

هستند كه به خدا و رسول و قرآن و معاد ايمان 

دارند و حكمى از احكام ضرورى اسالم را منكر 

نباشند هرچند دوازده امام عليهم السالم را از روى 

باشند و در فروع احكام از ديگرى  قصور نشناخته

پيروى كرده باشند و در روايات بسيار تصريح شده 

هاى مسلمين هرگاه با كه جز شيعه از ساير فرقه

بيت عليهم السالم دشمن نباشند و در اصل اهل

ايمان به خدا و رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم و 

عمل صالح كوتاه نيامده باشند همه اهل نجاتند و 

 تفاوت آنها با شيعه در درجات است.

»عن الصادق عليه السالم قلت: له ... أرأيت من صام 

وصلّى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن ال يعرف 

وال ينصب فقال عليه السالم ان اللَّه يدخل اولئك 

 (.183، ص 27الجنّة برحمته«، )بحار، ج 
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»از امام صادق عليه السالم پرسيده شد از حال 

گيرند و خوانند و روزه مىآنهايى كه نماز مى

كنند لكن امامان را محرمات را ترك مى

شناسند و با آنها هم دشمن نيستند امام عليه نمى

السالم فرمود: خدا آنها را به رحمت خود به بهشت 

 برد«.مى

م انا نبرأ منهم »وفيه وقال رجل للصادق عليه السال

إنهم اليقولون ما نقول فقال عليه السالم يتولّونا وال 

يقولون ما تقولون تتبرؤون منهم؟ قال قلت نعم قال 

عليه السالم فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغى لنا 

ان نبرأ منكم ... قال: فتولّوهم وال تبرؤا منهم«، 

 (.162 -161، ص 69)بحاراالنوار، ج 

مام صادق عليه السالم گفت: ما از آنهايى »مردى به ا

كه معتقد به عقيده ما نيستند بيزاريم. امام عليه السالم 

فرمود: آنها ما را دوست دارند و چون با شما 

 عقيده نيستند از آنها بيزاريد )يعنى نبايد چنينهم
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______________________________ 
رت نزد ما باشد( امام عليه السالم فرمود: در اين صو

هم حقايقى است كه نزد شما نيست پس سزاوار 

است كه ما هم از شما بيزار باشيم. تا اينكه فرمود: 

آنها را دوست بداريد و از آنها بيزار نباشيد )حديث 

 طوالنى است(«.

و در احتجاج طبرسى از امام حسن عسكرى عليه 

اند يكى السالم است كه فرمود: مردم سه دسته

ما را شناختند و تسليم ما شدند و از ما آنهايى كه 

پيروى كردند پس آنها رستگار و دوست و ولى 

خدايند. دسته ديگر آنهايى كه ما را دشمن داشته و 

كنند و ريختن خونمان از ما بيزارند و ما را لعن مى

باشند پس آنها كافر و را حالل و منكر حق ما مى

را دوست مشرك و فاسقند. دسته سوم آنهايى كه ما 

دارند و به ما دشمنى ندارند لكن حق ما را 

شناسند و پيرو ما نيستند و در كردارهاى خود نمى
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كنند پس اميدواريم آنچه يقين است پيروى مى

خدا آنها را بيامرزد و به بهشت برد و اينها مسلمان 

 ناتوان هستند.

در بخش عقايد اين كتاب گذشت كه جاهل قاصر 

چه در اعمال واجب معذور  چه در عقايد حقه و

ال يُكَلّف اللَّه نفساً الّا وسْعَها  است و معذب نخواهد بود

كند كسى (؛ »يعنى خدا تكليف نمى286، )بقره/ ...

 را جز به مقدار طاقتش«.

، )طالق/ ... ال يُكَلِّف اللَّه نَفْساً الَّا ما آتيها ... و همچين:

ز آنچه به كند كسى را ج(؛ »يعنى خدا تكليف نمى7

 او داده است«.

 211، ص: 2قلب سليم، ج

بنابراين، شيعه حق ندارد بغض مسلمانى از هر 

اى كه باشد در دل جاى دهد و با او دشمنى و فرقه

ستيزه كند و در روايات فراوانى امر شده كه با 
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مخالفين، نرمش و سازش كنيد و حسن سلوك 

 داشته باشيد و به جماعت آنها حاضر شويد.

پس كسانى كه در مسجدالحرام يا مسجدالنبى صلى 

عليه و آله و سلم يا جاى ديگر هنگام نماز از  اهلل

شوند روند يا به جماعت حاضر نمىمسجد بيرون مى

كنند و بر آنهاست كه به جماعت خالف تكليف مى

 ملحق شوند و اقتدا كنند و نماز هم صحيح است.

 . بغض مؤمن به جهت ستمى كه كرده6

هرگاه از مسلمانى آزارى به شخصى برسد؛ مثلًا 

از بستگان او را بكشد يا او را يا بستگانش را بزند  كسى

يا زخمى كند يا مالش را ببرد يا حقش را ندهد يا 

دشنامش دهد و مانند اينها از امورى كه شرعاً حرام 

شود پس دل اين شخص و قهراً موجب عداوت مى

نسبت به بغض آن مسلمان ستم كننده سه حالت 

 دارد: حرام، مباح، مستحب.
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 212، ص: 2يم، جقلب سل

آن است كه دشمنى آن مسلمان  حالت حرام: -1

را بيش از آنچه سزاوار ستمى كه كرده در دل جاى 

دهد مثلًا اگر سيلى به صورتش زده چنان بغض 

زننده را در دل بگيرد كه به يك مرتبه سيلى زدن 

و تالفى كردن از دلش بيرون نرود بلكه اگر ده 

در دلش هست و به  مرتبه هم بزند باز دشمنى او

شود و چون هرگونه باليى كه به او برسد دلشاد مى

او را سيلى زده دوست دارد كه ]او[ زمين بخورد، 

تهيدست شود، فرزندش بميرد خودش نابود گردد 

قطعه شدنش  -يا اينكه اگر زخمى به او زده، قطعه

اش را در دل داشته را بخواهد و تا آخر عمر كينه

خيرى به او بدحال شود و از باشد و از رسيدن 

رسيدن شرّى به او دلشاد گردد و خالصه، دشمنى به 

اى كه مسلمانى كه ستمى كرده بيش از اندازه

سزاوار ستم اوست حرام است؛ زيرا بغض زايد، در 
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اى از تحت دليلهاى حرمت بغض مؤمن كه به پاره

 شود باقى است.آنها اشاره و بعداً هم ذكر مى

 زيادتر حرام است پاداش بدى به

؛ 248»و پاداش بدى، بدى است كه مانند آن باشد«

زيرا اگر بيشتر باشد ستمى خواهد بود؛ چنانچه در 

فرمايد: »خدا دوست ندارد ستمكاران آخر آيه مى

 249را«.

اى صادق عليه السالم فرموده: »راستى بندهامام

 250كشد و پيوسته نفرين كند تا ستمگر شود«.ستم

مجلسى گويد: يعنى در نفرين بر ستمكار از حد 

بگذراند تا ستمكار باشد؛ چنانچه در برابر دشنامى به 

او يا گرفتن پول اندكى از او، نفرين به مرگ و 

 
248 \i\-( 1)iُ  ُالظِلِمْيَ َوَجزَاُؤاْ َسيىَئٍة َسيىَئٌة مىْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَِّه إِنَُّه اَلُيُِب\E (.40رى/ ،) شو\E 
249 \i\-( 2)iُ  ُالظِلِمْيَ َوَجزَاُؤاْ َسيىَئٍة َسيىَئٌة مىْثُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَِّه إِنَُّه اَلُيُِب\E /(.40،) شورى\E 
250 \( 3iُ)-(.333، ص 2ىف، ج » ِإنَّ اْلَعْبَد لََيُكون َمْظُلوماا َفما يَزاَل َيْدُعو َحىتَّ َيُكوَن ظالِماا«،) كا\E 
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نابودى و كورى كند )وجوه ديگرى هم بيان 

 فرمايد(.مى

______________________________ 
لُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَجَزَاؤُاْ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْ -(1)

 (.40، )شورى/ الظلِمِينَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَايُحِبُ

وَجَزَاؤُاْ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ  -(2)

 (.40، )شورى/ الظلِمِينَعَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَايُحِبُ

دَ لَيَكُون مَظْلُوماً فَما يَزالَ يَدْعُو حَتَّى »إِنَّ الْعَبْ -(3)

 (.333، ص 2يَكُونَ ظالِماً«، )كافى، ج 

 213، ص: 2قلب سليم، ج

 معامله به مثل جايز است

آن است كه بغض ستم كننده را به  حالت مباح: -2

در دل جاى دهد و به  251اندازه ستمى كه كرده

ده و در اى كه در شرع اسالم تعيين شاندازه
 

251 \i\-( 1)iُ ... َوَجزَاُؤاْ َسيىَئٍة َسيىَئٌة مىْثُلَها\E /(.40،) شورى\E 
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كتابهاى قصاص و ديات مذكور است تالفى كند و 

 پس از آن ديگر بغضى در دل نداشته باشد.

»و همانا كسى كه تالفى كند پس از ستمى كه 

كشيده پس اين تالفى كنندگان بازخواستى 

 252برايشان نيست«.

»و اگر سزا دهيد كسى را كه به شما عقوبت رسانده 

يد كه عقوبت پس به همان اندازه عقوبت كن

 253ايد«.شده

»پس كسى كه بر شما تعدّى )تجاوز و ستم( كرد 

مانند آن تعدّى كه بر شما كرده بر او تعدّى كنيد 

)و چون هنگام انتقام ممكن است از جاده حق و 

عدالت تجاوز شود امر به تقوا و احتياط در تعدّى 

فرمايد( از خدا بترسيد و بر دشمنان نموده و مى

 
252 \i\-( 2)iُ  ِى فَأْولَئَك َما َعلَْيِهم مىن َسبِيلٍ َوَلَمِن انَتَصرَبَ ْعَد ظُْلِمه\E /(.41،) شورى\E 
253 \i\-( 3)iُ  ِى ...َوِإْن َعاقَ ْبُتْم فَ َعاِقُبواْ ِبِْثِل َماُعوِقْبُتم ِبه\E /(.126،) َنل\E 
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پرهيزكارى كنيد و بدانيد كه: خداوند براى خدا 

 254يار و ياور پرهيزگاران است«.

 در اين حكم همه يكسانند

بايد دانست كه در اين حكم؛ يعنى رعايت حق و 

عدالت در دشمنى و انتقام از ستم كننده، تمام افراد 

بشر برابرند يعنى چه مسلمان و چه كافر، پس اگر 

كافرى ستمى كند نبايد بيش از اندازه ستمش با او 

 دشمن شد و از او انتقام گرفت.

 امام صادق عليه السالم فرمود: »جز اين نيست كه

مؤمن هنگام خشمش از حق و عدالت بيرون 

 255نشود«.

______________________________ 
 (.40، )شورى/ وَجَزَاؤُاْ سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا ... -(1)

 
254 \i\-( 4)iُ ْيَ َعلَْيُكْم َوات َُّقوْا اللََّه َواْعَلُمواْ َأنَّ اللََّه َمَع ا ْلُمتَّقِ  َعلَْيُكْم فَاْعَتُدواْ َعلَْيِه ِبِْثِل َمااْعَتَدى ... َفَمِن اْعَتَدى\E /(.194،) بقره\E 
255 \( 5iُ)- ا املؤمن الىذى اذا سخط َل َيرجه سخطه من اْلق«،) خصال، ص  E\(.106» إمنى
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ى فَأوْلَئكَ مَا عَلَيْهِم مّن وَلَمَنِ انتَصَرَبَعْدَ ظُلْمِهِ -(2)

 (.41، )شورى/ سَبِيلٍ

، ى ...فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبْتُم بِهِ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ -(3)

 (.126)نحل/ 

عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ  ... فَمَنِ اعْتَدَى -(4)

عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَعَ ا  مَااعْتَدَى

 (.194، )بقره/ لْمُتَّقِينَ

»إنّما المؤمن الّذى اذا سخط لم يخرجه سخطه  -(5)

 (.106من الحق«، )خصال، ص 

 214، ص: 2قلب سليم، ج

وحضرت باقر عليه السالم فرمود: »وشيعه ماهرگاه 

 256خشم كند تجاوز ننمايد وستم نكند«.

 257رود«.و »مؤمن در بغض خود، زياد فرو نمى

 
256 \( 1iُ)- (.190، ص 68» شيعتنا ... إن غضبوا َل يظلموا ...«،) حباراالنوار، ج\E 
257 \( 2iُ)- (.311، ص 67» ال يغرق ىف بغضه«،) حباراالنوار، ج\E 
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 بخشش بهتر است

عفو است؛ يعنى از ستمى كه به  حالت مستحب: -3

[ نشده گيرد؛ او شده خشمگين نشود و آن را ]انجام

ده را در دل نگيرد و از تالفى يعنى دشمنى ستم كنن

كردن بگذرد و به اين خوى خداپسند كه از صفات 

پيغمبران و بزرگان دين است در قرآن مجيد 

فراوان امر شده و آن را ستوده و بر آن ثواب 

حساب وعده فرموده است و براى مزيد اطالع به بى

 شود.اى از آنها اشاره مىپاره

مايد پس »پس هركه گذشت كند و اصالح ن

 258پاداشش بر خداست«.

»و هركه شكيبايى كند و بيامرزد، اين كار از 

 259كارهاى جدّ و قصدهاى درست و استوار است«.

 
258 \i\-( 3)iُ .... َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح فََأْجرُُه َعَلى اللَِّه ..\E /(.40،) شورى\E 
259 \i\-( 4)iُ  َِولَِمن َصرَبَ َوَغَفَر ِإنَّ َذاِلَك َلِمْن َعْزِم ا ِْلُُمور ...\E /(.43،) شورى\E 
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نظر »و اگر شكيبايى كنيد و از انتقامجويى صرف

 260نماييد همانا آن براى صابران بهتر است«.

»بگير عفو را و مردم را به نيكوكارى وادار و از 

 261يگردان باش«.نادانان رو

»و بايد عفو كنند و گذشت نمايند آيا دوست 

نداريد كه خداوند شما را بيامرزد و خداوند 

 262آمرزنده و مهربان است«.

يعنى آمرزش خدا از شما در برابر آمرزش شما از 

 يكديگر است.

______________________________ 
»شيعتنا ... إن غضبوا لم يظلموا ...«،  -(1)

 (.190، ص 68)بحاراالنوار، ج 

 
260 \i\-( 5)iُ  ََولَئن َصرَبُُّْتْ ََلَُو َخرْيٌ لىلصرِبِين ...\E /(.126،) َنل\E 
261 \i\-6) (iُ  َُخِذ ا ْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن ا ْْلِهِلْي\E /(.199،) اعراف\E 
262 \i\-( 7)iُ  ٌَوْلَيْعُفواْ َوْلَيْصَفُحواْ َأاَل حتُِبُّوَن َأن يَ ْغِفَر اللَّهُ َلُكْم َواللَّهُ َغُفوٌر رَِّحيم ...\E /(.22،) نور\E 
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، ص 67»ال يغرق فى بغضه«، )بحاراالنوار، ج  -(2)

311.) 

، )شورى/ ... فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ... -(3)

40.) 

، زْمِ ا لْأُمُورِ... وَلِمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَ -(4)

 (.43)شورى/ 

 (.126، )نحل/ ... وَلَئن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لّلصبِرِينَ -(5)

، خُذِ ا لْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ا لْجهِلِينَ -(6)

 (.199)اعراف/ 

... وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ  -(7)

 (.22، )نور/ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 215، ص: 2قلب سليم، ج

»و نيكى و بدى يكسان نيست )خوى نيك مانند 

شكيبايى، پاكدامنى و بردبارى، مدارا با خوى بد 

http://www.i20.ir/


551      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

ى و انتقام در مانند خشم، سختى، سختگيرى، تند

جزا، و سرانجام برابر نخواهد بود( دفع كن بدى را 

به آنچه نيكوتر است )يعنى خشم را به بردبارى 

تسكين ده و گناه را به ببخش و لغو را به تغافل و 

 263اعتنايى(«.بى

و ظاهر از كلمه احسن آن است كه نه تنها بدى را 

 به خوبى تالفى كن بلكه به آنچه خوبتر است دفع

نما؛ مثلًا اگر شخصى با شما بدى كند حسنه و نيكى 

اش را در دل نگه آن است كه او را ببخشش و كينه

دارى و احسن و نيكتر اين است كه با او احسان و 

 محبت كنى:

بدى را بدى سهل 

 باشد جزاء
 

اگر مردى احسن 

 الى من اساء

 

 
263 \i\-( 1)iُ  ْيىَئُة اْدَفْع بِالَّىِت ِهَى َأْحَسُن ...... َواَل َتس لت/ E\َتِوى ا ْلََْسَنةُ َواَل السَّ  E\(.34،) فصى
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»و اگر بدى را به عفو و احسان پاداش دادى آن 

كسى كه ميان تو و او دشمنى است گوييا دوستى 

 :264يار و خويشى هوادار تو خواهد شد«

عدو را به الطاف 

 گردن ببند
 

كه نتوان بريدن به 

 تيغ اين كمند

چون دشمن كرم 

 بيند و لطف وجود
 

نيايد دگر خبث از او 

 در وجود

چو با دوست دشوار 

 گيرى و تنگ
 

نخواهد كه بيند تو 

 را نقش و رنگ

وگر خواجه با 

دشمنان نيك 

 خوست

 
كمى برنيايد كه 

 گردند دوست

 

 
264 \i\-( 2)iُ  ٌيم لت/ E\... فَِإَذا الَِّذى بَ ْيَنَك َوبَ ْيَنُه َعَداَوٌة َكأَ نَّهُ َوَِلى حَِ  E\(.34،) فصى
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»و اين خوى و عادت نيك داده نشوند مگر آنان كه 

ورزى و شكيبايى كردند و خود را از خشم و كينه

انتقامجويى نگهداشتند و عطا كرده نشود اين 

اى بزرگ از خصلت پسنديده مگر كسى كه بهره

ايمان و انسانيت داشته و مقامى ارجمند از روحانيت 

 265نصيبش شده باشد«.

ضعف نفس و سرعت تأثر است  زيرا انتقامجويى از

پس كسى كه از ناماليمات رنجيده نشود بلكه محبّت 

شود كه در اثر تكرار و احسان كند دانسته مى

 شكيبايى، روحش

______________________________ 
... وَلَا تَسْتَوِى ا لْحَسَنَةُ وَلَا السَّيّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ  -(1)

 (.34لت/ ، )فصّأَحْسَنُ ...

 
265 \i\-( 3)iُ  َْوَما يُ َلقَّلَهآ ِإالَّ ُذو َحظى َعِظيمٍ َوَما يُ َلقَّلَهآ ِإالَّ الَِّذيَن َصرَبُوا \E /(.35،) فصىلت\E 
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... فَإِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَ نَّهُ وَلِىٌّ  -(2)

 (.34، )فصّلت/ حَمِيمٌ

وَمَا يُلَقَّلهَآ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلهَآ إِلَّا ذُو حَظّ  -(3)

 (.35، )فصّلت/ عَظِيمٍ

 216، ص: 2قلب سليم، ج

بزرگ و قوى شده تا توانسته خشم و بغض و كينه را 

در دل جاى ندهد و به جاى آنها بردبارى و بخشش 

 و احسان داشته باشد.

 برندرو مىآنها كه خشم خود را ف

»و بشتابيد به سوى كردارى كه وسيله آمرزش 

پروردگار شما باشد و بشتابيد به سوى كارى كه شما 

را برساند به بهشتى كه فراخى آن به اندازه آسمانها 

و زمين است و آماده شده است براى پرهيزگارانى 

كنند در شاديها و كاميابيها كه در راه خدا انفاق مى

ناكاميها و فروبرندگان خشم و و در گزندها و 
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نگهدارندگان خود از كينه و درگذرندگان از مردم 

 266و خداوند دوست دارد نيكوكاران را«.

كنيز امام سجاد عليه السالم بر دست آن حضرت آب 

ريخت، گوشه ابريق بر سر آن حضرت خورد و مى

شكست امام عليه السالم سر برداشت و به كنيز 

وَالكاظِمينَ  داوند فرموده:نگريست، كنيز گفت خ

 امام فرمود: »خشم خود را فرو خوردم«. الْغَيْظَ

امام فرمود: »عفوت  وَالْعافينَ عَنِ الْنَّاسِ كنيز گفت:

وَاللَّهُ  كردم خدا هم از تو عفو كند«. كنيزگفت:

فرمود: »درراه خدا آزادت ، اماميُحِبُّ الْمُحْسِنينَ

 268و 267كردم«.

 آيا بغض ستمگر غيراختيارى است؟

 
266 \i\-( 1)iُ  رَّ  َوَسارُِعوْا ِإََل ْت لِْلُمتَِّقَْي* الَِّذيَن يُنِفُقوَن ىِف السَّ مَواُت واِْلَْرُض أُِعدَّ بُّ ا آِء َوالضَّرَّآِء َوا ْلكِظِمَْي َمْغِفرٍَة مىن رَّبىُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ ا ْلَغْيَظ َوا ْلَعاِفَْي َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيُِ

 E\(.134 -133عمران/ ،) آلE\ْلُمْحِسِنْيَ 
267 \( 2iُ)-  352، ص 43حباراِلنوار، ج.\E 
268 \( 3iُ)- لعفو، مراجعه شود.براى دانسنت فضيلت كظم غيظ و عفو، به كتاب اصول كاىف، باب الرفق واملداراة وباب اْللم وباب كظم الغيظ وباب ا\E 

http://www.i20.ir/


556      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

اگر گفته شود دشمنى كسى كه به انسان ستمى 

كرده و آزار رسانده قهرى و الزمه بشريّت و جنبه 

حيوانيّت است و خالصه اختيارى نيست تا مورد 

 تكليف به حرمت و مؤاخذه و عقوبت باشد.

______________________________ 
فِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا مَغْ وَسَارِعُواْ إِلَى -(1)

السَّموَاتُ والْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ يُنفِقُونَ 

فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَا لْكظِمِينَ ا لْغَيْظَ وَا لْعَافِينَ عَنِ 

 -133عمران/ ، )آلالنَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ ا لْمُحْسِنِينَ

134.) 

 .352، ص 43بحاراألنوار، ج  -(2)

براى دانستن فضيلت كظم غيظ و عفو، به كتاب  -(3)

اصول كافى، باب الرفق والمداراة وباب الحلم 

 وباب كظم الغيظ وباب العفو، مراجعه شود.

 217، ص: 2قلب سليم، ج
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پاسخ اين است كه آنچه قهرى و غيراختيارى است 

اى دادن بغض باشد و امّا جخطور بغض به دل مى

در دل و مستمرّ داشتن آن، پس شكى نيست كه آن 

اختيارى است؛ زيرا انسانى، به تدبر در زيانهاى كينه 

شود و دقّت در آيات و رواياتى كه در كه گفته مى

هاى الهى در مذمت آن ذكر شده و ايمان به وعده

تواند دل خود را از ثواب عفو و گذشت مى

و خالصه كينه مانند ساير آلودگى به بغض نگاهدارد 

گناهان قلبى كه هريك در جاى خودش شرح داده 

شده اختيارى است و مورد تكليف و مؤاخذه 

خواهد بود به دليلهايى كه ذكر شد و بعد از اين هم 

 شود.ذكر مى

 شود به بهشت رفت؟آيا با كينه مى

در اين مقام خواننده عزيز دقّت كند در حال كسى 

ن و عمل سزاوار بهشت باشد لكن با كه از جهت ايما

تواند با اين آلودگى به كينه مؤمنى بميرد آيا مى
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بهشت رود در حالى كه بهشت جاى پاكدالن است 

اى ناراحتى و حزن و غصّه در كه از هيچ جهت ذرّه

اند كه از برخورد با آنها راه ندارد و بهشتيان كسانى

رعكس شود و بيكديگر بهجت و مسرّتشان بيشتر مى

اى دوزخيان كه برخوردشان با يكديگر عذاب تازه

 است برايشان.

ميرد بايد سالها در پس مؤمن بهشتى كه با حقد مى

برزخ يا مواقف قيامت بماند و گرفتار باشد تا از اين 

آلودگى پاك شود و بتواند به بهشت رفته از آن 

 مند گردد.بهره

هشتيان از اينجاست كه در قرآن مجيد فرموده كه ب

را پيش از بهشت رفتن از گناه بزرگ كينه پاك 

فرمايد: »كينه )و عداوت و خشمى( كنند و مىمى

 269هايشان بوده جدا كرديم«.كه در سينه

 
269 \i\-( 1)iُ ... َونَ َزْعَنا َماىِف ُصُدورِِهم مىْن ِغلى\E /(.43،) اعراف\E 

http://www.i20.ir/


559      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

فرمايد: و پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم مى

اى بر يك گناه خود صد سال زندانى »راستى بنده

در بهشت باشد و به چشم خود ببيند كه همسرانش 

 270در ناز و نعمتند«.

______________________________ 
 (.43، )اعراف/ وَنَزَعْنَا مَافِى صُدُورِهِم مّنْ غِلّ ... -(1)

»إنَّ الْعَبْدَ لَيُحْبسُ عَلَى ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ مِأةَ عامٍ  -(2)

أَزْواجِهِ فِي الْجَنَّةِ يَتَنَّعَمْنَ«، )كافى، ج  وَإنَّهُ لَينْظُرُ إلى

 (.19، باب الذنوب، ح 272، ص 2

 218، ص: 2قلب سليم، ج

و شايد اين گناه اشاره به حقد و حسد باشد كه 

شتى باشد با آن آلودگى صاحب آن هرچند به

تواند به بهشت برود و بايد زندانى شود تا از آن نمى

 پاك گردد.

 
270 \( 2iُ)- (.19باب الذنوب، ح ، 272، ص 2أَْزواِجِه ِف اْْلَنَِّة يَ تَنََّعْمَن«،) كاىف، ج  » إنَّ اْلَعْبَد لَُيْحبُس َعَلى َذْنٍب ِمْن ُذنُوبِِه ِمأَة عاٍم َوإنَُّه لَيْنظُُر إَل\E 
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بنابراين، هرعاقل ديندارى كه تنها آرزويش در 

جهان به دست آوردن آسايش در جهان ابدى است 

به طورى كه هيچ گرفتارى نداشته باشد پس از 

دقت در اين جمله كوتاهى كه ذكر شد آيا كينه 

دهد؟ آيا هميشه در را در دل خود جاى مىمؤمنى 

حال خشم و غضب بر مؤمنى است؟ اگر چنين باشد 

 دليل بر ضعف ايمان اوست.

 آيا بخشيدن، زير بار ستم رفتن است؟

اگر پرسيده شود بنابراين كه بغض و خشم و 

انتقامجويى حرام باشد پس بايد مسلمان بيچاره 

اى نكند و ناله هميشه زير بار ظلم برود و ستم كشد و

اگر دستور اسالمى عفو و احسان است، پس بايد 

نظر كند و مؤاخذه و مسلمان از حق خود صرف

تالفى ننمايد و اين موجب اختالل نظام اجتماعى و 

 جرئت ستمكاران خواهد شد.
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پاسخ اين است كه بغض و خشم و انتقامجويى 

حرام، پس از وقوع ظلم و ستم است اگر بيش از 

ستمى كه به او شده باشد و اگر به همان  اندازه

 اندازه باشد حرام نيست به تفصيلى كه دانسته شد.

امّا پيش از وقوع ظلم بر هرمسلمانى واجب است 

زير بار ظلم نرود و در برابر ستم، ايستادگى كند و 

از مال و جان و ناموس خود دفاع نمايد به اين 

كه  تفصيل هرگاه مسلمانى گرفتار ستمگرى شود

قصد جان او يا زن يا فرزندش را دارد بر آن 

مسلمان واجب است اگر بتواند مقاومت كند و از 

خود و زن و فرزندش دفاع نمايد هرچند گمان 

 سالمت نداشته باشد.

و اگر توانايى مقاومت ندارد و بتواند فرار كند 

 واجب است فرار كند تا جانش محفوظ بماند.

 دفاع از مال و جان و ناموس واجب است
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در حكم قصد جان است قصد زدن يا زخم كردن 

 يا ناقص نمودن عضوى از بدن كه در

 219، ص: 2قلب سليم، ج

اين موارد هم دفاع واجب است و هرگاه ظالم، 

قصد بردن مال را داشته باشد، پس اگر آن مال 

كه به اى ناچيز و غيرقابل اعتناست مانند كفش كهنه

آن اعتنايى نيست اگر دزدى خواست آن را ببرد 

دفاع از آن واجب نيست و جايز است و اگر مال 

اند مهمّ و مورد اعتناست پس مشهور فقها فرموده

اند وقتى دفاع از آن واجب است و بعضى فرموده

الحفظ باشد مثل واجب است كه آن مال واجب

 اش در معرض خطر و مورد حاجتاينكه سرمايه

 اوست.

بايد دانست كه دفاع از مال وقتى واجب است كه 

به سالمتى خود اطمينان داشته باشد پس اگر گمان 
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دارد كه در دفاع از مال، جانش در خطر است؛ مثلًا 

دزد با اسلحه است و او اسلحه ندارد، پس در اين 

صورت مقاومت جايز نيست؛ زيرا حفظ جان مقدم 

ن احكام دفاع به بر حفظ مال است و براى دانست

 كتاب جهاد از كتب فقهى مراجعه شود.

 تالفى نكردن زيربار ظلم رفتن نيست

خالصه بر هرمسلمانى حرام است تسليم ستم شدن و 

 از آن دفاع نكردن.

لكن اگر ستمى بر او وارد شد مطالبه تدارك بر او 

نظر واجب نيست بلكه مخير است بين عفو و صرف

ك؛ مثلًا اگر ظالمى او را زد يا كردن يا مطالبه تدار

تواند زخمى نمود يا عضوى از او را ناقص كرد مى

تواند مطالبه ديه يا قصاص كند مطابق ببخشد و مى

آنچه در كتاب حدود و ديات و قصاص ذكر شده 

 است.
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تواند عين آن اگر يا اگر مال او را برده است مى

كند باشد يا مثل و قيمت آن اگر تلف شده، مطالبه 

نظر كند تواند از آن صرفبدون زياده چنانچه مى

الحفظ باشد مانند مال مگر اينكه آن مال واجب

امانت يا سرمايه زندگى كه در اين صورت مطالبه 

 آن واجب است.

از آنچه گفته شد دانسته گرديد كه مورد وجوب 

دفاع از ظلم پيش از وقوع آن است و مورد امر 

از وقوع آن است پس  استحبابى عفو و گذشت پس

 بين اين دو حكم هيچ تنافى نيست.

 220، ص: 2قلب سليم، ج

 آورد؟آيا عفو، اختالل نظام مى

و امّا آنچه گفته شد كه عفو از ظلم موجب اختالل 

نظام و سبب جرأت ستمكار است، پاسخ اين است 

كه آنچه موجب اختالل نظام است عفو از اجراى 
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ع شرايط آن است به حدود الهى در صورت اجتما

تفصيلى كه در كتاب حدود ذكر شده و در سوره 

فرمايد: »و فرا نگيرد شما را مهربانى به زانى توبه مى

و زانيه در اجراى حكم خدا«؛ زيرا اگر زناى زناكار 

فاش شود به طورى كه چهار مرد عادل بر آن 

گواهى دهند پس اگر او را حد نزنند و عفوش كنند 

ابد به طورى كه زشتى و گناه بزرگ يزنا رواج مى

رود و همچنين لواط و دزدى و بودنش از بين مى

قذف و شرب خمر و غير اينها از چيزهايى كه در 

 شرع مقدس برايش حد واجب شده است.

و امّا عفو كردن از ستمهاى جزئى پس عالوه بر اينكه 

موجب اختالل نظام نيست موجب استحكام و 

ست؛ زيرا عفو سبب زيادتى تقويت نظام اجتماع ا

عالقه و محبّت است چنانكه گفته شد و آن سبب 

 تقويت اجتماع است.

 گيردغالباً عفو جلو ستم را مى
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و اينكه عفو سبب جرأت بر ستم و زيادتى آن است 

پس گوييم اين مطلب عمومى نيست بلكه غالباً به 

عكس است؛ يعنى اگر ستم كننده عفو شود از تكرار 

شود خصوصاً اگر پس از عفو وگيرى مىستمش جل

مندى و به او احسان هم بكنند كه سبب قوّت عالقه

 شود چنانچه ذكر شد.محبّت مى

بلى اگر آن ستم كننده با قساوت و شقاوت باشد به 

طورى كه به يقين بداند اگر او را رها كند و از او 

شود و در گذرد جرأتش بر ستمگرى بيشتر مى

واهد كرد البته در اين صورت ستمهاى ديگرى خ

 نبايد از او گذشت.

و شواهد تاريخى بر اينكه عفو از ستم جلوگيرى 

كرده بلكه سبب خيرهاى فراوانى شده بسيار است 

 [.از آن جمله: ]داستان ذيل است

 221، ص: 2قلب سليم، ج
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 بخشدپيغمبر قاتل عمويش را مى

ح مكّه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم در فت

شمار مشركين عفو فرموده و آنها هم از آزارهاى بى

اسالم را پذيرفتند و بسيارى از ايشان اسالمشان نيكو 

شد. و نيز از »وحشى« كشنده حضرت حمزه عليه 

السالم عفو فرموده و او را پذيرفت و اين گذشت، 

سبب شد كه ]او[ اسالم آورد و در آخر كارش 

اسالم و مسلمين بود بزرگترين اشقيا كه سدّ راه 

 يعنى »مسيلمه كذاب« را كشت.

و نيز حضرت سيّدالشهداء عليه السالم روز عاشورا از 

حرّ رياحى عفو فرمود و آن، وسيله رسيدن او به 

 درجه عالى شهادت شد.

 اگر پوزش بخواهد عفو الزم است

بايد دانست آنچه گفته شد از استحباب عفو و احسان 

يى است يعنى ستم كشيده بدون راجع به عفو ابتدا
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درخواست ستم كننده او را ببخشد، امّا اگر ستمگر 

از كردار خود پشيمان شود و با شرمسارى از 

ستمديده پوزش بخواهد و عذرخواهى كند، الزم 

 است عذرش را بپذيرد و از او درگذرد.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »يا 

كه نپذيرد پوزش  على عليه السالم! كسى

عذرخواهى را، چه راست گويد و چه دروغ، به 

 271شفاعت من نرسد«.

پذير باشيد از هر پوزشى؛ خواه و نيز فرمود: »پوزش

درست باشد يا نادرست وهركه نپذيرد، شفاعت من 

 272به او نرسد«.

 
271 \( 1iُ)- (.353، ص 4» من َل يقبل العذر من متنصىل صادقاا كان او كاذباا َل ينل شفاعىت«،) من ال ُيضره الفقيه، ج\E 
272 \( 2iُ)-.)اقبلوا العذر من كل متنصل حمقاا كان او مبطال ومن َل يقبل العذر منه فال نالته شفاعىت«،) مشكوة اِلنوار، طربسى «\E 
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حضرت سجاد عليه السالم فرمود: »اگر مردى تو را 

از سمت راستت دشنام داده سپس از طرف چپت 

 273برگشت و پوزش خواست عذرش را بپذير«.

______________________________ 
»من لم يقبل العذر من متنصّل صادقاً كان او  -(1)

، 4كاذباً لم ينل شفاعتى«، )من ال يحضره الفقيه، ج 

 (.353ص 

»اقبلوا العذر من كل متنصل محقاً كان او مبطال  -(2)

ومن لم يقبل العذر منه فال نالته شفاعتى«، )مشكوة 

 األنوار، طبرسى(.

حول الى »ان شتمك رجل عن يمينك ثم ت -(3)

 يسارك فاعتذر اليك فاقبل عذره«،

______________________________ 
 (.153، ص 8)روضة الكافى، ج 

 
273 \( 3iُ)-،»ان شتمك رجل عن ميينك ُث حتول اَل يسارك فاعتذر اليك فاقبل عذره «\E 

  .(153، ص 8) روضة الكاىف، ج 
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 222، ص: 2قلب سليم، ج

و در كشف الغمّه از موسى بن جعفر عليه السالم 

مروى است كه به فرزندانش فرمود: »اگر كسى در 

گوش راست شما حرف ناروايى زد سپس برگشت 

شما عذرخواهى كرد و گفت من به گوش چپ 

حرف ناروا نزدم عذرش را بپذيريد« و نظير همين 

روايت از اميرالمؤمنين عليه السالم در فقيه و غرر 

 نقل شده است.

 . بغض مؤمن به جهت ترك آداب و رسوم7

هرگاه شخصى از مؤمنى خالف توقع و انتظارش را 

اى از آداب عرفى را ترك كرد و بدين ديد يا پاره

وسيله او را دشمن دارد اين بغض حرام قطعى و 

كند پولى به گناه بزرگى خواهد بود؛ مثلًا قصد مى

عنوان قرض از ديگرى بگيرد و انتظار دارد كه تا به 

ظهار كرد و نداد او گفت فوراً اطاعت كند و چون ا
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دشمنش شود يا اينكه كتاب يا فرش يا لباس به 

عنوان عاريه از ديگرى خواست و چون توقع 

داشت كه او را امين داند و به او بدهد و چون نداد 

اش را در دل جاى دهد و مانند اينكه كينه

خواست؛ چون وارد شود جلوش برخيزد و مى

تا  چون برنخاست دشمنش شود يا انتظار داشت

كند فوراً اجابت نمايد يا در مجلس دعوتش مى

ضيافتى كه برپا كرده از او نيز دعوت كند و چون 

 نكرد دشمنش شود.

هايى است كه از توقعات ناروا از همه بدتر دشمنى

شود مانند دشمنى و توهمات كفرآميز پيدا مى

همكار به اينكه خيال كند چون فالن شخص با او 

اش دكانى باز كرده، ك مغازههم شغل شده يا نزدي

اندازد و درآمدش مغازه او را از جلوه و رونق مى

شود، غافل از آنكه رزق و كم و زيادش با كم مى
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خداست و به راستى دشمنى همكار را در دل جاى 

 دادن بدترين انواع حقد است.

اى از روايات در حرمت بغض و در اين مقام به پاره

 شود.مؤمن اشاره مى

 رد خشم خدا و عملش پذيرفته نيستمو

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »و 

هركس شب كند و در دلش دشمنى و بدخواهى 

 برادر

 223، ص: 2قلب سليم، ج

مسلمانش باشد شب كرده در خشم خدا و صبح 

كرده در خشم خدا تا اينكه توبه كند و از دشمنى 

در دلش دشمنى  برگردد و اگر بميرد در حالى كه

 274مسلمانى باشد بر دين اسالم نمرده است«.

 
274 \( 1iُ)-ين االسالم«،) » ومن بات وىف قلبه غٌش ِلخيه املسلم بات ىف سخط اللَّه وأصبح كذلك وهو ىف سخط اللَّه حىتى يتوب ويرجع وان مات كذلك مات على غري د

 E\(.363، ص 76حباراِلنوار، ج 
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پذيرد خدا امام صادق عليه السالم فرمود: »و نمى

كردار مؤمنى را كه در دلش بدخواهى برادر 

 275مؤمنش را داشته باشد«.

و رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»بيش از سه روز قهر كردن از برادر دينى حالل 

 276«.نيست

 قهر بيش از سه روز، گناهش بيشتر است

مراد از هجران )قهر كردن( قطع عالقه قلبى و 

بريدن رشته الفت و دوستى و نفرت و انزجار دل 

است از كسى كه خالف توقعش از او ديده )از امور 

دنيوى( يا تقصيرى در حقوق معاشرت و مصاحبت 

ى كه از او مشاهده نموده يا نزاع و جدال و گفتگوي

بين آنها واقع شده است و اينكه در حديث فرموده 

بيش از سه روز قهر و ستيزه بين دو برادر مسلمان 

 
275 \( 2iُ)- ِ(.361، ص 2 اْلُمؤِمِن ُسوءاا«،) كاىف، ج » َوال يَ ْقَبُل اللَّهُ ِمْن ُمؤمٍن َعَمالا َوُهَو ُمْضِمٌر َعَلى اخيه\E 
276 \( 3iُ)- (.380، ص 4(» ال ُيل للمؤمن ان يهجر اخاه املؤمن فوق ثالث«،) من ال ُيضره الفقيه، ج 2، ح 344، ص 2» الِهْجرََة َفوَق َثالٍث«،) كاىف، ج\E 
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حرام است، مراد بيان مرتبه شديد گناه بغض مؤمن 

است؛ يعنى اگر سه روز اين بغض بماند، گناهش 

 تر و شديدتر است.سخت

و اما نسبت به خصوص سه روز، مقتضاى اطالق ساير 

، اين است كه از همان لحظه نخستين كه بغض دليلها

مؤمن را در دل جاى داد، گنهكار است تا سه روز 

 شود.تر مىو پس از آن سخت

______________________________ 
»ومن بات وفى قلبه غشٌ ألخيه المسلم بات فى  -(1)

سخط اللَّه وأصبح كذلك وهو فى سخط اللَّه حتّى 

يتوب ويرجع وان مات كذلك مات على غير دين 

 (.363، ص 76االسالم«، )بحاراألنوار، ج 

»وَال يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُؤمنٍ عَمَلًا وَهُوَ مُضْمِرٌ عَلَى  -(2)

 (.361، ص 2 سُوءاً«، )كافى، ج اخيهِ الْمُؤمِنِ
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، 344، ص 2»الهِجْرَةَ فَوقَ ثَالثٍ«، )كافى، ج  -(3)

( »ال يحل للمؤمن ان يهجر اخاه المؤمن فوق 2ح 

 (.380، ص 4ثالث«، )من ال يحضره الفقيه، ج 

 224، ص: 2قلب سليم، ج

 رودآنكه زودتر آشتى كند زودتر به بهشت مى

رمود: »رسول خدا صلى امام صادق عليه السالم ف

اهلل عليه و آله و سلم فرموده است هردو نفر مسلمانى 

كه از هم قهر كنند و سه روز بر آن حال بمانند و 

صلح نكنند هردو از اسالم بيرون باشند و ميان آنها 

پيوست دينى نباشد و هركدام پيشى گيرد به سخن 

گفتن با برادر مسلمان خود اوست كه روز حساب 

 277رد به رفتن به بهشت«.پيشى گي

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »راستى شيطان ميان 

كند تا يكى از آنها از دين دو مؤمن آشوبگرى مى
 

277 \( 1iُ)-ا ُمْسلمْي هُتاَجرا َفَمَكثا َثالثاا الَيْصطَِلحان االَّ كانا خارَِجْْيِ ِمَن ااْلْسالِم وَلَْ َيُكْن بَ ْيَنهُ » عن الصادق عليه السالم قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آل ما ه و سلم: أميُّ
اِبُق اََل اْْلَنَِّة يَ ْوَم اْلِْساِب«،) كاىف، ج   َواليٌَة فَاي ُُّهما َسَبَق اَل   E\(.5، ح 345، ص 2َكالِم َأخيِه كاَن السَّ
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خود برنگشته باشد و چون چنين كنند به پشت 

بخوابد و استراحت كند و سپس گويد كامياب 

شدم، خدا رحمت كند مردى را كه ميان دو تن از 

ازد و آنها را آشتى دهد؛ اى دوستان ما الفت اند

 278گروه مؤمنين با هم الفت گيريد و مهر بورزيد«.

و خالصه حديث آنكه قهر كردن از يكديگر از 

فريب شيطان است و شيطان هميشه در كمين 

كوشد تا دينشان را بگيرد و چون مؤمنين است و مى

 شود.به مراد خود برسد راحت و آزاد و خوش مى

اصالح دهد و نفرت را با الفت در برابرش هركس 

 مبدل سازد شيطان را سخت آزرده است.

فرمايد: »پيوسته تا و حضرت صادق عليه السالم مى

دو مسلمان با هم قهرند ابليس شاد است و چون 

آشتى كنند زانوهايش بلرزد و به هم خورد و 

 
278 \( 2iُ)- ْيطاَن يُ ْغري بَ ْْيَ املؤِمنَْي ماَلَْ يَ ْرجع َأَحُدُهم َعْن ديِنِه فِإذا فَ َعلُوا ذِلَك اْسَتْلقا َعَلى َقفاُه َد ُُثَّ قاَل فُ ْزُت فَ َرِحَم اللَُّه اْمَرءاا الََّف بَ ْْيَ َولِيىْي لَنا يا َمْعَشَر املُؤِمنَْي » ِإنَّ الشَّ َوََتَدَّ

 E\، باب اَلجرة(.6، ح 345، ص 2اَطُفوا«،) كاىف، ج تَأَلَّفوا َوَتع
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بندهايش از هم بگسلد و فرياد كشد، وا ويال گويد 

 279ست«.از هالكتى كه ديده ا

______________________________ 
»عن الصادق عليه السالم قال رسول اللَّه صلى  -(1)

اهلل عليه و آله و سلم: أَيُّما مُسْلمين تُهاجَرا فَمَكَثا ثَالثاً 

اليَصْطَلِحان الَّا كانا خارِجَيْنِ مِنَ الْاسْالمِ وَلَمْ يَكُنْ 

كَالمِ أَخيهِ كانَ السَّابِقُ  الى بَيْنَهُما وَاليَةٌ فَايُّهُما سَبَقَ

، ح 345، ص 2الىَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْحِسابِ«، )كافى، ج 

5.) 

»إِنَّ الشَّيْطانَ يُغْري بَيْنَ المؤمِنينَ مالَمْ يَرْجع  -(2)

أَحَدُهُم عَنْ دينِهِ فإِذا فَعَلوُا ذلِكَ اسْتَلْقا عَلَى قَفاهُ 

فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَءاً الَّفَ بَيْنَ وَلِيّين وَتَمَدَّدَ ثُمَّ قالَ فُزْتُ 

، 2لَنا يا مَعْشَرَ المُؤمِنينَ تَأَلَّفوا وَتَعاطَفُوا«، )كافى، ج 

 ، باب الهجرة(.6، ح 345ص 

 
279 \( 3iُ)- ْت رُْكبَتاُه َوَُتَلََّعْت أَْوصالُُه َونادى  E\(.7، ح 346، ص 2يا َويْ َلُه ما َلِقَي ِمَن الثُُّبوِر«،) كاىف، ج » اليَزاُل ابْليُس فَرحاا َما اْهَتَجَر اْلُمْسِلماِن فَاذا اْلَتَقَيا اْصَطكَّ
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»اليَزالُ ابْليسُ فَرحاً مَا اهْتَجَرَ الْمُسْلِمانِ فَاذا  -(3)

صالُهُ وَنادى يا وَيْلَهُ الْتَقَيَا اصْطَكَّتْ رُكْبَتاهُ وَتَخَلَّعَتْ أَوْ

 (.7، ح 346، ص 2ما لَقِيَ مِنَ الثُّبُورِ«، )كافى، ج 

 225، ص: 2قلب سليم، ج

 

 هردو سزاوار لعنتند گاهى

»مفضّل« گويد شنيدم از امام صادق عليه السالم 

فرمايد: »دو مرد به طور قهر از هم جدا نشوند مى

جز اينكه يكى از آنها سزاوار بيزارى و لعنت است و 

 بسا كه هردو سزاوار آن باشند«.

»معتّب« به آن حضرت عرض كرد فدايت شوم! اين 

تقصيرى دارد؟ فرمود: جزاى ظالم است، مظلوم چه 

»براى آنكه برادر خود را به پيوست و آشتى با 

كند. نظر نمىخواند و از گفته او صرفخويش نمى

فرمايد هرگاه دو نفر با هم ستيزه شنيدم پدرم مى
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كردند و يكى بر ديگرى چيره شد آنكه ستم ديده، 

نزد طرف ستمگر خود رود تا آنكه به او بگويد اى 

تو ستم كردم و بدين وسيله قهر و متار برادر! من به 

كه ميان او و رفيقش برطرف شود؛ زيرا خدا حكيم 

 280ستاند«.و عادل است، از ظالم داد مظلوم را مى

كنند و و خالصه حديث؛ دو نفرى كه از هم قهر مى

دهند هرگاه بر دشمنى يكديگر را در دل جاى مى

هردو مقصر و گنهكارند، اين قهر و خشم ادامه دهند 

تواند هم ظالم كه آشكار است اما مظلوم، چون مى

خشم خود را دور كند و هم خشم ظالم را به اينكه 

نزد او رود و بگويد برادر! من بد كردم، ستم نمودم 

مرا ببخش )و اگر توريه كند بهتر است يعنى از جمله 

ستم كردم، قصد كند ستم به نفس خود را( و در 

 
280  \( 1iُ)-  ْعُت اباَعبِداللَّه عليه السالم يَ ُقوُل: اليَ ْفََتُِق َرُجالِن َعَلى اَلِْْجراِن االى َا اْسَتَحقَّ ذِلَك ِكالُِها. َفقاَل لَهُ ُمَعتٌِّب: َجَعَليِن اللَّ » مسَِ ُه ِفداَك هذا اْسَتْوَجَب اَحُدُِهَا اْلرَباَئَة َواللَّْعَنَة َوُرِبَّ

ْعُت َأّب ِصَلِتِه وال يَ َتغامُس لَهُ َعْن َكال الظَّاَِلُ َفما باُل اْلَمْظلُوم؟ قال عليه السالم ِلَنَُّه اليَْدُعو اخاُه اَل  صاِحِبِه َحىتَّ  يَ ُقول: إذا تَنازََع اثْناِن َفعازَّ اَحُدُِها اآلَخَر فَ ْلرَيْجِع اْلَمْظلُوُم ِإَل  ِمِه مسَِ
«،) كاىف، ج  َل أَنَا الظَّاَِلُ َحىتَّ يَ ْقَطَع اَلِْْجراَن بَ ْيَنهُ َوبَ ْْيَ صاِحِبِه فَِإنَّ اللََّه تَباَرَك َوَتعا يَ ُقوَل ِلصاِحِبِه َأْى َأخي  E\(.1، ح 344، ص 2َحَكٌم َعْدٌل يَأُخُذ لِْلَمْظُلوِم ِمَن اْلظَّاَلِِ
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از جمله حقوق مؤمنين به يكديگر  روايات

 نگاهداشتن از گناه شمرده شده است.

 چيزى نخواهيد تا خشمگين نشويد

حضرت صادق عليه السالم فرمود: »حاجتهاى 

 خودتان را از برادران دينى خود خواهش

______________________________ 
»سَمِعْتُ اباعَبدِاللَّه عليه السالم يَقُولُ: اليَفْتَرِقُ  -(1)

رَجُالنِ عَلَى الْهِجْرانِ الّا اسْتَوْجَبَ احَدُهُمَا الْبَرائَةَ 

وَاللَّعْنَةَ وَرُبَّمَا اسْتَحَقَّ ذلِكَ كِالهُما. فَقالَ لَهُ مُعَتِّبٌ: 

الْمَظْلوُم؟ قال جَعَلَنِي اللَّهُ فِداكَ هذا الظَّالِمُ فَما بالُ 

صِلَتِهِ وِال يَتَغامسُ لَهُ  عليه السالم ألَنَّهُ اليَدْعُو اخاهُ الى

يَقُول: إذا تَنازَعَ اثْنانِ فَعازَّ  عَنْ كَالمِهِ سَمِعْتُ أَبى

صاحِبِهِ حَتَّى  احَدُهُما اآلخَرَ فَلْيَرْجعِ الْمَظْلوُمُ إِلى

لظَّالِمُ حَتَّى يَقْطَعَ أَنَا ا يَقُولَ لِصاحِبِهِ أَىْ أَخي

 الْهِجْرانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبارَكَ وَتَعالى
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، 2حَكَمٌ عَدْلٌ يَأخُذُ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الْظَّالِمِ«، )كافى، ج 

 (.1، ح 344ص 

 226، ص: 2قلب سليم، ج

نكنيد كه اگر خواستيد و آنها به شما ندادند 

خشمگين شويد و )چون خشم كرديد( كافر 

 281شويد«.

در اين حديث خشم و بغض به مؤمن را به جهت 

دنيوى در حدّ كفر دانسته و براى اينكه مؤمنى به 

چنين گناه بزرگى گرفتار نشود امر فرمود كه تا 

اهش بتوانيد از يكديگر چيزى نخواهيد مبادا خو

شما را انجام ندهند و به گناه بغض مؤمن آلوده 

 شويد.

 
281 \( 1iُ)- (.202، ص 4» ال تسئلوا اخوانكم اْلوائج فيمنعونكم فتغضبون وتكفرون«،) دارالسالم، نورى، ج\E 
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و نيز از پدران بزرگوارش نقل فرمود كه: »گواهى 

كسى كه در دلش دشمنى است بر چيزى پذيرفته 

 282نيست«.

و همچنين فرمود: »گواهى مرد و زن خيانتكار و 

همچنين كسى كه با برادر دينى خود دشمنى دارد 

 283گذرا نيست«.

 ش محقق در شرايع و شهيد در مسالكفرماي

فرمايد: »حسد گناه است و »محقق« در شرايع مى

همچنين دشمنى با مؤمن هم گناه است و آشكار 

 284كردن بغض، ضرر رساننده است به عدالت«.

يعنى بغض مؤمن تا دانسته نشده تنها گناه درونى 

است و چون آشكارش كرد و دانسته شد ديگر عادل 

در امورى كه عدالت شرط آن است نيست يعنى 

 
282 \( 2iُ)- (.43، ص 3» ال تقبل شهادة ذى شحناء«،) من ال ُيضره الفقيه، ج\E 
283 \( 3iُ)- (.287، ص 99» ال جيوز شهادة خائن وال خائنة وال ذى غمر على اخيه«،) حباراالنوار، ج\E 
284 \( 4iُ)- چاپ امساعيليان(7، كتاب الشهادات، مسأله 117، ص 4اْلَعَدالَِة«،) شرايع، ج  » اْلََْسُد َمْعِصيةٌ وََكذا بْغَضُة اْلُمؤِمُن، والتىظاُهُر بذلك قاِدٌح ِف ،.\E 
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توان او را عادل مانند شهادت و امامت جماعت نمى

دانست مگر اينكه توبه كند و اطمينان به ملكه 

 عدالت او پيدا شود.

شهيد ثانى در مسالك در شرح عبارت محقق 

 فرموده: »در بين فقهاى اسالم خالفى

______________________________ 
ا اخوانكم الحوائج فيمنعونكم »ال تسئلو -(1)

، ص 4فتغضبون وتكفرون«، )دارالسالم، نورى، ج 

202.) 

»ال تقبل شهادة ذى شحناء«، )من ال يحضره  -(2)

 (.43، ص 3الفقيه، ج 

»ال يجوز شهادة خائن وال خائنة وال ذى غمر  -(3)

 (.287، ص 99على اخيه«، )بحاراالنوار، ج 
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كَذا بغْضَةُ الْمُؤمِنُ، والتّظاهُرُ »الْحَسَدُ مَعْصِيةٌ وَ -(4)

، 117، ص 4الْعَدَالَةِ«، )شرايع، ج  بذلك قادِحٌ فِي

 ، چاپ اسماعيليان(.7كتاب الشهادات، مسأله 

 227، ص: 2قلب سليم، ج

نيست در حرمت حسد و بغض مؤمن و در روايات 

فراوانى از هردو سخت نهى شده و وعده عذاب بر 

و از گناهان كبيره است پس هردو داده شده و هرد

ضرر رساننده به عدالت است هرچند آشكار نشود و 

تنها در درون باشد يعنى در گفتار يا كردار حسد و 

بغض خود را ظاهر نكند و جهت اينكه فقها اظهار 

اند نه براى عدالتى دانستهحسد و بغض را دليل بر بى

اين است كه حسد و بغض درونى گناه نيست، بلكه 

اين جهت است كه تا ظاهر نشود، براى ديگران به 

شود گناه درونى او، پس حسد و بغض دانسته نمى

هرچند به تنهايى و بدون اظهار حرامند لكن تا 

عدالتى آن شخص دانسته نشود و آشكار نگردد بى
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شود تا شهادتش ردّ شود و معناى حسد ثابت نمى

ناخوش داشتن نعمت است بر كسى كه حسدش را 

و آرزومند گرفته شدن نعمت از اوست خواه  دارد

خبر اين حالت درونيش را آن كس باخبر شود يا بى

 بماند.

و معناى بغض مؤمن ناخوش داشتن مؤمن و گران 

و سنگين داشتن و نفرت داشتن از اوست بدون 

گناهى كه كرده باشد بلكه به سبب امر دنيوى، پس 

هايى بغض مؤمن بدون گناهى كه كرده باشد به تن

معصيت است خواه از او قهر كند و او را ترك نمايد 

يا نه و اگر با آن بغض قلبى، قهر هم كرد و او را 

ترك نمود دو معصيت كرده است و اگر بغض تنها 

باشد بدون قهر كردن يك معصيت است چنانكه اگر 

قهر كردن تنها بدون بغض قلبى باشد يك معصيت 

 285است«.
 

285 \( 1iُ)-هر ّبما قادحاا الهنما من » ال خالف ىف حترمي هذين االمرين والتهديد عليهما ىف االخبار مستفيض. وِها من الكبائر فيقدحان ىف العدالة مطلقاا. وامنا جعل التظا
واملراد باْلسد: كراهة النعمة على احملسود وَتّن زواَلا عنه، سواء وصلت اَل اْلاسد ام االعمال القلبيىة فال يتحقق تأثريِها ىف الشهادة اال مع اظهارِها وان كانا حمرمْي بدون االظهار 
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فاق فتوا و روايت بر معصيت و در رياض فرموده: »ات

بودن دشمنى و كينه مؤمن از غير جهت دينى است 

اند خوشحال شود از و فقها در تفسير عداوت گفته

 بدحالى مؤمنى و ناخوش شود از خوشى او.

______________________________ 
»ال خالف فى تحريم هذين االمرين والتهديد  -(1)

ما من الكبائر عليهما فى االخبار مستفيض. وه

فيقدحان فى العدالة مطلقاً. وانما جعل التظاهر بهما 

قادحاً النهما من االعمال القلبيّة فال يتحقق تأثيرهما 

فى الشهادة اال مع اظهارهما وان كانا محرمين بدون 

االظهار والمراد بالحسد: كراهة النعمة على المحسود 

ال. وتمنى زوالها عنه، سواء وصلت الى الحاسد ام 

 -كفسق -وببغضه: كراهته واستشقاله ال لسبب دينىّ

فيبغضه ألجله سواء قاطعه مع ذلك ام ال. فان هجره 

 
فيبغضه ِلجله سواء قاطعه مع ذلك ام ال. فان هجره فهما معصيتان وقد ُيصل كل منهما بدون االخرى«،) مسالك، ج  -كفسق  -ال. وببغضه: كراهته واستشقاله ال لسبب ديّنى 

 E\(.184، ص 14
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فهما معصيتان وقد يحصل كل منهما بدون االخرى«، 

 (.184، ص 14)مسالك، ج 

 228، ص: 2قلب سليم، ج

اند آرزوى گرفته شدن و بعض ديگر اضافه كرده

نعمت را از او و همه اينها گناه بزرگى است و اگر 

نگوييم گناه كبيره است به اصرار بر آن قطعاً كبيره 

 شود«.مى

 بايد دنيا را كوچك و آخرت را بزرگ ديد

اگر گفته شود بغض انسانى، از كسى كه خالف 

انتظارش را از او ديده، قهرى و غيراختيارى است 

شود، پاسخ بنابراين، مورد تكليف و مؤاخذه نمى

اين است كه در بحث بغض در برابر ستم گفته شد 

آنچه غيراختيارى است خطور نخستين بغض است 

لكن جاى دادن آن را در دل اختيارى است و در 

 ن مقام گوييم:اي
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»سبب اصلى پيدايش بغض در اين موارد حبّ دنيا 

يعنى عالقه شديد به زندگى دنيوى و اوضاع آن و 

خبرى از جهان عظيم پس از مرگ است بديهى بى

است كسى كه حيات عاريه دنيوى را بزرگ ديد، 

كوچكترين ناماليم و خالف توقعى از كسى كه ببيند 

اگر به نور ايمان،  شود چنانكهاز او رنجيده مى

بزرگى عالم آخرت و زندگى جاودانى پس از 

مرگ را شناخت و از بزرگى اوضاع و گزارشات آن 

جهان باخبر شد زندگى دنيوى نزد او كوچك و 

شود و بزرگترين ناماليمات اين جهان ارزش مىبى

او را ناراحت و رنجيده نكرده او را از پا 

حيات مادّى را  آورد و خوشيها و ناخوشيهاىدرنمى

داند كه در او اثرى گذارد، تر از اين مىپست

بنابراين، تنها سبب بغض و كينه، ضعف ايمان و جهل 

به حقيقت است و چون تقويت ايمان و شناسايى 
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حقيقت در اختيار اوست جلوگيرى از كيفر هم 

 اختيارى است.

 زيانهاى حقد

بر گيرد اگر به قوت ايمان صكسى كه او را خشم مى

كرد و آتش خشم خود را خاموش نمود، دلش 

كند. و همچنين اگر نتوانست صبر آلودگى پيدا نمى

كند و توانست تالفى كند به طورى كه دلش خنك 

شود، پس آن هم دلش از آتش خشم آزاد است و 

اگر صبر نكرد و تالفى هم نتوانست كند پس آتش 

 خشم در دلش جاى گرفته و دشمنى و نفرت

 229، ص: 2م، جقلب سلي

شود و اگر اين و بدخواهى طرف در دلش پيدا مى

حالت در دل مستمر شد مقدّمه و سبب ده آفت 

 خواهد شد بدين قرار.

 حسادت و هجران -2و  1
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كسى كه كينه ديگرى را دارد قهراً از گرفتاريش 

شود و آرزوى خوشحال و از خوشى او ناراحت مى

اين همان حسد گرفته شدن نعمت او را دارد و 

 حرام است كه در بحث آتيه ذكر خواهد شد.

شود كه انسانى از كسى و همچنين كينه سبب مى

كه به او دشمنى داشته، قهر و قطع رابطه كند و 

 دليل بزرگى گناه هجران ذكر شد.

 شماتت و سرزنش -3

كسى كه دشمن ديگرى شود هنگامى كه او را 

لباً شادى خود را به شود و غاگرفتار بيند شادكام مى

خنديدن و ساير كارهايى شادى بخش آشكار 

نمايد و به زبان، سازد و او را استهزاء و مسخره مىمى

گويد چه خوب شد كند؛ مثلًا مىاو را سرزنش مى

كه چنين گرفتار شدى چون چنان كردى چنين 
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شدى، چون تو را نفرين كردم بخاطر من دچار اين 

 بال و مصيبت شدى.

ت صادق عليه السالم فرمود: »هركه مؤمنى را حضر

سرزنش كند خدا او را در دنيا و آخرت سرزنش 

 286كند«.

نيز فرمود: »هركه مؤمنى را به گناهى سرزنش كند 

 نميرد تا آن را مرتكب شود«.

همچنين فرمود: »شادكامى و شماتت در گرفتارى 

و مصيبت برادر دينى از خود نشان مده )و بترس از 

ه( خدا به او ترحّم كند و آن گرفتارى را به تو اينك

 287دهد«.

همچنين فرمود: »كسى كه در مصيبتى كه به 

 برادرش رسد، شادكامى و شماتت كند

 
286 \1( iُ)- نْيا َواآلِخرَِة«،) كاىف، ج  » َمْن أَنََّب ُمؤِمناا أَنَِّبُه اللَُّه ِف  E\، باب التعيري(.356، ص 2اْلدُّ
287 \( 2iُ)-َها ِبك«،) كاىف، ج  » التُ ْبدى ماتََة الخيَك فَ رْيَحَهُ اللَُّه َوُيَصريِّ  E\(.1، باب الشماتة، ح 359، ص 2الشَّ
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______________________________ 
الْدُّنْيا وَاآلخِرَةِ«،  »مَنْ أَنَّبَ مُؤمِناً أَنَّبِهُ اللَّهُ فِي -(1)

 لتعيير(.، باب ا356، ص 2)كافى، ج 

الشَّماتَةَ الخيكَ فَيْرحَمَهُ اللَّهُ وَيُصَيِّرَها  »التُبْدى -(2)

 (.1، باب الشماتة، ح 359، ص 2بِك«، )كافى، ج 

 230، ص: 2قلب سليم، ج

؛ يعنى مانند او 288از جهان نرود تا گرفتار فتنه شود«

 گرفتار بال و مصيبت شود براى انتقامجويى از مؤمن.

 همتغيبت و ت -4

تواند از نقل كسى كه دشمن ديگرى شد نمى

داند خوددارى كند بلكه از عيبهايى كه از طرف مى

تواند به او تهمت نزند؛ گذارى بر او يعنى نمىعيب

زيرا جلوگير او از تهمت و غيبت جز قوّت ايمان به 

خدا و روز جزا چيز ديگر نخواهد بود و اگر ايمان 

 
288 \( 1iُ)- كاىف، ج (،» نيا حىتَّ يُ ْفَتنَتَ  E\.(1، باب الشماتة، ح 359، ص 2» َمْن مَشََت ِبُصيَبٍة نَ َزَلْت بَِأخيِه َلَْ ََيْرُْج ِمَن اْلدُّ
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كينه مؤمن را در  درست و محكمى داشت از اوّل

داد و بزرگى گناه غيبت و تهمت در دل جاى نمى

 »كتاب گناهان كبيره« ذكر شده است.

 خيانت و تحقير -6و  5

كسى كه دشمن ديگرى شد آماده خيانت كردن به 

شود و از هيچ خيانتى نسبت به او خوددارى او مى

تواند كرد تا جايى كه اسرار او را كه پيش از نمى

كند و به او خيانت دشمنيش دانسته بود فاش مى

كند و بزرگى گناه خيانت در »كتاب گناهان مى

 كبيره« ذكر شده است.

لوازم كينه، خوار و زبون كردن همچنين از آثار و 

دشمن است؛ يعنى در برخورد با او از او رو 

كند او را مسخره گرداند به او سالم نمىبرمى

آورد، ديگران را مانع نمايد اداى او را درمىمى

شود كه او را تعظيم و تكريم نمايند و مانند اينها مى
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و بزرگى هريك از آن گناهان در كتاب مزبور ذكر 

 است. شده

 آزار رسانى -منع حقوق واجب -8و  7

كسى را كه دشمن داشته، اگر رحم باشد قطع رحم 

كند، اگر همسايه است، حق همسايگى را ادا مى

كند و اگر مظلوم و گرفتار باشد از او دادرسى نمى

رسد. و همچنين ساير نمايد و به فريادش نمىنمى

اه حقوق واجب را ترك خواهد كرد و بزرگى گن

 هريك در

______________________________ 
»مَنْ شَمَتَ بِمُصيبَةٍ نَزَلَتْ بِأَخيهِ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ  -(1)

، باب 359، ص 2الْدُّنيا حتَّى يُفْتَتَنَ«، )كافى، ج 

 (.1الشماتة، ح 

 231، ص: 2قلب سليم، ج

 محلّ خودش ذكر شده است.
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گرفت  همچنين كسى كه كينه ديگرى را به دل

آماده هرنوع آزارى است كه بتواند به او برساند از 

 دست و زبان.

 زيانهاى دنيوى -9

اش نيازمنديهاى هرانسانى در مدّت زندگانى دنيويه

شمارى به يارى كردن ديگران دارد به طورى بى

كه اگر دوستانى نداشته باشد كه با او همكارى و 

سازند، همدردى كنند و نيازمنديهايش را برطرف 

خودش به تنهايى از عهده برنخواهد آمد و با هركه 

شود و از دشمن شود قهراً او هم دشمنش مى

كنند و برند و دادرسى از يكديگر نمىيكديگر مى

چون اين مطلب بين افراد تكرار شد، همگان تنها 

شوند و در سختيهاى زندگى دچار رنجهاى از پا مى

نجها و ناراحتيهاى درآورنده خواهند شد. عالوه بر ر

برند تا درونى كه از حالت بغض نهانى خود مى

جايى كه بر اعصاب اثر گذاشته و بيمارش خواهد 
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كرد، خصوصاً اگر دشمن را در ناز و نعمت و كامياب 

 بيند يا نتواند با او دشمنى كند.

 زيانهاى اخروى -10

شمارى كه به دار عالوه بر گناهان بىشخص كينه

ه خواهد شد چنانچه گفته شد از خيرات آنها آلود

و بركات فراوانى كه به وسيله الفت و عالقه محبّت 

ممكن بوده به آنها برسد محروم خواهد شد كه به 

 شود:اى از آنها اشاره مىپاره

هرمؤمنى را دشمنهاى نهانى است )يعنى شياطين( 

كه در كمين او هستند و دشمن ايمان و درستكارى 

هاى ها و خاطرهان القاى وسوسهاويند و كارش

وسيله ايمانش را نارواست در درون او، تا بدين

ربوده و از صراط مستقيم عبوديت او را منحرف 

ايمان و تبهكار كنند. و خالصه مانند خودشان بى

شود و به مقام شامخ انسانيت نرسد و در اين 
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خصومتشان يك لحظه از مؤمن غافل نيستند و به 

كه از او پرسيده شد آيا شياطين مانند تعبير بزرگى 

اى بشر خواب دارند؟ گفت اگر در شبانه روز لحظه

خواب داشتند ما در آن ساعت از شر آنها در امان 

 بوديم.

 232، ص: 2قلب سليم، ج

از اينجاست كه در قرآن مجيد مكرّر از دشمنى 

شيطان خبر داده و امر فرموده است كه براى نبرد 

 289وند.با او آماده ش

و به راستى مؤمن به تنهايى از مبارزه با چنين دشمن 

سرسختى ناتوان است و تنها راه پيروزى بر او 

استمداد از قلوب مؤمنين است بلكه رابطه دوستى 

خدايى خود را با آنها محكم كند و با آنها متحد و 

يكدل و يك جان شود و چون چنين شود هرگاه 

بيند يك دل نيست شيطان نزديك دل او بيايد مى
 

289 \i\-( 1)iُ ... ُذوُه َعُدوًّا ْيطَن َلُكْم َعُدوى فَاُتَِّ  E\(.6،) فاطر/ E\ِإنَّ الشَّ
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بلكه صدها دل است و به چنين دل محكمى راه 

ندارد و از اينجاست كه رسول خدا صلى اهلل عليه 

و آله و سلم فرمود: »مؤمن براى مؤمن ديگر مانند 

ساختمان است كه اجزاى آن )سنگ، آهن، آجر، 

گچ، سيمان(، محكم كننده و نگاهدارنده يكديگر 

 290هستند«.

ور است كه در روايات فراوانى و براى همين منظ

توانيد دوست ايمانى دستور داده شده كه تا مى

پيدا كنيد و با يكديگر صميمى و يكدل باشيد تا 

 جايى كه:

فرمايد: »هزار دوست اميرالمؤمنين عليه السالم مى

 كم است و يك دشمن بسيار«.

و »ناتوانترين مردم كسى است كه از به دست 

رفيق الهى ناتوان باشد و از او  آوردن برادر دينى و

 
290 \( 2iُ)- (.150، ص 61» املؤمن للمؤمن ِبنزلة البنيان يشد بعضه بعضا«،) حباراالنوار، ج\E 
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عاجزتر كسى است كه دوست خود را از دست 

 بدهد«.

و حضرت صادق عليه السالم فرمود: »زياد كنيد 

دوستان خود را كه در دنيا يار و ياور شما هستند و 

 291در آخرت شفاعت خواه شمايند«.

 نماز جماعت و كوشش شيطان در ترك آن

جهت اهميت و كثرت شود از اينجا دانسته مى

فضيلت و ثواب نماز جماعت تا جايى كه از نماز 

فرادا خواندن نهى شده است؛ زيرا هرگاه چند نفر 

عالقه و رابطه دوستى خدايى دلهايشان را يكى كند 

تر از و با يك دل رو به خدا نمايند شيطان ضعيف

 آن است

 
291 \( 3iُ)-  408، ص 7حج وسائل، احكام العشرة، باب.\E 

http://www.i20.ir/


600      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

______________________________ 
، )فاطر/ إِنَّ الشَّيْطنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ... -(1)

6.) 

»المؤمن للمؤمن بمنزلة البنيان يشد بعضه  -(2)

 (.150، ص 61بعضا«، )بحاراالنوار، ج 

 .408، ص 7حج وسائل، احكام العشرة، باب  -(3)

 233، ص: 2قلب سليم، ج

كه بتواند به دل آنها رخنه كند و از گوهر ايمانشان 

 دستبردى زند.

و راستى تمام سعى شيطان و آرزوى او، جدايى و 

گى دلهاى مؤمنين از يكديگر است؛ زيرا بريد

هرمؤمنى را كه توانست از مؤمن ديگر جدا كند به 

شود بر تسلط بر او و به همان همان اندازه توانا مى

تواند خودش را به دل او برساند و اندازه مى

اش را در دلش كارگر سازد؛ چنانچه تيرهاى وسوسه
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هما در احاديث گذشته از امام باقر و صادق علي

 السالم نقل شد.

 ترين آنهاستبهترين مؤمنين، الفت گيرنده

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: شنيدم از رسول 

فرمود: »مؤمن خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم مى

گر و پست. و بهترين عزيز و كريم است و منافق حيله

مؤمن كسى است كه محل الفت مؤمنين باشد و 

گيرد و ديگرى هم به الفت نمىكسى كه به مؤمنى 

 گيرد، خيرى در او نيست«.او الفت نمى

فرمود: و شنيدم رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

فرمود: »بدترين مردمان كسى است كه سلم مى

دشمن مؤمنين است و دلهاى مؤمنين هم از او 

كراهت دارد، نمّام بين دوستان، جدايى اندازنده 

مردمان است، اينها هستند بين دوستان و عيبجوى 

كه خداوند در قيامت به نظر رحمت به آنها ننگرد و 
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فرمايد«، پس اين آيه را تالوت آنها را پاكيزه نمى

فرمود: »خداوند تو را )اى محمّد صلى اهلل عليه و 

آله و سلم!( به يارى كردن خودش و مؤمنين يارى 

 292فرمود و بين دلهاى مؤمنين الفت داد«.

 از دعاى مؤمن و درجات باقى محروميت

خالصه بزرگترين زيان مؤمن از دشمنى و بريدگى 

 از مؤمن ديگر، تنها شدن اوست

______________________________ 
»المؤمن عزّ كريمٌ والمنافق خب لئيم، وخير  -(1)

المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين وال خير فيمن ال 

اللَّه صلى اهلل يألف وال يؤلف قال: وسمعت رسول 

عليه و آله و سلم يقول: شرار الناس من يبغض 

المؤمنين وتبغضه قلوبهم، المشاؤن بالنميمة، 

المفرقون بين االحبة الباغون للناس العيب اولئك ال 

 
292  \( 1iُ)- ٌآله و سلم يقول:   واملنافق خب لئيم، وخري املؤمنْي من كان مألفة للمؤمنْي وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف قال: ومسعت رسول اللَّه صلى اهلل عليه و» املؤمن عزى كرمي

ُهَو  i\اللَّه اليهم وال يزكيهم يوم القيمة ُث تال عليه السالم: شرار الناس من يبغض املؤمنْي وتبغضه قلوّبم، املشاؤن بالنميمة، املفرقون بْي االحبة الباغون للناس العيب اولئك ال ينظر
 E\(.408، ص 8«،) وسائل، ج E\ايدَك بَِنصرِِه َوبِاملُؤِمنَْي َوالىَف َبْي قُلوّبم الَّذى
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ينظر اللَّه اليهم وال يزكيهم يوم القيمة ثم تال عليه 

الّفَ ايدكَ بِنَصرِهِ وَبِالمُؤمِنينَ وَ هُوَ الَّذى السالم:

 (.408، ص 8«، )وسائل، ج بَين قُلوبهم

 234، ص: 2قلب سليم، ج

در برابر دشمن سرسختش؛ يعنى شيطان و ديگر 

محروميت از شفاعت او در قيامت و ديگر محروميت 

از دعاهايش و محروميت از بركات و درجات و 

مقامات دوستى در راه خداست، به تفصيلى كه در 

صول كافى است. و ديگر »باب حب فى اللَّه« از ا

محروميت از ثوابهايى است كه در معاشرت با او 

 ممكن بوده به آنها برسد.

 درمان بغضهاى حرام

پس از دانستن مراتب هفتگانه بغض حرام و زيانهاى 

آنها الزم است به درمان و جلوگيرى هريك از اين 

 مراتب به طور اختصار اشاره شود.
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نچه در بخش عقايد اين بايد به آ بغض با خدا: -1

كتاب نوشته شد، از روى دقت مطالعه كند و 

پروردگار جهان آفرين را بشناسد و بداند كه 

هايش و هرچه در جهان هستى خودش و عالقه

است، همه از خداوند است، سپس در ساختمان 

بدنش دقت كند و اجزا و اعضاى آن را تا قواى 

در  اش در نظر آرد و سپس تأمل كندادراكيه

نعمتهاى جزئى مستمرى كه به او عنايت فرموده 

فرمايد تا جايى كه به يقين بداند نعمتهاى است و مى

 الهى درباره او از اندازه و شماره بيرون است.

 پيدايش نان تا مرحله هضم

خورد، براى نمونه در لقمه نانى كه همه روزه مى

شمارى كه دقت كند و ببيند چه اسبابهاى بى

پروردگار عالم به كار انداخته تا اين لقمه نان به 

 دست رسيده است:
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ابر و باد و مه و 

خورشيد و فلك 

 دركارند

 

تا تو نانى به كف 

آرى و به غفلت 

 نخورى

همه از بهر تو 

 سرگشته و فرمانبردار
 

شرط انصاف نباشد 

 كه تو فرمان نبرى

 

نيز دقت كند در اسبابى كه براى هضم شدن و جزء 

بدن گرديدن و موجب قوى شدنش قرار داده از 

دندانها و حركت فك و آب دهان و دستگاه هاضمه 

 يعنى معده، كبد و

 235، ص: 2قلب سليم، ج

خون يعنى قلب كه شرح هريك دستگاه تصفيه 

 موجب طول كالم است.

نهايتى نعمتها دقتى در دستگاه نيز براى دانستن بى

رود تنفس كند تا بداند كه: »هرنفسى كه فرو مى
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گردد مفرح ذات پس ممد حيات است و چون برمى

در هر نفسى دو نعمت موجود و بر هر نعمتى شكرى 

 الزم ...«.

 بشر استدوست داشتن منعم، فطرى 

مندى و دوستى پروردگار پس از اين يقين، عالقه

عالم نصيبش خواهد شد؛ زيرا دوست داشتن منعم، 

اند كه »االنسان عبيد فطرى هر بشرى است و گفته

االحسان« انسان برده نيكى است آيا بشر از سگ 

مند تر است كه با صاحب خود عالقهكمتر و پست

اى او طورى كه خودش را فدشود بهمى

 293كند؟!مى

از اينجاست كه در قرآن مجيد مكرر امر شده به ياد 

پايان خداوند كه از آثار اين ياد، كردن نعمتهاى بى

ترك طغيان و سركشى و سرپيچى از اوامر خداست 

 
293 \( 1iُ)-  از كتاب داستاهناى شگفت به قلم مؤلف. 72و  71رجوع شود به داستاهناى\E 
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مندى و در برابر حالت خشوع و خضوع يعنى عالقه

 و دوستى و تذلل براى پروردگار نصيب خواهد شد:

ه اميد آنكه رستگار »پس ياد كنيد نعمتهاى خدا را ب

؛ زيرا در ياد كردن نعمتها و شكر آنها سبب 294شويد«

مندى و دوستى و بندگى خداست و نيز سبب عالقه

بردارى خواهد شد و همين زيادتى نعمت و بهره

است تنها وسيله رستگارى و سعادتمندى در 

 دنياوآخرت.

تر فسادى »و ياد كنيد نعمتهاى خدا را و به سخت

 295بهكارى نكنيد«.در زمين ت

در اين آيه شريفه اشاره شده كه فراموشى نعمتهاى 

ترين فساد است. توضيح مطلب خدا موجب سخت

 آنكه.

 
294 \i\-( 2)iُ  َفَاذُْكُرواْ َءااَل َء اللَِّه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحون ...\E /(.69،) اعراف\E 
295 \i\-( 3)iُ  َفَاذُْكُرواْ َءااَل َء اللَِّه َواَلتَ ْعَثْوْا ىِف اِْلَْرِض ُمْفِسِدين ...\E /(.74،) اعراف\E 
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 خرابكارى، مانع شدن از رسيدن به كمال است

هر جزئى از اجزاى جهان هستى را كمالى است كه 

 به تدريج بايد به آن برسد و فساد

______________________________ 
از كتاب  72و  71رجوع شود به داستانهاى  -(1)

 داستانهاى شگفت به قلم مؤلف.

، )اعراف/ ... فَاذْكُرُواْ ءَالَا ءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -(2)

69.) 

... فَاذْكُرُواْ ءَالَا ءَ اللَّهِ وَلَاتَعْثَوْاْ فِى الْأَرْضِ  -(3)

 (.74، )اعراف/ مُفْسِدِينَ

 236، ص: 2قلب سليم، ج

آن در نرسيدن به آن كمال مناسب اوست يا گرفته 

شدن آن، بنابراين، اگر انسانى مانع شود از رسيدن 

چيزى به كمالش او را مفسد )خرابكار( گويند و 
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ان را كه اشرف اجزاى جهان آفرينش چون انس

است كمالى است كه بايد به آن برسد و آن كمال 

شناختن پروردگار عالم و عالقه به او و بندگى 

اوست و اين هم حاصل نشود جز به زياد ياد كردن 

 پايان او.او و نعمتهاى بى

خالصه، ترك ياد نعمت سبب نرسيدن به كمال 

 فساد است.ترين انسانى است و آن هم سخت

 ايمان، دلبستگى و كفر، بريدگى است

در »بخش عقايد« اين كتاب گفته شد كه ايمان به 

مندى و دلبستگى و انقياد و بندگى معناى عالقه

 »گرويدن« حضرت آفريدگار است كه به فارسى

شود؛ چنانچه كفر به معناى بريدن از خدا گفته مى

 فارسىو دلبستگى به دنيا و طغيان است كه به 

شود و در قرآن گفته مى »ناگرويدن و سركشى«
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فرمايد: »آنكه سرپيچيد و زندگى دنيا را مجيد مى

 296برگزيد، همانا جايگاهش دوزخ است«.

و راه تحصيل ايمان و تقويت آن به تفصيل گفته شد 

و كسى كه طالب رسيدن به كمال انسانى است بايد 

 به آنچه گفته شد رفتار كند.

كسى كه در برابر  بغض به قضا و قدر: درمان -2

قضاى تكوينى يا تكليفى الهى كه مخالف ميل 

شود و تسليم حكم خدا نفسانى اوست ناخشنود مى

گردد بايد چند مطلب را در نظر گيرد يكى نمى

التفات به دانايى و توانايى و مهربانى خداوند است 

نهايتى كه هريك از اين صفات را بايد در او به بى

 شناسد.ب

خبرى خود است و بداند ديگر التفات به نادانى و بى

كه حقايق و واقعيات و امور آتيه بر او پوشيده است 

 
296 \i\-( 1)iُ نْ َيآ* فَِإنَّ ا ْلَِْحيَم ِهَى ا ْلَمْأَوىفََأمَّا َمن َطَغى  E\(.39 -37،) نازعات/ E\* َوءَاثَ َر ا ْْلََيوَة الدُّ
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به طورى كه اگر بودن چيزى را براى خود صالح 

 ديد بايد احتمال

______________________________ 
إِنَّ ا * وَءَاثَرَ ا لْحَيَوةَ الدُّنْيَآ* فَفَأَمَّا مَن طَغَى -(1)

 (.39 -37، )نازعات/ لْجَحِيمَ هِىَ ا لْمَأْوَى

 237، ص: 2قلب سليم، ج

خطا و اشتباه در خود دهد شايد واقعاً نبودن آن 

صالح او باشد و بالعكس و به اين مطلب در قرآن 

مجيد اشاره فرموده است: »بسا چيزى را ناخوش 

داريد و آن برايتان خوب است و بسا چيزى را 

داند اريد و آن برايتان بد است و خدا مىخوش د

 297دانيد«.و شما نمى

بنابراين، صالح انديشى انسان براى خودش يعنى 

بگويد حتماً صالح من در اين است كه چنين شود 

 
297 \i\-( 1)iُ بُّواْ َشياا َوُهوَ  َأن َتْكَرُهوْا َشياا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَعَسى ... َوَعَسى  E\(.216،) بقره/ E\َشرى لَُّكْم َواللَُّه يَ ْعَلُم َوأَنُتْم اَلتَ ْعَلُمونَ  َأن حتُِ
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يا چنين نشود، غلط و نارواست بلكه بايد در برابر 

قضاى الهى بمانند بيمار در برابر مداوى طبيب 

 حاذق و مهربان باشد:

كار خود گر به خدا 

 بازگذارى حافظ
 

اى بسا عيش كه با 

بخت خدا داده 

 كنى

 

 پس بد مطلق نباشد در جهان

رسد و به نيز بايد بداند كه هرناماليمى كه به او مى

نظرش شرى است سودهايى در آن است به طورى 

كه خير آن بيش از جهت شرى است كه پنداشته 

بيند سخت است؛ مثلًا مرگ يكى از بستگان را كه مى

شود بايد بفهمد كه اگر اراحت مىناخشنود و ن

مرگ او صالحش نبود به طورى كه براى او بهتر از 

 گرفت.بودنش نبود، خدا جانش را نمى

http://www.i20.ir/


613      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

ميرد مرگ و به طور كلى هركس در هروقت مى

برايش در آن وقت بهتر بوده؛ زيرا اگر بنده شايسته 

بود، زودتر از رنجهاى دنيا خالص شده و به عالم 

اگر سركش بود به مرگش به اعلى رسيده و 

شود و ديگر به عقوبتش اش خاتمه داده مىسركشى

 گردد.افزوده نمى

 نعمتهاى ديگر را فراموش نكن

نيز در برابر هرناماليمى فوراً متذكر نعمتهاى 

فراوانى كه خدا به او داده است بشود؛ مثلًا 

آورد، متذكر نعمت عافيت او روىاگرتهيدستى به

عضوى پيدا كند، ود واگر بيمارىشوبزرگى آن

متذكر عافيت ساير اعضاى خود گردد و از همه 

 باالتر بقاى اصل حيات است.

______________________________ 
 أَن تَكْرَهُواْ شَيًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى ... وَعَسَى -(1)
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، لَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَأَن تُحِبُّواْ شَيًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْ

 (.216)بقره/ 

 238، ص: 2قلب سليم، ج

اى كه خدا به نيز متذكر نعمت عقل و صفات كماليه

او داده است بشود و از همه باالتر، نعمت اصل ايمان 

و واليت آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم كه 

حيات پاكيزه حقيقى است بشود. و خالصه بايد 

كه در هراندازه از ناراحتى و گرفتارى است، بداند 

نسبت به نعمتهايى كه خدا به او داده است ناچيز 

 خواهد بود.

 گفتگوى يوسف با پدر و برادرانش

چون حضرت يعقوب و يوسف عليهما السالم به هم 

رسيدند، يعقوب پرسيد پسر جان بگو برايم چه بر 

سرت آمد؟ گفت پدر از من مپرس كه برادرانم با 
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من چه كردند بلكه بپرس كه خداوند كريم با من 

 چه كرد و مرا به كجا رساند.

چون برادرانش او را شناختند و صبح و شام بر سر 

شدند، سخت ف هم خوراك مىسفره با يوس

شرمنده شده از يوسف خواستند اجازه دهد تا 

 حاضر نشوند.

يوسف فرمود: شما سبب عزت و رفعت من هستيد؛ 

زيرا پيش از آمدن شما مصريان مرا غالمى 

ام و چون شما پنداشتند كه به سلطنت رسيدهمى

ام بلكه آمديد و شناخته شدم دانستند غالم نبوده

 و از اوالد ابراهيم خليلم.پيغمبرزاده 

 همه گرفتار -دنياى ناپايدار

نيز نظرى به كوتاهى عمر و زودگذرى آن كند و 

كند و ببيند چگونه هرلحظه مرگ، او را تهديد مى
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بداند كه از خوشيها و ناخوشيهاى دنيا اثرى باقى 

 نخواهد ماند.

نيز دقت كند در حاالت افراد بشر كه هم زمان او يا 

نند از هر طبقه از ثروتمندان و زورمندان گذشتگا

كند كه در مدت ببيند آيا يك نفرى را پيدا مى

حيات دنيوى دچار ناماليم و گرفتارى نشده باشد 

بلكه هرچه ثروت و قدرت زيادتر باشد ناراحتى و 

 گرفتارى بيشتر است:

يك تن آسوده در 

 جهان ديدم
 

اش آن هم آسوده

 تخلص بود

 

شود كه بناى و از اين دقت قاعده كلى فهميده مى

 زندگى بشر در دنيا بر گرفتارى

 239، ص: 2قلب سليم، ج
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است به طورى كه از لوازم قطعى آن است و حيات 

طيّبه بشرى كه هيچ ناراحتى و ماللى نداشته باشد، 

 تنها در »بهشت« است.

و از اينجاست كه در قيامت پروردگار عالم 

فرمايد از مؤمنين در برابر گرفتاريها عذرخواهى مى

فرمايد و بالهايى كه در دنيا به آنها رسيده مى

ر دنيا از من خواستيد و به شما داده حاجتهايى كه د

نشد از خوارى شما نبود بلكه از كوچكى و تنگى و 

خوارى دنيا بود و امروز هرچه بخواهيد به شما 

 داده خواهد شد:

بگذرد اين روزگار 

 تر از زهرتلخ
 

بار دگر روزگار 

 چون شكر آيد

 

نيز در حاالت پيغمبران و امامان و بزرگان دين تأمل 

 د تا بداند:كن
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هركه در اين بزم 

 مقربتر است
 

جام بال بيشترش 

 دهندمى

 

و تفصيل اسرار بالها و خاصيت آنها و نقل آيات و 

روايات موجب طول كالم است به محل 

 شود.ترى برگزار مىمناسب

 برندحساب مىشكيبايان پاداش بى

نيز متذكر شود اجرهايى كه در قرآن مجيد و 

روايات متواتره براى صبر كنندگان وعده داده 

ع و فزع شده و بداند اگر به جاى صبر و تسليم، جز

و ناخشنودى و خشم پيدا كرد عالوه بر محروميت 

از مقامات و درجات اهل صبر و تسليم و رضا، در 

همين حيات چند روزه هم در شكنجه و رنج و 

 سختى روانى خواهد بود.
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و اگر كسى اين چند جمله كوتاه را كه گفته شد در 

نظر بگيرد و در نتيجه توقع و انتظار آسايش مطلق و 

همه جانبه را در مدّت حيات عاريه دنيوى  راحتى

نداشته باشد، بلكه آمادگى براى ناكاميها و گرفتاريها 

پيدا كند آسايش روانى در دنيا و لذّت مطلق و 

اش كاميابى همه جانبه در سراى آخرت بهره

 خواهد شد:

چون ملك گدايان 

به جهان سلطنتى 

 نيست

 
تر از ملك مجموع

 رضا مملكتى نيست

 

كسى كه  درمان بغض پيغمبر و امام و مالئكه: -3

 پيغمبرى يا امامى را به رسالت

 240، ص: 2قلب سليم، ج
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اى كه به واسطه بين و امامت شناخته يا هرفرشته

خدا و بشر دانسته و به همين جهات آنها را دشمن 

دارد پس حقيقت دشمنى با آنها از اين جهات، 

ترين مراتب كفر است دشمنى با خداست كه سخت

و درمانش تحصيل ايمان به خداست به تفصيلى كه 

 گفته شد.

ر باشد، پس اگر و اگر دشمنى با آنها از جهات ديگ

پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم يا امام عليه السالم 

را دشمن دارد از جهت اينكه برخالف ميل او 

حكمى فرموده است مانند خوارج كه در جنگ 

صفّين از نخست به اميرالمؤمنين عليه السالم فشار 

آوردند كه جنگ با معاويه را ترك كند و چون امام 

چار ترك كرد، رأى آنها برگشت و عليه السالم به نا

دشمن امام عليه السالم شدند كه چرا ترك جنگ 

كردى، شكّى نيست كه در اين دشمنى همان 

ناگرويدن و نپذيرفتن امامت آن حضرت است و 
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ايمانى و دشمنى با رسول خدا صلى اهلل عليه آن بى

و آله و سلم است چون آن حضرت از طرف 

دوستى و اطاعت از خداوند حكم فرمود به وجوب 

اميرالمؤمنين عليه السالم و ساير امامان تا جايى كه 

فرمود: »دوستى على عليه السالم ايمان و دشمنى با 

او كفر است« بنابراين، چنين نادانى بايد از جهل 

مركب بيرون آيد و از كفر خود با خبر شود و 

بكوشد اساس ايمان خود را محكم كند به تفصيلى 

 .كه دانسته شد

 دشمنى يهود با جبرئيل، احمقانه بود

داشتند از اى از يهود جبرئيل را دشمن مىطايفه

جهت اينكه حكم خدا را به جنگ كردن كه بر ضرر 

آورد و آشكار است دانستند بر پيغمبران مىخود مى

خردى و نافهمى سبب كه اين دشمنى جز بى

ديگرى ندارد؛ زيرا بر ملكى كه جز اطاعت از امر 

 داوند شأنى ندارد حرجى نيست.خ
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ديگر آنكه ابالغ حكم جهاد او را ديدند امّا وحيهاى 

حياتبخش او را از معارف الهى و وظايف بندگى 

 نديدند تا از جان و دل او را دوست دارند.

 عزرائيل وسيله وصال است نه فراق

الموت را دشمن دارند اى از عوام كه ملكو طايفه

 طه گرفتناز جهت اينكه واس

 241، ص: 2قلب سليم، ج

الموت مانند ساير جانهاست پس بايد بدانند كه ملك

مالئكه مطيع امر خداست و سركشى و تخلّف از امر 

او در آنها راه ندارد و خداست كه جانهايى را كه 

گيرد به وسيله عزرائيل و به بدنها داده بازپس مى

 ياران او، پس بر او حرجى و ايرادى نيست.

ايى و درد ديگر آنكه گرفتن جانها كه سبب جد

بيند امّا وسيله بودنش براى آزادى فراق است مى

بيند. نيز وسيله بودنش جانها از زندان بدنها را نمى
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را براى جدايى و فراق خويشتن و دوستان دنيوى 

بيند اما سبب بودنش براى وصال به خويشان را مى

كنندگان به عالم و دوستان از گذشتگان و كوچ

از جان و دل او را دوست دارند بينند تا اعلى را نمى

 به تفصيلى كه گذشت.

امّا بغض  بغض مؤمن از جهت ايمان و غير آن: -4

مؤمن از جهت ايمانش به خدا و رسول يا به جهت 

شود جز در كسى كه كافر و تقوايش يافت نمى

دشمن خدا و رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم باشد 

 و درمان آن ذكر گرديد.

به مؤمن از جهت ساير عقايد حقّه باشد و اگر بغض 

مانند مسلمانى كه دشمن دارد شيعه دوازده امامى 

االطاعه را از جهت اينكه ايشان را امام و واجب

دانند پس بايد بدانند كه حقيقت اين دشمنى مى

برگشت به دشمنى اهل بيت پيغمبر صلى اهلل عليه و 

ز آله و سلم است و از احكام ضرورى اسالم كه ا
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قرآن و سنت متواتر ثابت شده وجوب دوستى اهل 

بيت عليهم السالم و حرمت دشمنى با آنهاست و 

بنابراين، اگر كسى شيعه را از جهت تشيع او دشمن 

 دارد فاسق و سزاوار عذاب است.

امام صادق عليه السالم فرمود: »راستى مردى باشد 

كه شماها )شيعيان( را دوست دارد و عقيده شما را 

همد و خدا او را به وسيله شما به بهشت برد و به نف

راستى مردى باشد كه شما را دشمن دارد و عقيده 

شما را نفهمد و خدا به واسطه بغض او به شما او را 

 به دوزخ برد«.

بايد دانست هركسى كه ايمان  بغض مؤمن فاسق: -5

به خداوند يگانه آورد و حضرت محمّد صلى اهلل 

را فرستاده و آخرين پيغمبر او  عليه و آله و سلم

دانست و معاد را پذيرفت و از احكام ضرورى اسالم 

حكمى را منكر نشد، چنين شخصى مسلمان و از تمام 

 مزاياى
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 242، ص: 2قلب سليم، ج

 

مسلمانى برخوردار است و اگر واجبى را ترك يا 

حرامى را بجا آورد )البته نه از روى انكار بلكه از 

روى مسامحه كارى و غلبه نفس و شيطان( فاسق 

شود تا گاهى كه از گناهش توبه كند خواه آن مى

واجب از امور اعتقادى باشد مانند وجوب اعتقاد به 

امامت على عليه السالم و يازده ائمه معصومين عليهم 

السالم يا از وظايف عملى باشد مانند نماز، روزه و 

 حج.

پس از دانستن اين مطلب گوييم: خوارج و نواصب 

يعنى دشمنان اهل بيت عليهم السالم به سبب انكار 

وجوب مودت اهل بيت  حكم ضرورى اسالم كه

باشد از اسالم بيرونند و كافر هستند و در آخر بحث، 

شود و جز آنها ساير وجوب بغض آنها گفته مى
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هاى مسلمين همه با هم برادر و برابرند و بغض فرقه

اى فرقه ديگر را عقلًا و شرعاً ناروا و حرام است؛ فرقه

زيرا همه در اصل اسالم كه گفته شد متحدند پس 

 مورد است.جهت كفر و انكار بىاز 

 جاستبغض جاهل قاصر نيز بى

پس اگر  298اما از جهت فسق در امور اعتقادى

 مستضعف و جاهل قاصر باشد يعنى

______________________________ 
در تجريد الكالم  -الرحمهعليه -محقق طوسى -(1)

فرموده: »ومحاربوا على عليه السالم كفرةومخالفوه 
 

298 \( 1iُ)- در َتريد الكالم فرموده:» وحماربوا على عليه السالم كفرةوُمالفوه فسقة؛ يعّن جنگ كنندگان با على عليه السالم و دمشنان او كافرند و -الرحهعليه -حمقق طوسى 
 E\آهناىي كه با على عليه السالم دمشن نيستند و امامت او را نپذيرفتند، فاسقند«.

آهنا در صورتى است كه مقصر باشند در اعتقاد به امامت آن حضرت نه قاصر، بنابراين و بايد دانست كه فسق 
  :اندمسلماناِن كه اعتقاد به امامت على عليه السالم و ساير ائمه ندارند، سه دسته 

  .باشند و بغض آهنا واجب است گروهى كه حمارب و دمشن آهنايند و آهنا كافر و سزاوار ِهيشه ماندن در دوزخ مى  -1

گروهى كه دمشّن با آهنا ندارند و در اعتقاد به امامت آهنا مقصرند مانند آهناىي كه تواناىي حتقيق دارند وَل به اين   -2
كافر نيستند و استحقاق خلود در دوزخ ندارند بلى از جهت ترك فريضه اَلى از  كنند و اينها  اعتناىي مىفريضه اَلى ّب

   .روى تقصري، فاسق و مستحق عذابند مانند ترك ساير فرايض و بغض آهنا از جهت تقصريشان ِباست

مورد  ّب  گروهى كه نه دمشنند نه مقصر بلكه قاصرند پس آهنا نه كافرند و نه فاسق و نزد خدا معذورند و بغض آهنا  -3
و حرام است و چون نقل روايات براى اثبات آنچه گفته شد موجب طول كالم است به كتاب اصول كاىف باب  

  .املستضعف و غري آن مراجعه شود
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فسقة؛ يعنى جنگ كنندگان با على عليه السالم و 

دشمنان او كافرند و آنهايى كه با على عليه السالم 

 دشمن نيستند و امامت او را نپذيرفتند، فاسقند«.

در صورتى است كه و بايد دانست كه فسق آنها 

مقصر باشند در اعتقاد به امامت آن حضرت نه قاصر، 

بنابراين مسلمانانى كه اعتقاد به امامت على عليه 

 اند:السالم و ساير ائمه ندارند، سه دسته

گروهى كه محارب و دشمن آنهايند و آنها كافر  -1

باشند و بغض و سزاوار هميشه ماندن در دوزخ مى

 آنها واجب است.

گروهى كه دشمنى با آنها ندارند و در اعتقاد به  -2

امامت آنها مقصرند مانند آنهايى كه توانايى تحقيق 

كنند و اعتنايى مىدارند ولى به اين فريضه الهى بى

اينها كافر نيستند و استحقاق خلود در دوزخ ندارند 

بلى از جهت ترك فريضه الهى از روى تقصير، 
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ند ترك ساير فرايض و فاسق و مستحق عذابند مان

 بغض آنها از جهت تقصيرشان بجاست.

گروهى كه نه دشمنند نه مقصر بلكه قاصرند پس  -3

آنها نه كافرند و نه فاسق و نزد خدا معذورند و بغض 

مورد و حرام است و چون نقل روايات براى آنها بى

اثبات آنچه گفته شد موجب طول كالم است به 

تضعف و غير آن مراجعه كتاب اصول كافى باب المس

 شود.

 243، ص: 2قلب سليم، ج

توانايى تحقيق حق نداشته يا اينكه توانايى داشته و 

تحقيق هم نموده لكن حق بر او آشكار نشده؛ چون 

چنين شخصى نزد خداوند معذور است و از اين 

مورد و جهت معذب نخواهد بود، بغض او هم بى

 حرام است.
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بلى اگر توانايى داشته و پس از تحقيق و آشكار 

بدان معتقد نشده؛  شدن حق باز آن را نپذيرفته و

چون چنين شخصى معاند با حق و مبغوض خدا و 

معذب خواهد بود، بغض او با مورد است مانند عالم 

مسلمانى كه از روى دليلهاى عقلى و آيات قرآن 

مجيد و روايات متواتر كه در كتب كالم ذكر شده 

امامت على عليه السالم و ساير ائمه عليهم السالم را 

امامت آنها معتقد نشود پس معلوم  فهميده و باز به

 شود ايمان به خدا و رسول و قرآن ندارد.مى

خالصه، جز مقصر و معاند با حق بغض سايرين 

مورد است و در برخورد با آنها بايد هدايتشان را بى

شود با حسن سلوك و حسن دوست داشت و تا مى

 بيان آنها را به حق آشنا كرد.

ودن در پذيرفتن حق يك ناگفته نماند چون مقصر ب

امر نهانى است و يقين به آن كم است بايد همه 

مسلمانان را احتمال قصور دهد و آنها را دشمن 
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ندارد جز كسى كه مقصر بودنش را به يقين دانسته 

 باشد.

معناى جاهل قاصر و مقصر و تفصيل آن در بخش 

عقايد اين كتاب گفته شد و در بحث سوء ظن به 

 .آن اشاره گرديد

 ها براى چيست؟!اين همه تكفيرها و تفسيق

گردد كه تكفيرها و از آنچه گفته شد دانسته مى

ها و بغضهاى جاهالنه و جنگهاى مذهبى كه تفسيق

بين مسلمانان از صدر اسالم تاكنون رواج داشته 

بيشترش ناروا و نابجا بلكه حرام و برخالف مبانى 

كار مسلمانان اسالم بوده است و اين رفتار ناهنجار 

را به جايى رسانده كه آنها را به هزاران دسته و 

اى را به هزاران گروه پراكنده نموده هردسته

اى دشمن طورى كه هرجمعيتى از هر شعبهبه

جمعيت شعبه ديگر و بدخواه و سبّ كننده و دشنام 
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دهنده يكديگرند و به بهانه ديدن گناهى از ديگرى 

 از هرنوع دشمنى و آبروريزى

 244، ص: 2قلب سليم، ج

 كنند.كوتاهى نمى

احكام اسالم آن بود كه گفتيم و حال پيروان اسالم 

هم اين است كه نوشتيم و بايد بر اين پراكندگى 

مسلمين خون دل خورد و صبر كرد و منتظر بود 

 -الشريفاللَّه تعالى فرجهعجل -ظهور حضرت حجة

ن جامع را تا وحدت اسالمى را درست فرمايد )اي

 الكلم على التقوى(.

 بغض فاسق در واجبات و محرمات عملى

وظيفه هرمسلمانى آن است كه در برخورد با 

مسلمان ديگر، او را بيگانه و اجنبى ازخود نداند بلكه 

اورابرادر دينى وروحانى شناسد، بنابراين، 

اگرگناهى ازاوديدنبايد خشم كند بلكه براو ترحم 
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نكه دراو احتمال جهل وسهو ايودلسوزى نمايد به

دهد واز روى مهر، او را راهنمايى نمايد و اگر يقين 

كرد كه از روى علم و عمد بوده با رعايت نرمى در 

سخن، او را از آن باز دارد و اگر بازداشته نشد و 

احتمال دهد با تندى ممكن است ترك كند، پس 

رويى با تندى در سخن و خشم ظاهرى يعنى ترش

 نفسانى با او رو به رو شود. و نه خشم

نيز بايد پشت سرش به او دعا كند و از خدا توفيق 

توبه و مغفرت او را بخواهد چنانكه جمله عرش براى 

 كنند.مؤمنين طلب آمرزش و دعا مى

خالصه، خشم در برابر گنهكار، در صورت اصرارش 

بر آن گناه است پس اگر ترك كرد، خشم مورد 

خشم در برابر گناه بايد رحمانى ندارد و ديگر آنكه 

باشد؛ يعنى از روى ترحم و دلسوزى كه چرا اين 

مؤمن كه برادر من است به گناه آلوده شود و به 

 آتش گناهش بسوزد.
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 فرق خشم رحمانى و نفسانى

تميز بين خشم رحمانى و خشم نفسانى به اين است 

كه اگر آن گناه يا مانند آن از خود يا بستگانش سر 

پس بر خود يا بر آنها خشمگين شود به همان  زند

كند پس اندازه كه از ديدن گناه ديگرى خشم مى

 آن رحمانى است.

 245، ص: 2قلب سليم، ج

كند ولى از همان و اگر از گناه ديگرى خشم مى

زند گناه يا باالتر كه از خودش يا بستگانش سر مى

دهد نفسانى و شيطانى خشمى ندارد و اهميتى نمى

 است.

كسى كه از طرف مسلمانى ستمى  بغض ستمكار: -6

در مال يا آبرو يا بدن به او برسد بايد امورى كه 

شود در نظر گيرد تا از خشم خود ذكر مى

 جلوگيرى كرده و كينه او را در دل جاى ندهد.
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فوراً متذكر كارهاى خودش شود و ستمهايى كه  -1

به نفس خودش كرده؛ مثلًا اگر ستم مالى ديده 

ش در مدت عمرش چه مقدار متذكر شود كه خود

از مال خود را در موارد بيهوده خرج و تلف نموده 

توانست به وسيله آنها با خدا معامله در حالى كه مى

كند و بهشت را بخرد. و اگر ستم آبرويى ديده ببيند 

چگونه به سبب گناهانش آبروى خود را نزد خدا و 

 رسول و مالئكه از كف داده و در محشر چه رسواييها

كه خواهد داشت. و اگر ستم بدنى به او رسيده ياد 

كند چه آتشهايى را كه براى بدن ناتوان خود 

 299آماده كرده است.

و نيز ياد كند ستمها و آزارها و تجاوزهايى كه  -2

در مدت عمرش به ديگران نموده است و شايد اين 

 اى از آنها باشد.ستمى كه ديده در برابر پاره

 
299 \( 1iُ)-  پس سر باال كرد و گفت پروردگارا! اين اى زباله و كثافت به كوچه انداختند و تصادفاا بر سر آن دانا رَيت گذشت از باالى بام خانهاى مىگويند داناىي از كوچه

 E\سر پر گناه من سزاوار سنگ باران شدن است و تو را شكرگزارم كه به جاى سنگ و آتش، زباله و كثافت بر سرم رَيته شده است.
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 گرددخود يا فرزند يا مالش برمىستم ستمگر، به 

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »كسى نباشد كه 

مرتكب ستمى شود و حق ديگرى را ببرد جز آنكه 

خدا او را بدان بگيرد درباره خودش باشد يا مالش 

و امّا ستمى كه ميان او و خدا باشد چون توبه كند 

 300خدا او را بيامرزد«.

فرمايد: »هركه ستمى ىامام صادق عليه السالم م

 كند بدان گرفتار شود، در خودش باشد يا

______________________________ 
گذشت از باالى اى مىگويند دانايى از كوچه -(1)

اى زباله و كثافت به كوچه انداختند و بام خانه

تصادفاً بر سر آن دانا ريخت پس سر باال كرد و گفت 

ن سزاوار سنگ باران پروردگارا! اين سر پر گناه م

 
300 \( 2iُ)-(.12، ح 332، ص 2لظُّْلُم الَّذى بَ ْيَنهُ َوبَ ْْيَ اللَِّه فَِإذا تاَب َغَفَر اللَُّه لَُه«،) كاىف، ج » ما ِمْن اَحٍد َيْظِلُم ِبَْظَلَمٍة االَّ َأَخَذُه اللَّهُ ِّبا ىف نَ ْفِسِه َومالِه َوأمَّا ا\E 
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شدن است و تو را شكرگزارم كه به جاى سنگ و 

 آتش، زباله و كثافت بر سرم ريخته شده است.

»ما مِنْ احَدٍ يَظْلِمُ بِمَظْلَمَةٍ الَّا أَخَذَهُ اللَّهُ بِها فى  -(2)

نَفْسِهِ وَمالهِ وَأمَّا الظُّلْمُ الَّذى بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَإِذا تابَ 

 (.12، ح 332، ص 2غَفَرَ اللَّهُ لَهُ«، )كافى، ج 

 246، ص: 2قلب سليم، ج

 301در مالش يا در فرزندش«.

مود: »هركه ستم كند خدا بر او چيره كند نيز فر

كسى را كه بر او ستم كند يا به فرزندش يا فرزند 

 302فرزندش«.

 احتمال اشتباه در ستمگر يا ترحم بر او

نيز درباره ستم كننده احتمال دهد كه از روى  -3

دشمنى و ستمگرى نبوده بلكه از روى اشتباه و 

 
301 \( 1iُ)- (.9، ح 332، ص 2ُوْلِدِه«،) كاىف، ج  مالهُ أَْو ِف  » َمْن ظََلَم َمْظَلَمةا اِخَذ ِّبا ِف نَ ْفِسِه َأْو ِف\E 
302 \( 2iُ)- َّ13، ح 332، ص 2[ َأْو َعَلى َعِقِب َعَقِبِه«،) كاىف، ج ] أُو َعلى َعَقِبهِ َط اللَُّه َعلَْيِه َمْن َيْظِلُمهُ » َمْن ظََلَم َسل.)\E 
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عمد و  تصادف بوده و اگر يقين كند كه از روى

ستمگرى بوده متذكر شود حال باطنى او را كه 

چگونه اسير و ذليل نفس و هوا شده و زير چنگال 

شيطان چنان ناتوان شده كه نتوانسته از ستم 

خوددارى كند و به دست خود آتشهايى براى 

خويش آماده كرده است و چون حالت نهانى او را 

 ديد و همچنين او را برادر دينى خود دانست پس

به جاى خشم، بر حالش ترحّم خواهد كرد و از 

 جويد.خداوند برايش آمرزش مى

 كندشود و او دعا مىبه مالك اشتر اهانت مى

گذشت و بر تن روزى مالك اشتر در بازار كوفه مى

اى از آن جناب پيراهنى از خام و بر سرش عمّامه

خام بود. يكى از مردمان بازارى كه او را 

نظر حقارت به او نگريست و از روى شناخت به نمى

استهزا و مسخره بندقه )گلوله گلين( به آن جناب 

 افكند مالك چيزى نفرمود و از او گذشت.
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پس به آن مرد گفتند آيا دانستى به چه كسى اين 

 اهانت و استهزا كردى؟ گفت: نه.

گفتند او مالك اشتر يار اميرالمؤمنين عليه السالم 

و لرزه گرفت و عقب مالك  بود، آن مرد را ترس

برفت تا او را ببيند و عذرخواهى نمايد. مالك را 

يافت كه در مسجد رفته و به نماز ايستاده؛ چون از 

نماز فارغ شد آن مرد روى پايش افتاد كه ببوسد، 

 مالك فرمود:

خواهم از آن جسارتى كه چيست؟ گفت عذر مى

 كردم.

______________________________ 
مالهُ أَوْ  »مَنْ ظَلَمَ مَظْلَمَةً اخِذَ بِها فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي -(1)

 (.9، ح 332، ص 2وُلْدِهِ«، )كافى، ج  فِي
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»مَنْ ظَلَمَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ ]أُو عَلى  -(2)

، ح 332، ص 2[ أَوْ عَلَى عَقِبِ عَقَبِهِ«، )كافى، ج عَقَبِهِ

13.) 

 247، ص: 2، جقلب سليم

مالك فرمود: باكى بر تو نيست، به خدا سوگند كه 

من داخل مسجد نشدم مگر براى اينكه براى تو 

 303استغفار كنم.

 آيات و روايات فرو خوردن خشم

نيز آيات و روايات وارده در فضيلت كظم و غيظ  -4

را در نظر گيرد و خود را از آثار بزرگ آن محروم 

 نسازد.

 
303 \( 1iُ)- .نقل از منازل اآلخرة\E 
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امام باقر عليه السالم فرمود: »كسى كه خشم خود را 

توانست آن را اجرا كند فرو برد در حالى كه مى

 304خدا روز قيامت دلش را پر از امن و ايمان كند«.

 عليه و آله و سلم فرمود: رسول خدا صلى اهلل

ترين راه به سوى خدا دو جرعه است؛ يكى »دوست

جرعه خشمى كه با بردبارى آن را برگردانى و 

ديگرى جرعه مصيبت كه با شكيبايى آن را ردّ 

 305كنى«.

امام صادق عليه السالم فرمود: »بر دشمنان نعمت 

خود شكيبايى كنيد؛ زيرا تو مجازات ندهى كسى را 

اره تو خدا را گناه كند و به بهتر از اينكه كه درب

؛ يعنى صبر كنى و 306درباره او خدا را فرمانبرى«

 خشم ننمايى.

 
304 \( 2iُ)- (.7، باب كظم الغيظ، ح 110، ص 2يَ ْوَم الِقيَمِة«،) كاىف، ج » َمْن َكَظَم َغْيظاا َوُهَو يَ ْقِدُر َعَلى ِإْمضائِِه َحَشا اللَُّه قَ ْلَبهُ َأْمناا َوِإمياناا\E 
305 \( 3iُ)-بيَل ِإََل اللَِّه عزَّ وجلَّ ُجْرَعتاِن: ُجْرَعةُ َغْيٍظ تَ رُدُّها حِبِْلٍم َوُجْرَعُة ُمصيَبٍة تَ ُردُّه  E\(.9ا ِبَصرْبٍ«،) ِهان، ح » َمْن َأَحبَّ السَّ
306 \( 4iُ)-(.11أَْعداِء النَِّعم فَِإنََّك َلْن ُتكاف َمْن َعَصى اللََّه فيَك بِأَْفَضَل ِمْن َأْن ُتطيَع اللَِّه فيِه«،) ِهان، ح  » قاَل: اْصرِبُوا َعلى\E 
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 راه و روش بزرگان در فرو بردن خشم

نيز حاالت پيغمبران و امامان و بزرگان دين را  -5

بخواند و ببيند چگونه در برابر دشمن و ستم كننده، 

داشتند بلكه خود را از خشم و انتقامجويى نگاه مى

 با او به عفو و

______________________________ 
 نقل از منازل اآلخرة. -(1)

 عَلَى إِمْضائِهِ حَشَا اللَّهُ »مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ يَقْدِرُ -(2)

، 110، ص 2قَلْبَهُ أَمْناً وَإِيماناً يَوْمَ القِيمَةِ«، )كافى، ج 

 (.7باب كظم الغيظ، ح 

»مَنْ أَحَبَّ السَّبيلَ إِلىَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ جُرْعَتانِ:  -(3)

بْرٍ«، جُرْعَةُ غَيْظٍ تَرُدُّها بِحِلْمٍ وَجُرْعَةُ مُصيبَةٍ تَرُدُّها بِصَ

 (.9)همان، ح 
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أَعْداءِ النِّعَم فَإِنَّكَ لَنْ تُكافي  »قالَ: اصْبِرُوا عَلى -(4)

مَنْ عَصَى اللَّهَ فيكَ بِأَفْضَلَ مِنْ أَنْ تُطيعَ اللَّهِ فيهِ«، 

 (.11)همان، ح 

 248، ص: 2قلب سليم، ج

كردند و در نتيجه او را نجات احسان معامله مى

لمان راه و روش پيشوايان دادند پس بايد مسمى

 307خود را از دست ندهد.

 
307 \( 1iُ)- پاكيزه او، پس » از عصام بن مصطلق نقل شده كه گفت وقىت داخل مدينه شدم ديدم حسْي بن على عليهما السالم را پس تعجب آورد مرا روش نيكو و منظر

وانستم دشنام و ناسزا به آن حسد مرا واداشت كه ظاهر كنم آن بغض و عداوتى كه در سينه داشتم از پدر او، نزديك شدم گفتم توىي پسر ابوتراب؟ فرمود: بلى، پس هرچه ت
(؛» بگري گذشت را و 199،) اعراف/ E\َوأُمْر بِاْلُعْرف َواعِرْض َعِن اْلاِهِلْي  ُخِذ اْلَعفوَ  i\حضرت و پدرش گفتم. آن حضرت از روى مهرباِن به من نظر كرد و اين آيه را خواند:

 E\امر كن به خوّب و از نادانان روى بگردان«.

پس فرمود آرام باش و سبك و آسان كن كار را بر خود و براى من و خودت از خدا آمرزش خبواه ِهانا اگر تو از ما  
  .خبشش خواهى به تو خبشش كنيم و اگر راهنماىي خواهى تو را راهنماىي كنيمكمك خواهى تو را كمك كنيم و اگر  

... ال تَ ْثرِيب   :عصام گفت من از جسارهتاى خود پشيمان شدم آن حضرت به فراست پشيماِن مرا دريافت و فرمود
ْي به برادرانش گفت نيست نكوهشى بر مشا امروز  (؛» يوسف  92،) يوسف/  َعَلْيُكم اْلَيوم يَ ْغِفر اللَّه َلُكم َوُهو اْرَحُم الرَّاِحِ

   .آمرزد و خدا مهربانَتين مهربانان است«خدا مشا را مى 

پس آن حضرت به من فرمود تو از اهل شامى؟ گفتم بلى، فرمود:» شنشنة اعرفها من اخزم«؛ يعّن اين دشنام و ناسزا  
گذاشت. آنگاه فرمود: خدا ما و تو را زنده دارد،  گفنت به ما عادت و خوى شاميان است كه معاويه در بْي آهنا سنت  

  .ياّب مرا در ّبَت گمان خودهر حاجىت كه دارى با گشوده روىي از ما خبواه كه مى 

عصام گفت به واسطه اين خلق كرمي آن حضرت در برابر دشنامهاى من چنان زمْي بر من تنگ شد كه دوست داشتم 
آهسته بريون شدم در حاَل كه خود را در بْي مردم از نظر آن حضرت پنهان   به زمْي فرو روم الجرم از نزد آن حضرت

  .تر از آن حضرت و پدرش نبود،) منازل االخرة(داشتم و بعد از آن نزد من شخصى دوست مى
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 تغيير حال و مس رحم

حضرت باقر عليه السالم فرمود: »مردى به خشم  -6

آيد و خشنود نگردد تا به دوزخ درآيد )زيرا اگر 

خشم را فرو نبرد و دنبال كند، كارهايى كند چون 

دشنام و زخم و كشتار يا اينكه در دل كينه او را 

و در نتيجه دوزخى شود( هرمردى كه  جاى دهد

 به خشم آمد بر

______________________________ 
»از عصام بن مصطلق نقل شده كه گفت وقتى  -(1)

داخل مدينه شدم ديدم حسين بن على عليهما 

السالم را پس تعجب آورد مرا روش نيكو و منظر 

پاكيزه او، پس حسد مرا واداشت كه ظاهر كنم آن 

اوتى كه در سينه داشتم از پدر او، نزديك بغض و عد

شدم گفتم تويى پسر ابوتراب؟ فرمود: بلى، پس 

هرچه توانستم دشنام و ناسزا به آن حضرت و پدرش 

گفتم. آن حضرت از روى مهربانى به من نظر كرد 
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خُذِ الْعَفوَ وَأمُرْ بِالْعُرْف وَاعرِضْ  و اين آيه را خواند:

(؛ »بگير گذشت را و امر 199 ، )اعراف/عَنِ الجاهِلِين

 كن به خوبى و از نادانان روى بگردان«.

پس فرمود آرام باش و سبك و آسان كن كار را بر 

خود و براى من و خودت از خدا آمرزش بخواه 

همانا اگر تو از ما كمك خواهى تو را كمك كنيم 

و اگر بخشش خواهى به تو بخشش كنيم و اگر 

 نمايى كنيم.راهنمايى خواهى تو را راه

عصام گفت من از جسارتهاى خود پشيمان شدم آن 

...  حضرت به فراست پشيمانى مرا دريافت و فرمود:

ال تَثْرِيب عَلَيْكُم الْيَوم يَغْفِر اللَّه لَكُم وَهُو ارْحَمُ 

(؛ »يوسف به برادرانش گفت 92، )يوسف/ الرَّاحِمِين

رزد آمنيست نكوهشى بر شما امروز خدا شما را مى

 و خدا مهربانترين مهربانان است«.
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پس آن حضرت به من فرمود تو از اهل شامى؟ 

گفتم بلى، فرمود: »شنشنة اعرفها من اخزم«؛ يعنى 

اين دشنام و ناسزا گفتن به ما عادت و خوى شاميان 

است كه معاويه در بين آنها سنت گذاشت. آنگاه 

 فرمود: خدا ما و تو را زنده دارد، هر حاجتى كه

يابى مرا دارى با گشوده رويى از ما بخواه كه مى

 در بهتر گمان خود.

عصام گفت به واسطه اين خلق كريم آن حضرت 

در برابر دشنامهاى من چنان زمين بر من تنگ شد 

كه دوست داشتم به زمين فرو روم الجرم از نزد آن 

حضرت آهسته بيرون شدم در حالى كه خود را در 

داشتم و بعد حضرت پنهان مىبين مردم از نظر آن 

تر از آن حضرت و از آن نزد من شخصى دوست

 پدرش نبود، )منازل االخرة(.

 249، ص: 2قلب سليم، ج
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مردى و ايستاده، زود بنشيند كه اين پليدى شيطان 

از او برود و هر مردى بر خويشاوند خود خشم كرد، 

خود را به او نزديك كند؛ زيرا رحم چون مس شود، 

 308آرام گردد«.

و خالصه اين روايت و روايات ديگر آنكه براى 

خشم فوراًتغيير وضع و حالت خاموش شدن آتش

بنشيند و اگر نشسته برخيزد يا دهد اگر ايستاده فوراً 

 بخوابد و يا با آب سرد وضو بسازد يا غسل كند.

 يك لحظه خشم نكرد و خونهايى را حفظ كرد

نيز در كافى از امام صادق عليه السالم روايت كرده 

كه مردى نزد رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

لم آمد و گفت يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و س

 مرا تعليم ده.

 
308 \( 1iُ)-ا َرُجل َغِضبَ  » ِإنَّ الرَُّجَل لََيْغَضُب َفما يَ ْرضى ا َرُجلٍ أَبَداا َحىتَّ يَْدُخَل النَّاَر فَأميُّ ْيطاِن َوأميُّ  َغِضَب  َعَلى قَ ْوٍم َوُهَو قائٌِم فَ ْلَيْجِلْس ِمْن فَ ْورِِه ذِلَك فَِإنَُّه َسَيْذَهُب َعْنُه رِْجُز اْلشَّ

ْت َسَكَنْت«،) كاىف، ج  هُ فَإنَّ الرَِّحَم إذا ُمسَّ  E\.(2، باب الغضب، ح 302، ص 2َعَلى ذي َرِحٍم فَ ْلَيْدُن ِمْنُه فَ ْلَيُمسُّ
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حضرت فرمود: »برو و خشم مكن« آن مرد گفت 

 همين مرا بس است.

به خاندان خود رفت به ناگاه جنگى ميان تيره و 

تبارش برپا بود، همه صف بسته و سالح جنگ 

برداشته بودند و چون چنين ديد سالح خود را 

برداشت و سپس با آنها در صف ايستاد و به ياد 

ا صلى اهلل عليه و آله و سلم افتاد فرمايش رسول خد

كه فرمود: خشم مكن، سالح جنگ را به دور 

انداخت و رفت نزد آن مردمى كه دشمن تيره و 

تبارش بودند و گفت اى حضرات! هرچه زخم و 

اثر بر شماها وارد شده به عهده من كشتار و زدن بى

دهم من همه را به باشد و از مال خودم غرامت مى

كنم آن مردم هم در پاسخ گفتند مىشما پرداخت 

هرچه از اين بابت باشد از آن شما باشد ما خودمان 

 سزاوارتريم كه آنها را تالفى كنيم.
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امام فرمود: »آن مردم با هم صلح و سازش كردند 

 و خشم از ميان رفت«.

 گيرد ...وقتى كه آتش خشم شعله مى

بعضى محققين در بيان حالت غضب گويند: هرگاه 

 تش خشم شعله گيرد چشمآ

______________________________ 
أَبَداً حَتَّى  »إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ فَما يَرْضى -(1)

يَدْخُلَ النَّارَ فَأَيُّما رَجُل غَضِبَ عَلَى قَوْمٍ وَهُوَ قائِمٌ 

فَلْيَجْلِسْ مِنْ فَوْرِهِ ذلِكَ فَإِنَّهُ سَيَذْهَبُ عَنْهُ رِجْزُ 

يْطانِ وَأَيُّما رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى ذي رَحِمٍ فَلْيَدْنُ مِنْهُ الْشَّ

، 2فَلْيَمُسُّهُ فَإنَّ الرَّحِمَ إذا مُسَّتْ سَكَنَتْ«، )كافى، ج 

 (.2، باب الغضب، ح 302ص 

 250، ص: 2قلب سليم، ج

صاحبش از ديدن هر حقّى كور شده، گوش او از 

ر آن شنيدن هراندرزى، كر گردد بلكه اندرز د
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حال بر خشمش بيفزايد؛ زيرا نور عقل در آن حالت 

به دود خشم كه از جوشش خون دل برخاسته و 

 مغزش را احاطه كرده، پوشيده شده است.

و مغزش مانند غارى است كه در آن چراغ كم 

نورى است و آتشى در آن افروخته و پر از دود 

گرديده به طورى كه كسى از درون يا بيرون 

موش كردن آن را ندارد و در آن نه توانايى خا

رسد و شود و نه آوازى به گوش مىكسى ديده مى

اى نيست جز اينكه هرچه سوختنى است چاره

بسوزد، چنين است كار خشم به دل و مغز انسانى و 

بسا آتش خشم قوى شده به طورى كه رطوبت بدن 

 را خشكانيده و صاحب خود را ميرانده است.

 خسار، اعضا و ...آثار سوء خشم در ر

و از آثار ظاهرى خشم دگرگون شدن رخسار و 

لرزش اعضا و بيرون شدن نظم و اعتبار در حركات 
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و كردار و گفتار تا جايى كه دهان كف كرده و از 

شود آيد و چشمها سرخ مىاطراف دهان بيرون مى

و مانند اينها كه اگر خشم كننده در آن حال زشتى 

شود در حالى كه زشتى م مىمنظر خود را ببيند آرا

 باطن او بيشتر است.

اثر خشم در زبان طورى است كه از هر سخن 

دشنام و ناروايى باك ندارد به طورى كه سخنانش 

آور است و پس از آرامش خودش شرمنده شرم

 شود.مى

اثر خشم بر اعضا حمله كردن و پاره نمودن و زدن 

كند  و كشتن و زخمى كردن است و اگر طرف فرار

يا نتواند دل را خنك كند اين كارها را با خودش 

كند بر سر و صورت نمايد لباس خود را پاره مىمى

كند و گاهى وار جست و خيز مىزند ديوانهمى

خورد كه نتواند برخيزد و گاهى حيوان زمين مى

شكند طعام كوبد ظرف را مىزند زمين را مىرا مى
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دل حقد و حسد و ريزد. و اثر خشم بر را دور مى

 عزم بر بسيارى از گناهان است.

 جلوگيرى از خشم در برابر ناماليمات

هرگونه فسادى كه از گفتار و كردار هر بشرى  -7

 شود يا در نهانشآشكار مى

 251، ص: 2قلب سليم، ج

گيرد، اگر از ريشه و بن آن جستجو شود جاى مى

 ست.گردد كه سبب آن تنها، حبّ دنيادانسته مى

مندى او توضيح مطلب آنكه شخصى كه تمام عالقه

تأمين معيشت زندگى دنيوى و تكميل اوضاع مادّى 

است و جهان عظيم پس از مرگ را كوچك و 

ارزش و قصّه و حكايتى پنداشته و تنها به زبانش بى

برد قهراً براى رسيدن به ماليمات نام آن را مى

در اين  خروشد وجوشد، مىكوشد، مىنفسانى مى

راه از چيزى باك ندارد و هر رنج و محنتى را 
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پذيرد و اگر به مقصود خود نرسد سخت پژمرده مى

گردد و در برابر ناماليمات خوددارى و اسفناك مى

كند و بر شكيبايى و بردبارى توانايى ندارد تا نمى

جايى كه از شنيدن سخنى كه به شخصيّت و 

گردد و مى زند سخت برآشفتهاعتبارش صدمه مى

شود و سبب آن جز بزرگداشت دشمن گوينده مى

 اوضاع زندگى مادّى چيزى ديگر نيست.

 بيند پس ...آخرت را بزرگ مى

منديش تأمين حيات پس از مرگ اگر شخصى عالقه

نظر باشد و آن را بزرگ داند به طورى كه صرف

كردن از آن را ناروا داند، براى آسايش حيات 

ر هرتكليفى از واجبات و ترك ابدى خود زير با

رود به طورى كه اگر واجبى از او محرّمات مى

فوت شود يا حرامى از او سر زند، سخت ناراحت و 

شود و خالصه، هرچه براى به خود خشمگين مى

حيات ابدى او نافع است ماليم با اوست كه به دنبال 
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آور است ناماليمى است دود و هرچه زيانآن مى

 فرار است.كه از آن در 

و نسبت به تأمين حيات زودگذر مادّى و اوضاع 

زندگى دنيوى خود چون آن را نسبت به حيات 

ابدى خويش ناچيز شناخته پس در رسيدن به 

ماليمات نفسانى و شهوات حيوانى شتابزدگى ندارد 

بلكه با كمال وقار و آرامش دل براى انجام وظيفه 

مقصود نرسد رود و اگر گاهى به به دنبال آنها مى

هيچ ناراحتى نخواهد داشت چون در نظرش 

بزرگ و مهمّ نبوده چنانچه در برابر ناماليم هم از پا 

قرارى و تپش دل و خشم پيدا افتد و بىدرنمى

كند؛ زيرا كسى كه ناماليم روحانى و اخروى نمى

 در نظرش بزرگ و مهمّ شد قهراً

 252، ص: 2قلب سليم، ج
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ناماليمات نفسانى در او اثر مهمّ و ناراحت كننده 

گذارد بنابراين، تنها راه درمان و جلوگيرى از نمى

هرگونه فسادى كه از آن جمله خشم و بغض و حقد 

و حسد است تقويت ايمان به روز جزا و زندگى پس 

از مرگ است يعنى آن طورى كه خداوند در قرآن 

به آن بگرود و مجيد آنرا وصف فرموده باور كند و 

چنانكه خداوند آن را بزرگ داشته و به بزرگى ياد 

، آن را بزرگ و مهمّ بداند و براى 309فرموده

رسيدن به آن سعادت بزرگ جاويد، جنب و 

جوشى كند و راه تقويت ايمان در »بخش عقايد« 

 گفته شد.

 اندرزى الزم

از آنجايى كه حقد گناهى است بزرگ و خراب 

كننده ايمان و از بين برنده سعادت دنيا و آخرت و 

 
309 \i\-( 1)iُ ا َكِبرياا ا َوُمْلكا  E\(.20،) دهر/ E\َوِإَذا َرأَْيَت َُثَّ رَأَْيَت نَعِيما
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را كه در در فساد آن كافى است كه يگانگى دلها 

 زند.آن هر خير و بركت و سعادتى است بر هم مى

پس چنانى كه بر هر مسلمانى واجب است دل خود 

را به اين گناه بزرگ آلوده نكند همچنين واجب 

است سبب آلوده شدن دل مسلمانان به اين گناه 

نشود يعنى چيزى نگويد و كارى نكند كه موجب 

 بغض و حقد ديگرى شود.

شود و از آنها خصوصاً بب دشمنى مىو امورى كه س

اى از آنها نهى شده است فراوان است و به پاره

 شود.اشاره مى

 مراء و جدال، مورث حقد است -1

يعنى در گفتار و كردار ديگرى ايراد كردن و 

اشكال نمودن و عيب گذاشتن و جواب را ردّ 

نمودن و اگر اين گفتگوها موجب دشمنى شود 

 حرام است.
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رالمؤمنين عليه السالم فرمود: »بپرهيزيد از امي

گرى؛ زيرا اين هردو خودنمايى در بحث و ستيزه

دلها را در برادران دينى تيره و بيمار كنند و نفاق و 

 310دورويى در دلها بكارند و به بار آورند«.

______________________________ 
، )دهر/ مُلْكًا كَبِيرًاوَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَ -(1)

20.) 

»إيَّاكُمْ وَالْمِراءَ وَالْخُصُومَةَ فَإِنَّهُما يُمْرِضانِ  -(2)

الْقُلُوبَ عَلَى الْاخْوانِ وَيَنْبُتُ عَلَيْهِما النِّفاق«، )كافى، 

 (.1، باب المراء، ح 300، ص 2ج 

 253، ص: 2قلب سليم، ج

قل و در اين باب در كافى يازده حديث ديگر ن

 كرده است.

 سخن چينى و مزاح زياد -3و  2

 
310 \( 2iُ)-(.1ح  ، باب املراء،300، ص 2اىف، ج » إيَّاُكْم َواْلِمراَء َواخْلُُصوَمَة فَِإن َُّهما مُيِْرضاِن اْلُقُلوَب َعَلى ااْلْخواِن َويَ ْنُبُت َعلَْيِهما النِّفاق«،) ك\E 
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كسى كه پشت سر ديگرى بدى گويد اگر شنونده 

آن را به او برساند سبب پيدا شدن كينه در دل او 

شده است. على عليه السالم فرمود: »بپرهيز از 

آورد و سبب دورى از خدا و نميمه؛ زيرا كينه مى

 311مردمان است«.

صى شرافتمند نيز مورث مزاح زياد مخصوصاً با شخ

 كينه است.

امام صادق عليه السالم فرمود: »مزاح بسيار، آبرو را 

آورد«. و همچنين فرمود: »با برد و دشمنى مىمى

شخص شرافتمند مزاح مكن كه كينه تو در دلش 

 312شود«.پيدا مى

 ترشرويى، دشنام و حبس حقوق -6و  5، 4

 
311 \( 1iُ)- غيَنَة َوتُ َبعُِّد َعِن اللَِّه َوالنَّاِس«،) شرح غرر، ج ا تَ ْزرَُع الضَّ  E\(.296، ص 2» ايَّاَك َوالنَّمِيَمَة فَاهنَّ
312 \( 2iُ)- ْحناء«،) ِهان، ج ريَف فَ َيْحِقَد َعلَْيَك«،) ِهان، ج (، َوقال عليه السالم: الَُتازحِ 597، ص 4» َكْثرَُة اْلمزاِح تُْذِهُب اْلَبهاَء َوتوِجُب اْلشَّ  E\(.274، ص 6 الشَّ
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ترش كردن در امام باقر عليه السالم فرموده: »رو 

 313برخورد با مردم سبب پيدا شدن دشمنى است«.

فرمايد: »به پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم مى

مردم دشنام مده كه اگر دشنام دهنده باشى دشمنى 

 314اى«.آنها را براى خود كسب كرده

و از امور مهمّ دشمن تراشى، مسامحه كردن در 

پرداخت حقوق است چه حقوق مالى به تفصيلى كه 

در »كتاب گناهان كبيره« ذكر شد و چه حقوق 

شرعى يا عرفى كه در آداب معاشرت زن و شوهر 

پدر و مادر و فرزند، ارحام و همسايگان، همصحبت 

 و

______________________________ 
 وَالنَّميِمَةَ فَانَّها تَزْرَعُ الضَّغينَةَ وَتُبَعِّدُ عَنِ »ايَّاكَ -(1)

 (.296، ص 2اللَّهِ وَالنَّاسِ«، )شرح غرر، ج 

 
313 \( 3iُ)- (.5، باب حسن املعاشر، ح 638، ص 2» االْنِقباُض ِمَن النَّاس َمْكِسَبةٌ لِْلَعداَوِة«،) كاىف، ج\E 
314 \( 4iُ)- (.3، باب السباب، ح 360» الَتُسبُّوا النَّاَس فَ َتْكَتِسُبوا اْلعداَوِة بَ ْيَنُهْم«،) ِهان، ص\E 
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»كَثْرَةُ الْمزاحِ تُذْهِبُ الْبَهاءَ وَتوجِبُ الْشَّحْناء«،  -(2)

(، وَقال عليه السالم: التُمازحِ 597، ص 4)همان، ج 

 (.274، ص 6)همان، ج الشَّريفَ فَيَحْقِدَ عَلَيْكَ«، 

»االنْقِباضُ مِنَ النَّاس مَكْسِبَةٌ لِلْعَداوَةِ«، )كافى،  -(3)

 (.5، باب حسن المعاشر، ح 638، ص 2ج 

»التَسُبُّوا النَّاسَ فَتَكْتَسِبُوا الْعداوَةِ بَيْنَهُمْ«،  -(4)

 (.3، باب السباب، ح 360)همان، ص 

 254، ص: 2قلب سليم، ج

ردم تعيين شده، به تفصيلى كه در همسفر و ساير م

 الشيعه است.»كتاب العشرة« از وسائل

و آشكار است اگر انسانى حق ديگرى را ادا ننمايد 

ممكن است دشمنى او در دل صاحب حق جاى 

گيرد. و نيز وظيفه صاحب حق آن است كه در 

مطالبه حق خود سختگيرى نكند و مسامحه نمايد و 

چنانچه از حق خود طرف خود را معذور دارد و 
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صرفنظر كند آنچه گفته شد از فضيلت عفو برايش 

 خواهد بود.

و خالصه كسى كه حق برعهده اوست مسامحه در 

اش موجب اداى حق نكند و بداند كه مسامحه

شود و صاحب حق هم سختگيرى دشمنى مى

ننمايد؛ زيرا زياد كوشيدن در طلب حق، عداوت 

از نقل روايات خيز است. و براى رعايت اختصار 

 نظر شد.مقام صرف

 آوردطمع نيز دشمنى مى -7

از امور عداوت خيز، طمع به مال يا يارى كردن 

ديگرى است به اينكه دست نياز به ديگرى دراز كند 

و از او حاجت بخواهد و او را دنبال كند و چون 

رسد، دشمنى او را در دل غالباً به مراد و مقصود نمى

ا آن ديگرى هم با او دشمن دهد و بسجاى مى

 شود.مى
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سعدان گويد به امام صادق عليه السالم گفتم چه 

 كند؟چيز است كه ايمان را در بنده پايدار مى

فرمود: »ورع و پارسايى«. گفتم و آنچه بنده را از 

 ايمان بيرون برد چيست؟

 315فرمود: »طمع«.

حضرت سجاد عليه السالم فرمود: »من همه خير را 

اين ديدم كه بايد طمع را از هرچه در دست در 

 316مردم است بريد«.

______________________________ 
الْعَبْدِ؟  يُثْبِتُ االيمانَ فِي »قُلْتُ لَهُ: ]مَا[ الَّذى -(1)

يُخْرِجُهُ مِنْهُ قالَ عليه السالم  قالَ: الْوَرَعُ وَالَّذي

 (.4ع، ح ، باب الطم320، ص 2الطَّمَعُ«، )كافى، ج 

 
315 \( 1iُ)-(.4، باب الطمع، ح 320، ص 2َُيْرُِجُه ِمْنُه قاَل عليه السالم الطََّمُع«،) كاىف، ج  اْلَعْبِد؟ قاَل: اْلَورَُع َوالَّذي ي ُْثِبُت االمياَن ِف  » قُ ْلُت لَُه:] َما[ الَّذى\E 
316 \( 2iُ)- ا ِف َقْطِع الطََّمِع  » َرأَْيت اخْلرَْيَ ُكلىهُ َقْد اْجَتَمَع ِف  E\(.3، باب الطمع، ح 320، ص 2أَيِدي النَّاِس«،) كاىف، ج  َعمَّ
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قَطْعِ الطَّمَعِ  »رَأَيْت الْخَيْرَ كُلّهُ قَدْ اجْتَمَعَ فِي -(2)

، باب 320، ص 2أَيدِي النَّاسِ«، )كافى، ج  عَمَّا فِي

 (.3الطمع، ح 

 255، ص: 2قلب سليم، ج

مجلسى گويد: يعنى آسايش و خير دنيا و سعادت 

آخرت در بريدن طمع است؛ زيرا طمع، خوارى، 

حسد، كينه، دشمنى، بدگويى، مذمّت، ظهور زبونى، 

رسواييها، ستم، مداهنه، نفاق، ريا، نهى از منكر 

نكردن، بى توكّلى به خدا و زارى نكردن به درگاه 

او و راضى نبودن به قسمت او و تسليم نبودن به امر 

او به بارآورد و مفاسد ديگر كه به شمار نيايد و قطع 

 طمع چاره همه آنهاست.

 تبرى -جببغض وا

بر هركس كه ايمان به خدا دارد واجب است 

بيزارى و دشمنى با دشمنان خدا و اين »تبرّى« 
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ركن ايمان و از لوازم قطعى آن است و جمع بين 

دوستى و گرويدن به خدا با دوستى بادشمنان او 

محال است؛ زيرا دوست دشمن، دشمن است. پس 

 دوست دشمن خدا، دشمن خداست.

ند كه منكر خدا و و دشمنان خدا كسانى هست

رسولند و با مسلمانان كه طرفدار و دوست خدا و 

رسولند در ستيزه و جنگ باشند. و نيز آنهايى كه با 

يكى از دوازده امام عليهم السالم دشمن بوده و با 

اند دشمن خدايند؛ زيرا ايشان ستيزه و جنگ كرده

به شهادت اخبار متواتر از رسول خدا صلى اهلل عليه 

سلم ائمه اولياى قطعى خدايند و چون  و آله و

دشمن دوست، دشمن است، پس دشمن آل محمّد 

عليهم السالم دشمن خداست، بنابراين، جنگ 

كنندگان با آنها مانند معاويه و عمرو بن عاص و ساير 

جنگ كنندگان با على عليه السالم و كشنده او يعنى 

ابن ملجم و قاتل حسن عليه السالم يعنى معاويه و 
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تله حسين عليه السالم عموماً و همچنين دشمنان و ق

كشندگان ساير ائمه عليهم السالم همگى مبغوض 

خدا و رسولند و بغض و بيزارى از آنها بر هرمسلمانى 

واجب است. و خالصه از صدر اسالم تاكنون 

هرانسانى كه دشمنى او با خدا و رسول و امامان 

 است.يقينى باشد دشمنى و بيزارى از او واجب 

 دوستى و دشمنى بايد براى خدا باشد

بايد دانست كمال ايمان در آن است كه دوستى و 

 دشمنى خدايى باشد؛ يعنى مؤمن

 256، ص: 2قلب سليم، ج

كامل كسى است كه دوست ندارد جز خدا و هركه 

دوست خداست و از گفتارها و كردارها تنها هرچه 

طاعت و مورد امر خداست دوست دارد و همچنين 

جز دشمنان خدا كسى را دشمن ندارد و از گفتارها 

و كردارها تنها هرچه معصيت است دشمن دارد تا 
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 جايى كه زن و فرزند را از جهت اينكه امانت و

عطاى خداست و نيز مؤمن و دوست خدايند 

دوست دارد بستگان را از جهت اينكه صله آنها مورد 

امر خداست دوست دارد و همچنين ساير مؤمنين و 

مال را از جهت اينكه عطا و نعمت خداست و 

تواند به وسيله انفاقش در راه خدا رضاى او را مى

 به دست آورد دوست دارد.

ى كه از هركسى ببيند اگر و هر گفتار يا كردار

معصيت خدا نباشد آن را دشمن ندارد هرچند 

ناماليم او باشد و تفصيل بيشتر اين مطلب و نقل 

شود و در اينجا روايات در بحث حبّ دنيا ذكر مى

 شود.تنها به نقل يك روايت قناعت مى

 هاى ايمانمحكمترين حلقه

ابش رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم به اصح

هاى ايمان محكمتر فرمود: »كداميك از حلقه
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است؟ گفتند خدا و رسولش داناترند و برخى گفتند 

نماز و برخى گفتند زكات و بعضى از آنها گفتند 

روزه و بعضى حجّ و عمره و بعضى گفتند جهاد 

 است.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: براى 

ه من پرسيدم هرآنچه گفتيد فضيلتى است و آنك

نيست ولى محكمتر حلقه ايمان دوستى در راه خدا 

و دشمنى در راه خدا و مهرورزى با دوستان خدا و 

 317بيزارى از دشمنان خداست«.

______________________________ 
»قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه و آله و سلم  -(1)

فَقالُوا اللَّه وَرَسُولُهُ لِأَصْحابِهِ أىُّ عُرَى الْايمانَ أَوْثَقُ 

اعْلَمُ وَقالَ بَعْضُهُمْ الصّلوةُ وَقالَ بَعْضُهُمْ الزَّكوةُ وَقالَ 

بَعْضُهُمْ الصِّيام وَقالَ بَعْضُهُمْ الحَجُّ وَالْعُمْرَة وَقالَ 

 
317 \( 1iُ)- َكوُة َوقاَل بَ ْعُضُهْم الصِّيام ُم َوقاَل بَ ْعُضُهْم الصىلوُة َوقاَل بَ ْعُضُهْم الزَّ » قاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه و آله و سلم ِِلَْصحاِبِه أىُّ ُعَرى ااْلمياَن َأْوَثُق َفقالُوا اللَّه َوَرُسولُُه اْعل

ل ما ق ُ  اللَِّه َوَتواَِلَ   اللَِّه َواْلُبْغُض ِف  ْلُتْم َفْضٌل َولَْيَس ِبِه َولِكْن َأوَثُق ُعَرى االمياِن اْلُْبُّ ِف َوقاَل بَ ْعُضُهْم اَْلجُّ َواْلُعْمرَة َوقاَل بَ ْعُضُهْم اْلَْهاد َفقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه و آله و سلم لكُّ
 E\(.6، باب اْلب ىف اللَّه، ح 125، ص 2أَْولِياِء اللَِّه َوالتَّربىي ِمْن أَْعداِء اللَِّه«،) كاىف، ج 

http://www.i20.ir/


667      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

بَعْضُهُمْ الْجَهاد فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اهلل عليه و آله 

 وَلَيْسَ بِهِ وَلكِنْ أَوثَقُ عُرَى و سلم لكُّل ما قُلْتُمْ فَضْلٌ

اللَّهِ وَتَوالِىَ أَوْلِياءِ  اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي االيمانِ الْحُبُّ فِي

، 125، ص 2اللَّهِ وَالتَّبرّي مِنْ أَعْداءِ اللَّهِ«، )كافى، ج 

 (.6باب الحب فى اللَّه، ح 

 257، ص: 2قلب سليم، ج

 اى از تفرقه مسلمانانناله

خواننده عزيز اگر در آنچه در اين بحث گفته شد، 

دقت كنى و سپس در حال خود و ساير مسلمانان 

بررسى نمايى خواهى دانست كه مسلمانان از اين 

برنامه اسالمى سرپيچى نموده و از اطاعت و 

اند تمام دوستيها و فرمانبردارى خدا بيرون شده

س دشمنيهاى مسلمانان به يكديگر از روى هواى نف

 است و هيچ جهت خدايى ندارد.
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دارد براى اگر مسلمانى مسلمان ديگر را دوست مى

ماليم بودن اوست با نفس و هوايش، چنانچه ناماليم 

شود. اگر با يكديگر دشمنند شود فوراً دشمن او مى

آن هم براى ناماليم بودن با هواى يكديگر است تا 

با  پندارند وآنجا كه آنانكه خود را متديّن مى

فهمند كه نوعاً گنهكاران دشمنند اگر دقت كنند مى

دشمنى آنها هم نفسانى است نه رحمانى؛ زيرا اگر 

رحمانى بود بايد خودشان به هيچ گناهى آلوده 

نباشند و آشكار است كه دشمن داشتن گناه ديگرى 

و دشمن نداشتن گناه خود، جز جهت نفسانى 

 چيزى نيست.

دلهاى مسلمانان را از هم و به قدرى بغضهاى نفسانى 

اند كه از بيش از جدا كرده و از هم فاصله گرفته

هفتصد ميليون مسلمان يك هزارم بلكه يك ميليونم 

آنها با هم متحد و يكدل و يك جهت نيستند به 

طورى كه يكديگر را براى خدا دوست دارند و 
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هواها و غرضهاى نفسانى را كنار بگذارند در حالى 

بر مسلمانان اين است كه: »و چنگ كه فرمان خدا 

 318زنيد به رشته خداوند، همگى و پراكنده نشويد«.

اش فرمان بريد و با هم ستيزه »و از خدا و فرستاده

نكنيد كه سست شويد و نيروى شما برود و شكيبا 

 319باشيد كه خدا با صبر كنندگان است«.

يعنى با نزاع و كشمكش در ميانه خود ايجاد اختالف 

يد و در نتيجه خود را دچار ضعف اراده نسازيد نكن

و عزت و دولت يا غلبه بر دشمن را از دست ندهيد 

چه اختالف، وحدت كلمه و نيروى شما را از بين 

 برد و در برابر هر ناماليمىمى

______________________________ 
، )آل  ...وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَاتَفَرَّقُواْ -(1)

 (.103عمران/ 

 
318 \i\-( 1)iُ ... يعاا َواَلتَ َفرَّقُوْا  E\(.103،) آل عمران/ E\َواْعَتِصُموْا حِبَْبِل اللَِّه َجَِ
319 \i\-( 2)iُ  َُسولَهُ َواَلتَنَزُعوْا فَ َتْفَشُلواْ َوَتْذَهَب رُُِيُكْم َواْصرِبُوْا ِإنَّ اللََّه َمَع الصرِبِينَ َوَأِطيُعوْا اللََّه َور\E /(.46،) انفال\E 
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وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَاتَنزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ  -(2)

 (.46، )انفال/ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصبِرِينَ

 258، ص: 2قلب سليم، ج

دارى كنيد؛ زيرا خداوند ياور خويشتن

 داران است.خويشتن

انان و اين بود فرمان الهى و اين است حال مسلم

چون از اين فرمان بيرون شدند از سعادت حيات 

دنيوى و اخروى محروم گرديدند. اما سعادت 

دنيوى چون زندگى انفرادى هرمسلمان مانند كفّار 

شده؛ يعنى همه با اضطراب و ناراحتيهاى درونى، 

كنند و هركسى از وضع زندگى روزى را شب مى

ه خود ناراضى و به دستگاه آفرينش بدبين بلك

خشمگين است و چون دلها همه از يكديگر فاصله 

گرفته شياطين بر آنها مسلط شده، در دلها به جاى 

صبر و قناعت و توكل به خدا، جزع و حرص افكنده 
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و به جاى رضا و تسليم، به خشم و غيظ آلوده 

اند و به جاى گذشت و خيرخواهى كرده

انتقامجويى و بدخواهى و به جاى جور كشى و 

رى، آزار رسانى و بارگذارى و خالصه خدمتگزا

همه را به كالهبردارى و حقه بازى و ثروت اندوزى 

و خيانتكارى و دروغگويى و جلو افتادن از ديگران 

اند و شكّى نيست كه اين وضع زندگى وادار نموده

بارى گيرد و با وضع نكبتراحتى و آرامش را مى

 رسانند.عمر را به پايان مى

 بار استمسلمين نكبت زندگى اجتماعى

و امّا زندگى اجتماعى اسالمى آنها به جايى رسيده 

اند و مسلمانان را كه كفّار بر آنها مسلّط و چيره شده

اند و اين از هرجهت در شكنجه و فشار گذارده

باليى است كه تمام كشورهاى اسالمى را فرا گرفته 

 است.
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اييد براى نمونه در جنگ اسرائيل و اعراب دقت نم

و ببينيد چگونه مسلمانان در اثر نداشتن وحدت 

اسالمى و نيروى ايمانى چند سال است زير بار 

برند با اينكه شكنجه و آزار و تجاوز يهود به سر مى

يهود در حدود سه ميليون و اعراب بيش از صد 

ميليون و مسلمين بيش از هفتصد ميليون هستند و 

ز توبه كشند باعجب آنكه اين همه ذلّت مى

 روند.كنند و زير بار فرمان خدا نمىنمى

 ايمانى دردى باالتر از همهبى

بند و بارى و اين بى اوّلًا: و امّا آخرت اين مسلمانان

 اعتنايى به احكام الهى سبببى

 259، ص: 2قلب سليم، ج

ايمان بميرند و چنانچه با ايمان هم شود كه بىمى

ها روى بهشت را بميرند به يقين با اين بغضها و كينه

نخواهند ديد و بوى آن به مشامشان نخواهد رسيد 
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جز آنكه هزاران سال در برزخ و يا در مواقف 

قيامت مانند تا از اين آلودگى پاك شوند يا اينكه 

ه و آله و سلم و شفاعت رسول خدا صلى اهلل علي

 بزرگان دين آنها را دريابد.

 اصالح اجتماعى به اصالح افراد است

اگر پرسيده شود نتيجه گفتن و نوشتن اين حرفها 

شود؟ چيست آيا به اينها اجتماع اسالمى درست مى

 گرايد؟آيا اين تفرقه سرسام آور به وحدت مى

در پاسخ گوييم صالح اجتماع به صالح افراد است 

هرچند صالح تمام افراد مسلمان محال به نظر  و

رسد لكن صالح برخى از آنها ممكن است. مانند مى

بدنى كه آتش او را احاطه كرده و خاموش ساختن 

آن غير ممكن باشد لكن خاموش كردن عضوى از 

آن هرچند به اندازه انگشت باشد اگر ممكن باشد 

توان گفت به خاموش كردن واجب است و نمى
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اى يك انگشت چه فايده. بنابراين، بالى تفرقه آتش،

كه پيكر جامعه اسالمى را گرفته و آتش زده اگر 

اى از آنها دور ساخت از باب بشود اين بال را از عده

 امر به معروف و نهى از منكر واجب است.

 اوّل خود و بعد خانواده و سپس ديگران

ممكن است خواننده عزيز پس از خواندن اين 

و ساير بحثهاى اين كتاب و آشنا شدن به  بحث

احكام اسالمى و وظايف دينى خود، تصميم بگيرد 

به آن عمل كند و خود را اصالح نمايد كه از آن 

 جمله از بغضهاى حرام دورى كند.

سپس در اصالح خانواده خود بكوشد و آنگاه اصالح 

دوستان خود را در برنامه زندگى قرار دهد و در 

رمسلمانى كه دلش آلوده به دشمنى برخورد به ه

مسلمان ديگر شده و با هم در ستيزه و از هم قهرند 
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بكوشد و سبب دشمنى را پيدا كند و آن را چاره 

 نمايد و خالصه بين آنها آشتى دهد.

 260، ص: 2قلب سليم، ج

 اصالح بين مسلمانان تأكيد شده است

و به اين مطلب در قرآن و روايات امر شديد شده 

اند: »جز اين شمارى بر آن وعده دادهو ثوابهاى بى

نيست كه مؤمنين همه برادر ايمانى يكديگرند پس 

 320آشتى افكنيد ميان برادرانتان«.

و هرگاه بين زن و شوهر مسلمانى نزاع باشد امر 

فرموده يك نفر از طرف زن و يكى از طرف مرد 

بين آنها را اصالح دهد و هرگاه بين دو دسته از 

مسلمانان نزاع و جنگ باشد امر فرموده بايد بين 

 321آنها را اصالح داد و آتش فتنه را خاموش كرد.

 
320 \i\-( 1)iُ ... َا ا ْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحواْ بَ ْْيَ َأَخَوْيُكْم  E\(.10،) حجرات/ E\ِإمنَّ
321 \( 2iُ)- مراجعه شود. 9و حجرات/  35هاى نساء/ به سوره\E 

http://www.i20.ir/


676      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

 البينها اصالح ذاتبهترين صدقه

اى كه خدا ام صادق عليه السالم فرموده: »صدقهام

آن را دوست دارد اصالح ميان مردم است وقتى 

كه ميان آنها به هم خورده و فاسد شده و نزديك 

 322اند«.كردن آنهاست به هرگاه از هم دورى كرده

مفضل گويد امام صادق عليه السالم فرمود: »هرگاه 

مال من )سهم  ها ستيزه ديدى ازميان دو تن از شيعه

 323امام( براى دفع آن مصرف كن«.

نيز از ابوحنيفه سائق الحاج )حمله دار حجّ( روايت 

شده كه گفت من و دامادم درباره ارثى با هم نزاع 

و ستيزه داشتيم كه مفضّل به ما گذشت و ساعتى با 

ام بيايد ما نزد ما توقف نمود و سپس گفت به خانه

ر صد درهم اصالح كرد و او رفتيم و ميان ما با چها

آن مبلغ را از خودش به ما پرداخت و چون از 

 
322 \( 3iُ)- بَُّها اللَّه اْصالٌح بَ ْْيَ النَّاِس ِإذا تْفاسُدوا َوَتقارٌب بْينهْم ِإذا تَباَعُدوا«،) اصول كاىف، ج  E\(.1، باب االصالح، ح 209، ص 2» َصَدَقةا ُيُِ
323 \( 4iُ)-(.3«،) ِهان، ح فْ َتِدها ِمْن مايل » ِإذا رَأْيَت بَ ْْيَ اثْ َنْْيِ ِمْن َشيَعِتنا ُمناَزَعةٌ فَا\E 
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هريك نسبت به طرف ديگرى تعهد گرفت و آسوده 

خاطر شد گفت بدانيد كه اين پول از خودم نيست 

 ولى امام صادق عليه السالم به من

______________________________ 
، لِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ...إِنَّمَا ا لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْ -(1)

 (.10)حجرات/ 

مراجعه  9و حجرات/  35هاى نساء/ به سوره -(2)

 شود.

»صَدَقَةً يُحِبُّهَا اللَّه اصْالحٌ بَيْنَ النَّاسِ إِذا  -(3)

تفْاسدُوا وَتَقاربٌ بيْنهمْ إِذا تَباعَدُوا«، )اصول كافى، 

 (.1، باب االصالح، ح 209، ص 2ج 

إِذا رَأيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مِنْ شَيعَتِنا مُنازَعَةٌ فَافْتَدِها » -(4)

 (.3«، )همان، ح مِنْ مالي

 261، ص: 2قلب سليم، ج
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سفارش كرده و فرمان داده كه هرگاه دو مرد از 

ها در چيزى با هم ستيزه دارند آنها را اصالح شيعه

بده و از مال من براى رفع نزاع خرج كن اين مال 

 از امام صادق عليه السالم است.

 ميانجيگرى براى اصالح

فرموده: »هرگاه نيز از آن حضرت روايت شده كه 

دعوت شدى براى اصالح ميان دوكس مگو سوگند 

 324ام كه اين كار را نكنم«.خورده

توضيح مطلب آنكه اگر كسى سوگند خورد به نام 

خدا در ترك كار خيرى چه واجبى و چه مستحبى، 

آن سوگند باطل است، بنابراين، اگر كسى سوگند 

گذارم، ردم قدم نمىخورد كه من در اصالح بين م

 
324 \( 1iُ)-   316، ص 3كاىف، مَتجم، ج.\E 

http://www.i20.ir/


679      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

آن سوگند باطل است و بايد در اقدام به چيزى كه 

 مطلوب خدا و مورد امر اوست مسامحه نكند.

خداوند ما را به وظايف دينى آشنا فرمايد و توفيق 

 دهد كه بنده مطيع او باشيم.

______________________________ 
 .316، ص 3كافى، مترجم، ج  -(1)

 262، ص: 2قلب سليم، ج

 

 . حسد8

 

 از گناهان قلبى و بيماريهاى كشنده روانى،

است و آن باليى است كه خانمانسوز و  »حسادت«

اى است آتش افروز و خراب كننده دين و دنيا فتنه
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و آخرت مبتالى به آن است و به حكم اسالم هر 

 شود.حاسدى فاسق است؛ چنانچه ذكر مى

 حسد چيست؟ و غبطه كدام است؟

هركه از ديدن يا شنيدن نعمتى مانند مال و فرزند 

لم، شجاعت و سخاوت كه يا فضيلت و كمالى مانند ع

ديگرى دارا شده ناراحت و ناخشنود و خشمگين 

شود و نتواند اين نعمت و فضيلت را در او ببيند و 

گرفته شدن آن را از او آرزومند باشد خواه تنها 

گرفته شدن آن نعمت را از او بخواهد يا گرفته 

شدن از او و رسيدن به خودش را آرزومند باشد، 

حسادت« است و صاحبش را اين حالت درونى »

 »محسود« ورزد،حاسد و آنكه به او حسد مى

 گويند.مى

اگر از اينكه ديگرى نعمتى را داراست كراهتى 

ندارد و گرفته شدن آن را از او نخواهد و تنها دارا 
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 شدن خود را مانند آن آرزومند باشد اين حالت را

گويند و »غبطه« در نعمتهاى دنيوى مباح و  »غبطه«

 نعمتهاى آخرتى مطلوب است. در

بايد دانست كه تمام طبقات از زن و مرد، دانا و 

نادان، پست و شريف، ثروتمند و تهيدست، توانا و 

ناتوان در خطر آلوده شدن به اين بيمارى 

 اند و بر هر مسلمانىكشنده

 263، ص: 2قلب سليم، ج

واجب است كه از آن باخبر باشد تا گرفتار نشود و 

لوده به آن است به آنچه در درمان آن بيان اگر آ

شود خود را درمان كند تا به آتش آن در دنيا و مى

 آخرت نسوزد.

 آيات قرآن درباره حسد

»بسيارى از اهل كتاب )يهود و نصارا( دوست  -1

دارند كه شما را پس از ايمان آوردن، به كفر باز مى
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 گردانند؛ زيرا پس از روشن شدن حق بر آنها در

ورزند، شما آنها را ببخشيد دل نسبت به شما حسد مى

نظر كنيد تا خداوند امرش را اجرا و از ايشان صرف

 325كند و خدا بر هرچيز تواناست«.

چون حقيقت بر آنها روشن شده بود، ايمان به 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و قرآن را 

كى ديدند كه يفضيلتى و نعمتى براى مسلمانان مى

از آثار آن اتحاد دلهاى آنان است پس حسد پيدا 

كردند و كوشيدند كه اين نعمت از مسلمانان گرفته 

 شود.

كنند آنچه رااز آيات و »آنانى كه پنهان مى -2

وسايل هدايت فرستاديم پس از آنكه براى مردم 

روشن ساختيم چنين كسانى را خدا و همه لعنت 

 326كنند«.كنندگان لعنت مى

 
325 \i\-( 1)iُ  ْا مىْن ِعنِد أَنُفِسِهم مىن بَ ع َ ََلُُم ا ْلَْقُّ فَاْعُفوْا َواْصَفُحوْا َحىتَّ َودَّ َكِثرٌي مىْن أَْهِل ا ْلِكتِب َلْو يَ ُردُّوَنُكم مىن بَ ْعِد ِإميِنُكْم ُكفَّاراا َحَسدا  ى ِإنَّ اللََّه َعَلىَأْمرِهِ يَْأِتَى اللَُّه بِ  ِد َماتَ َبْيَّ

 E\(.109،) بقره/ E\ٍء َقِديرٌ ُكلى َشىْ 
326 \i\-( 2)iُ ونَ ِمن بَ ْعِد َمابَ يَّنهُ لِلنَّاِس ىِف ا ْلِكتِب أْولئَك يَ ْلَعُنُهُم اللَُّه َويَ ْلَعُنُهُم اللعِنُ  ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َمآ أَنزَْلَنا ِمَن ا ْلَبيىنِت َوا َْلَُدى\E /(.159،) بقره\E 
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ين دو آيه و رواياتى كه در تفسير آن رسيده از ا

شود هر كه حق و فضيلت خدا داده دانسته مى

ديگرى را نتواند ببيند و گرفته شدن آن را بخواهد 

و از روى حسادت آن را منكر شود يا پنهان نمايد 

چنين شخصى سزاوار عقوبت و لعنت خدا و مالئكه 

كه حق و مؤمنين خواهد بود مانند دانشمندان يهود 

بودن رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و قرآن 

را دانستند و چون نبوّت و رياست الهى را در غير 

توانستند ببينند، پس از خود كراهت داشتند و نمى

روى حسادت حق را نهان داشتند و از پذيرفتن 

يهود، اسالم را مانع شدند و نيز از فضيلت ايمان و 

و خشمگين بودند و سعى اتحاد مسلمانان ناراضى 

 كردند ايمان آنها را بربايند و در بينشانمى

______________________________ 
وَدَّ كَثِيرٌ مّنْ أَهْلِ ا لْكِتبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مّن بَعْدِ  -(1)

إِيمنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مّن بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ 
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ى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ قُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىلَهُمُ ا لْحَ

 (.109، )بقره/ ءٍ قَدِيرٌكُلّ شَىْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى

 إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ا لْبَيّنتِ وَا لْهُدَى -(2)

مِن بَعْدِ مَابَيَّنهُ لِلنَّاسِ فِى ا لْكِتبِ أوْلئكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ 

 (.159، )بقره/ وَيَلْعَنُهُمُ اللعِنُونَ

 264، ص: 2قلب سليم، ج

 اختالف بيندازند و فتنه برپا كنند.

دورزيهاى يهود و نصارا از صدر اسالم تفصيل حس

تاكنون در تواريخ اسالم ثبت است و حسدورزيهاى 

 فعلى آنها هم آشكار است.

 انكار حق اهل بيت از روى حسادت

نيز مانند بسيارى از دانشمندان اسالم كه حق بودن 

بيت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم و فضايل اهل

ايشان را كراهت داشتند و از روى حسادت آن را 
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انكار كردند و نهان داشتند بلكه روايات دروغى در 

فضيلت دشمنان ايشان درست كردند. براى دانستن 

كتاب »الغدير« اين حسدورزيهاى مسلمانان به 

 مراجعه شود.

نويسد: اين آيه داللت دارد كه نهان در »مجمع« مى

 داشتن حق، بزرگترين گناه كبيره است:

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »كسى 

داند پرسيده شود و پاسخ كه از علمى كه آن را مى

نگويد و آن را پنهان دارد )جايى كه آشكار كردنش 

شد و بيمى از اظهار آن نباشد( روز رستاخيز الزم با

آيد در حالى كه بر دهانش لگامى از آتش مى

 327است«.

برند مردم را بر آنچه خدا از فضل »آيا رشك مى -3

 328خود به آنها داده است«.

 
327 \( 1iُ)- (.241، رحلى، ص 2» من سئل عن علم يعلمه فكتمه اْلم يوم القيمة بلجام من نار«،) جممع البيان، ج\E 
328 \i\-( 2)iُ ى ...َمآءَاتَلُهُم اللَّهُ ِمن َفْضِلهِ  أَْم َُيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى\E /(.54،) نساء\E 
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در اين آيه توبيخ و انكار و نهى است از حسد بردن 

از ديگرى كه خدا به او زيادتى داده خواه از 

هاى ظاهرى باشد مانند مال و اوالد و اعتبار يا نعمت

از مقامات معنوى مانند مقام نبوّت كه خدا به محمد 

صلى اهلل عليه و آله و سلم داد و يهود رشك 

بردند و مانند مقام واليت و امامت كه خدا به مى

آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم داد و 

 بردند.دشمنانشان حسد مى

 هاى ديگران را نكنيدآرزوى نعمت

و نبايد آرزو كنيد نعمت و عطايى را كه خداوند  -4

 برخى از شما را بر برخى ديگر

______________________________ 
»من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيمة  -(1)

، رحلى، ص 2بلجام من نار«، )مجمع البيان، ج 

241.) 
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مَآءَاتَلهُمُ اللَّهُ مِن  عَلَىأَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ  -(2)

 (.54، )نساء/ ى ...فَضْلِهِ

 265، ص: 2قلب سليم، ج

مزيّت و برترى داده يعنى نگوييد اى كاش! من به 

شد و به من داده جاى او بودم و از او گرفته مى

شد؛ مانند حسد بردن خواهر بر برادرش در مى

رشك االرث او كه دو برابر است و نادانى كه سهم

برد به مسلمانى كه زن زيبايى دارد و آرزومند باشد 

 كه آن زن از او گرفته شود و بهره آن نادان گردد.

و مانند نادان ديگرى كه به خانه يا ثروت ديگرى 

حسد برد و در دلش آرزوى آن را جاى دهد كه 

نصيب او شود و مانند كم دانشى كه از دانشمندى يا 

ضى باشد و در دل شهرت و اعتبار ديگرى نارا

آرزوى مقام او را داشته باشد و بخواهد از او گرفته 

 شود و به آن حسود داده گردد.
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خالصه، معناى آيه شريفه، آنكه: آرزو منماييد برترى 

و مزيّت مالى و غيرمالى را كه خداوند برخى را بر 

برخى ديگر برترى داده است؛ زيرا براى هرمرد و 

ش و رنج و موقعيّت زنى از كسب و كار و كوش

اى هست كه اجتماعى و وضع زندگيش بهره

خدايى كه به هرچيز داناست از روى حكمت و 

مصلحت به او رسانده و ديگرى حق ندارد از روى 

رذالت و دنائت و حسادت، زوال آن را از او و 

رسيدن آن را به خود آرزو كند و وظيفه 

هرمسلمانى آن است كه نصيب خدا داده خود را 

راموش نكند و به آن قانع و شكرگزار باشد و ف

زيادتى و برترى را از خداوند خود بخواهد؛ يعنى 

از خدا بخواهد مثل و باالتر از آنچه به ديگرى داده 

 به او بدهد بدون اينكه از ديگرى گرفته شود.

و به طور كلى از مزيّتها و برتريهاى ديگران چشم 

هايى كه نزد ىبپوشد و تنها اميد و آرزويش زيادت
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و اين  329330پروردگار است و بر آنها تواناست باشد

 اىهمان غبطه

______________________________ 
 (.32، )نساء/ ى ...... وَسَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ -(1)

در عدةالداعى از زرعة بن محمد روايت  -(2)

كرده كه مردى در مدينه كنيزى نفيس داشت و مهر 

آن كنيز در دل شخصى كه در همسايگى او بوده 

افتاد. آن شخص از حالت خود به امام شكايت كرد، 

 
329 \i\-( 1)iُ  ِى ...... َوَسُلواْ اللََّه ِمن َفْضِله\E /(.32،) نساء\E 
330 \( 2iُ)- آن شخص از در عدةالداعى از زرعة بن حممد روايت كرده كه مردى در مدينه كنيزى نفيس داشت و مهر آن كنيز در دل شخصى كه در ِهسايگى او بوده افتاد .

 E\ليه السالم فرمود هرگاه آن كنيز را ديدى بگو» اسئل اللَّه من فضله« او هم چنان كرد.حالت خود به امام شكايت كرد، امام صادق ع

   واندك وقىت گذشت كه صاحب آن كنيزك را سفرى پيش آمد ونزد آن شخص ِهسايه آمد 

 ..........   
ام خواهم كنيز خود را نزد تو به امانت سپارم آن شخص گفت مرا زِن نيست و در خانهگفت اى فالن! تو ِهسايه مّن و به تو بيش از ِهه اعتماد دارم مرا سفرى پيش آمده مى

 E\من بفروش و در اين مدت كنيز بر تو حالل خواهد بود.فروشم و چون برگشتم او را به نيز زِن نيست چگونه كنيز تو نزد من باشد؟ گفت آن را به تو به قيمت معْي مى

آن شخص پذيرفت و خريد او را به ِهان قيمت معْي و سفر آن مرد طوالِن شد و در اين مدت آن شخص از كنيز 
ه  مند بود تا اينكه قاصدى از نزد خليفه اموى براى خريد آن كنيز به مدينه آمد و حاكم مدينه به قهر آن كنيز را بّبره

قيمت زيادى خريد و كنيز را بردند چون صاحب كنيز از سفر آمد و احوال كنيز را پرسيد آن شخص حكايت او را به  
گريم مگر آنچه به تو فروخته بودم و آنچه  آن مرد خرب داد و هرچه گرفته بود از قيمت آن به او داد، آن مرد گفت منى

خالصه، اين جوان به واسطه تقوا و اميدوارى و آرزومندى از   زياده بر آن است براى خودت كه بر تو گواراست. و
  .فضل خدا به وصال حمبوب خود رسيده و عالوه ثروتى هم نصيبش شد
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امام صادق عليه السالم فرمود هرگاه آن كنيز را 

 كرد. ديدى بگو »اسئل اللَّه من فضله« او هم چنان

اندك وقتى گذشت كه صاحب آن كنيزك را 

 سفرى پيش آمد ونزد آن شخص همسايه آمد و

.......... 

______________________________ 
گفت اى فالن! تو همسايه منى و به تو بيش از همه 

خواهم كنيز اعتماد دارم مرا سفرى پيش آمده مى

ا خود را نزد تو به امانت سپارم آن شخص گفت مر

ام نيز زنى نيست چگونه كنيز زنى نيست و در خانه

تو نزد من باشد؟ گفت آن را به تو به قيمت معين 

فروشم و چون برگشتم او را به من بفروش و در مى

 اين مدت كنيز بر تو حالل خواهد بود.

آن شخص پذيرفت و خريد او را به همان قيمت 

ن معين و سفر آن مرد طوالنى شد و در اين مدت آ
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مند بود تا اينكه قاصدى از نزد شخص از كنيز بهره

خليفه اموى براى خريد آن كنيز به مدينه آمد و 

حاكم مدينه به قهر آن كنيز را به قيمت زيادى 

خريد و كنيز را بردند چون صاحب كنيز از سفر آمد 

و احوال كنيز را پرسيد آن شخص حكايت او را به 

د از قيمت آن به آن مرد خبر داد و هرچه گرفته بو

گيرم مگر آنچه به تو او داد، آن مرد گفت نمى

فروخته بودم و آنچه زياده بر آن است براى 

خودت كه بر تو گواراست. و خالصه، اين جوان به 

واسطه تقوا و اميدوارى و آرزومندى از فضل خدا 

به وصال محبوب خود رسيده و عالوه ثروتى هم 

 نصيبش شد.

 266 ، ص:2قلب سليم، ج

 است كه گفته شد نيكوست.

 ها از عمل نكردن به اين آيه استبدبختى
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گويند قرآن كتاب آسمانى و اگر مسلمانان كه مى

كردند و آن دستور الهى ماست به اين آيه عمل مى

پذيرفتند و از آلودگى به گناه بزرگ حسادت را مى

ترسيدند انواع خيانتها و جنايتها و غصبها و مى

عفتيها و خالصه تجاوزهاى به مال و ناموس و بى

شد آنگاه ىآبروى يكديگر از بينشان ريشه كن م

چشيدند و از سعادتهاى لذّت زندگى را در دنيا مى

گرديدند و چون از فرمان خدا مند مىاخروى بهره

بيرون شدند در دنيا با ذلّت و نكبت و رنج و محنت 

كنند و در آخرت نزد پيغمبر اسالم سر زندگى مى

به زير و از دخول در بهشت با اين بيمارى محروم 

 خواهند بود.

 برم از حاسدا پناه مىبه خد

برم به خدا از بدى حاسد » )و بگو( پناه مى -5

 331گاهى كه حسد ورزد«.

 
331 \i\-( 1)iُ  ََوِمن َشرى َحاِسٍد ِإَذا َحَسد\E /(.5،) فلق\E 
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در اين آيه شريفه حسود را كه در حقيقت شيطان 

 انسى است مانند شيطان جنى قرار

______________________________ 
 (.5، )فلق/ وَمِن شَرّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ -(1)

 267، ص: 2قلب سليم، ج

داده و چنانى كه شيطان جنى چون دشمن نهانى 

شود و است و از اين روى آدمى غافلگير مى

اى جز پناهندگى به پروردگار عالم ندارد چاره

همچنين بشر حسود پيش از رسيدن آزارش به 

شود تا محسود از او در حذر محسود شناخته نمى

اوانى داشته باشد و نيز ممكن است حسودهاى فر

هاى ماهرانه ايشان براى آزارش باشد كه از نقشه

خبر و از دفاع ناتوان باشد و دست كم از شرّ بى

چشم شورى آنها دفاع نتواند كرد و چاره منحصر 

است به پناهنده شدن به خداوند تا به قدرتش 
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مؤمن ناتوان را از شرّ حسودان و جادوگران و ساير 

 شياطين نگهدارد.

سير برهان« از امام صادق عليه السالم روايت در »تف

 فرمود: »اذا حسد« كرده كه در معناى

نگرد تو مىبهحسود هنگامى كهاى كه»مگرنديده

است معناى حسد گشايد اينچگونه چشمهايش رامى

ورزيدن«؛ يعنى ممكن است حسود از راه چشمش 

 محسود را از پا درآورد.

 حسدروايات اهل بيت )ع( درباره 

حسد، نابوده كننده ايمان است. امام صادق عليه 

خورد و نابود السالم فرمود: »به راستى كه حسد مى

كند ايمان را چنانچه آتش هيزم را مى

؛ زيرا حسود دلش به خشم محسود 332خورد«مى

افتد تا سرگرم است پس به ياد خدا و آخرت نمى

 
332 \( 1iُ)-،»(.1، ح 306، ص 2) كاىف، ج » انَّ اْلََْسَد لََيأُكُل ااْلمياَن َكما تَأُكُل النَّاُر اْلََْطَب\E 
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ا نور ايمانى نصيبش شود و نيز عيبهاى نفس خود ر

شمارش را بيند تا آنها را اصالح كند و گناه بىنمى

كند تا از آنها توبه نمايد وحضور قلبى در ياد نمى

ندارد تا عمل صالحى داشته نماز و ساير عبادات

 باشد.

 حسد، آفت دين و نشانه نفاق است

نيز فرمود: »آفت دين، حسد و خودبينى و به خود 

رد و حسادت بو »مؤمن رشك مى 333باليدن است«

؛ 334ورزد و رشك ندارد«ندارد و منافق حسد مى

 يعنى حسود منافق است.

______________________________ 
»انَّ الْحَسَدَ لَيَأكُلُ الْايمانَ كَما تَأكُلُ النَّارُ  -(1)

 (.1، ح 306، ص 2الْحَطَبَ«، )كافى، ج 

 
333 \( 2iُ)- يِن اْلََْسُد َواْلُعْجُب َواْلَفْخُر«،) كاىف، ج  E\، باب اْلسد(.5، ح 307، ص 2» آَفةُ الدِّ
334 \( 3iُ)-.)ِإنَّ اْلُمؤِمَن يَ ْغبُط َوال َُيِْسُد َواْلُمناِفُق َُيِْسُد َوال يَ ْغِبُط«،) ِهان «\E 
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خْرُ«، )كافى، »آفَةُ الدِّينِ الْحَسَدُ وَالْعُجْبُ وَالْفَ -(2)

 ، باب الحسد(.5، ح 307، ص 2ج 

»إِنَّ الْمُؤمِنَ يَغْبطُ وَال يَحْسِدُ وَالْمُنافِقُ يَحْسِدُ  -(3)

 وَال يَغْبِطُ«، )همان(.

 268، ص: 2قلب سليم، ج

فرمايد: پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم مى

»خداوند به موسى عليه السالم فرمود: اى پسر 

دا به مردم حسد برى بر آنچه من به آنها عمران! مبا

ام از فضل خودم و چشمانت را به دنبال آن داده

دراز مكن و دل خود را به دنبال آن روانه مكن؛ 

زيرا آنكه حسد برد نعمت مرا بد داشته و به آن 

خشمگين شده و از آن قسمتى كه من ميان 

ام جلو گرفته و هركه چنين باشد هايم كردهبنده

 335او نيستم و او هم از من نيست«. من از

 
335 \( 1iُ)-َن ا نَّ َعْيَنْيَك اََل ذلَك َوال تُ ْتِبْعُه نَ ْفَسَك فَِإنَّ اْْلاِسَد ساخط لنعمي صادى لق لنَّاَس َعلى» الحَتِْسدَّ سمى الَّذي َقَسْمُت بَ ْْيَ ِعبادي َوَمْن َيُك ما آتَ ْيُتُهْم ِمْن َفْضلي َوال ََتُدَّ

«،) اصول كاىف، ج   E\(.6، ح 307، ص 2َكذِلَك فَ َلْسُت ِمْنُه َولَْيَس ِمينى
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داوود رقى گويد از امام صادق عليه السالم شنيدم 

فرمود: »از خدا بپرهيزيد و به يكديگر حسد كه مى

 336مبريد«.

 بيمارى همگانى -هاى كفرريشه

روزى رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم به 

اصحابش فرمود: »اى ياران من! آگاه باشيد مرضى 

كه مردم پيش از شما گرفتار شدند به سوى شما 

روى آورده و آن بيمارى حسد است كه موى را 

كند و نجات از زدايد ولى دين را ريشه كن مىنمى

آن به اين است كه انسانى دست و زبانش را 

اهدارد و دشمنى برادر دينى را در دل نداشته نگ

 337باشد«.

 
336 \( 2iُ)- باب اْلسد(.3، ح 306، ص 2» ات ُُّقوا اللََّه َوال َُيِْسد بَ ْعُضُكْم بَ ْعضاا«،) كاىف، ج ،\E 
337 \( 3iُ)-خيه  يكون ذاغمز على ا» اال انه قددب اليكم داء االمم من قبلكم وهو اْلسد ليس حبالق الشعر لكنه حالق الدين وينجى فيه ان يكف االنسان يده وَيزن لسانه وال

 E\(.15، ح 55، كتاب اْلهاد، باب 294، ص 11املؤمن«،) وسائل الشيعة، ج 
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امام صادق عليه السالم فرمود: »ريشه كفر سه است: 

 338حرص، تكبر و حسد ...«.

 بردكند و ايمان را مىحسد، از بهشت بيرون مى

پيغمبر اكرم صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »اى 

 كرد به مردم! راستى شيطان آدم را از بهشت بيرون

______________________________ 
ما آتَيْتُهُمْ مِنْ فَضْلي وَال  »التَحْسِدَّنَ النَّاسَ عَلى -(1)

تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ الىَ ذلكَ وَال تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ فَإِنَّ الْحاسِدَ 

ساخط لنعمي صادّ لقسمى الَّذي قَسَمْتُ بَيْنَ عِبادي 

لَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنّي«، )اصول وَمَنْ يَكُ كَذلِكَ فَ

 (.6، ح 307، ص 2كافى، ج 

»اتُّقُوا اللَّهَ وَال يَحْسِد بَعْضُكُمْ بَعْضاً«، )كافى، ج  -(2)

 ، باب الحسد(.3، ح 306، ص 2

 
338 \( 4iُ)-  289، ص 2اصول كاىف، ج.\E 
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»اال انه قددب اليكم داء االمم من قبلكم وهو  -(3)

الحسد ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين وينجى 

يكف االنسان يده ويخزن لسانه وال يكون فيه ان 

، ص 11ذاغمز على اخيه المؤمن«، )وسائل الشيعة، ج 

 (.15، ح 55، كتاب الجهاد، باب 294

 .289، ص 2اصول كافى، ج  -(4)

 269، ص: 2قلب سليم، ج

سبب حسدى كه داشت پس حسد نداشته باشيد كه 

 339اعمالتان هدر شود و از راه دين بيرون شويد ...«.

و نيز فرمود: »ايمان و حسد در دل مردم جمع 

شود«. و على عليه السالم فرمود: »حسد ايمان نمى

 340ميراند چنانچه آب برف را«.را مى

 حسد قابيل، وى را هالك كرد

 
339 \( 1iُ)- (.13385، ح 16، ص 12» معاشر الناس! ان ابليس اخرج آدم من اْلنة باْلسد فال حتسدوا فتحبط اعمالكم وتزل اقدامكم ...«،) مستدرك الوسائل، ج\E 
340 \( 2iُ)-ء وقال امرياملؤمنْي عليه السالم اْلسد مييث االميان ىف القلب كما مييث املاء الثلج«،) » قال صلى اهلل عليه و آله و سلم ال جيتمع اْلسد واالميان ىف قلب امرى

 E\(.13389، ح 18، ص 12الوسائل، ج مستدرك
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حضرت صادق عليه السالم فرمود: »ريشه حسد از 

كورى دل و انكار فضل خداست و اين دو بال كفر 

بيل را در حسرت هميشگى است و حسد بود كه قا

وقت نجات انداخت و چنان هالكش كرد كه هيچ

ندارد و حسددار توبه ندارد؛ زيرا شرط توبه ترك 

 341گناه است و او بر حسد خود مصرّ و باقى است«.

ترين شما نزد من، رياست طلبان، و »دشمن

ها، حسد برندگان به روندگان به سخن چينى

تند و من هم از آنها نيستم برادرانشان، آنها از من نيس

تا اينكه فرمود: به خدا سوگند اگر يكى از شما به 

پُرى زمين در راه خدا زر فرستد سپس به مؤمن 

حسد برد به اين طالها در دوزخ داغ كرده 

 342شود«.

 
341  \( 3iُ)- َّه تعاَل وِها جناحان للكفر وباْلسد وقع ابن آدم ىف حسرة االبد وهلك مهلكاا ال ينجو منه ابداا وال توبة ْلاسد » ... واْلسد اصله من عمى القلب واْلحود بفضل الل

 E\(.13390، ح 18، ص 12النه مصر عليه معتقد به«،) مستدرك الوسائل، ج 
342 \( 4iُ)- ء االرض ذهباا على اللَّه ُث حسد اَل ان قال ُث قال: واللَّه لو قدم احدكم مل -انا منهم» إنى أبغضكم إَلى املَتئسون املشاؤن بالنمائم اْلسدة الخواهنم ليسوا مّن وال

 E\(.13394، ح 19، ص 12مؤمناا لكان ذلك الذهب ِما يكوى به ىف النار«،) مستدرك الوسائل، ج 
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در كتاب »عدةالداعى« ضمن حديث معاذ از 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم است كه 

 فرمود:

______________________________ 
»معاشر الناس! ان ابليس اخرج آدم من الجنة  -(1)

بالحسد فال تحسدوا فتحبط اعمالكم وتزل اقدامكم 

 (.13385، ح 16، ص 12...«، )مستدرك الوسائل، ج 

»قال صلى اهلل عليه و آله و سلم ال يجتمع  -(2)

ء وقال اميرالمؤمنين الحسد وااليمان فى قلب امرى

عليه السالم الحسد يميث االيمان فى القلب كما 

، ص 12الوسائل، ج يميث الماء الثلج«، )مستدرك

 (.13389، ح 18

»... والحسد اصله من عمى القلب والجحود  -(3)

هما جناحان للكفر وبالحسد وقع بفضل اللَّه تعالى و

ابن آدم فى حسرة االبد وهلك مهلكاً ال ينجو منه 
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ابداً وال توبة لحاسد النه مصر عليه معتقد به«، 

 (.13390، ح 18، ص 12)مستدرك الوسائل، ج 

»إنّ أبغضكم إلىّ المترئسون المشاؤن بالنمائم  -(4)

 الى ان -الحسدة الخوانهم ليسوا منى وال انا منهم

ء االرض ذهباً قال ثم قال: واللَّه لو قدم احدكم مل

على اللَّه ثم حسد مؤمناً لكان ذلك الذهب مما 

، ص 12يكوى به فى النار«، )مستدرك الوسائل، ج 

 (.13394، ح 19

 270، ص: 2قلب سليم، ج

»نماز و روزه و صدقه و جهاد كسى را به آسمانها باال 

برند كه در نيكى از آفتاب روشنتر است و چون مى

به آسمان پنجم رسد ملكى است در آنجا كه عمل 

گويد اين كند پس مىهرصاحب حسدى را رد مى

عمل را برگردانيد كه پذيرفته نيست؛ زيرا صاحبش 

 343حسددار است«.
 

343 \E\(-( 1)iُ 
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 فتاوى فقهاى اسالم

شود نمىفرمايد: »پذيرفتهمفيد« مى»شيخ

 344حسددار«.دار و نهكينهفاسق و نهگواهى

»ابن ادريس« در »سرائر« فرموده: »حسد حرام 

 است«.ونگاهدارى خود ازآن واجب

فرمايد: »و حسد حرام است و »عالمه حلى« مى

همچنين دشمنى مؤمن و آشكار ساختن آن فاسد 

 345ه عدالت است«.كردن آن دو ثابت كنند

فرمايد: »حسد گناه است »محقق« در »شرايع« مى

و همچنين دشمنى مؤمن و آشكار ساختن آن فاسد 

 كننده عدالت است«.

 

  اعدةالداعى، آخر باب دع
 .، چاپ قم(229، ص 

 .(726البينات، ص » وال تقبل شهادة الفاسق والذى الضغن واْلسد«،) املقنعه، باب-(2)  344
 .، كتاب الشهادت(495» واْلسد حرام وكذا بغض املؤمن والتظاهر بذلك قادح ىف العدالة«،) قواعد، ص -(3)  345
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»شهيد اول« در »دروس« در شماره گناهان كبيره 

كه منافى با عدالت است فرموده: »و آشكار كردن 

 346حسد به مؤمن و دشمنى با او گناه كبيره است«.

هيد ثانى« در »مسالك« فرموده: »بين فقهاى »ش

اسالم در حرام بودن حسد و دشمنى مؤمن مخالفى 

نيست و نهى از آن و وعده عذاب بر آن در اخبار 

 فراوان است و

______________________________ 
(1)- ( 

 عدةالداعى، آخر باب دعا

 ، چاپ قم(.229، ص 

الضغن  »وال تقبل شهادة الفاسق والذى -(2)

 (.726البينات، ص والحسد«، )المقنعه، باب

 
 .امية(» ... و إظهار اْلسد للمؤمن والبغضاء ...«،) الدروس الشرعية ىف فقه االم-(4)  346

اند؛ زيرا آهنا در مقام مشاره گناهاِن كه موجب فسق است و با آهنا شود كه نفس حسد را حرام ندانستهاند دليل منىتوان گفت شهيد و ديگران كه اظهار حسد را حرام دانستهمى
ن را ذكر نكردند و خالصه عبارت شهيد اول برگشنت به ِهان عبارت شهيد شود آاند و چون حسادت امر هناِن است و تا آشكارش نكنند دانسته منىشود بودهعدالت ثابت منى

 .ثاِن است بنابراين حرمت حسد، مورد اتفاق است
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»والحسد حرام وكذا بغض المؤمن والتظاهر  -(3)

، كتاب 495بذلك قادح فى العدالة«، )قواعد، ص 

 الشهادت(.

»... و إظهار الحسد للمؤمن والبغضاء ...«،  -(4)

 )الدروس الشرعية فى فقه االمامية(.

توان گفت شهيد و ديگران كه اظهار حسد را مى

شود كه نفس حسد را اند دليل نمىحرام دانسته

اند؛ زيرا آنها در مقام شماره گناهانى حرام ندانسته

كه موجب فسق است و با آنها عدالت ثابت 

اند و چون حسادت امر نهانى است و شود بودهنمى

شود آن را ذكر تا آشكارش نكنند دانسته نمى

نكردند و خالصه عبارت شهيد اول برگشتن به همان 

عبارت شهيد ثانى است بنابراين حرمت حسد، مورد 

 اتفاق است.

 271، ص: 2قلب سليم، ج
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هردو از گناهان كبيره و فاسد كننده عدالتند خواه 

ا در دل و نهان باشد يا به وسيله دست و زبان تنه

 347آشكارش كنند«.

»محقق خوانسارى« در شرح كلمه اميرالمؤمنين: »و 

تر دورى كن از حسد؛ زيرا آن بدتر خصلتى و زشت

فرمايد ، مى348خويى است و خوى شيطان است«

حسد آن است كه كسى آرزو كند زوال نعمت 

و مانند آن خواه ديگرى را مثل مال يا جاه يا علم 

بخواهد كه به او برسد يا نه و اين مذموم و حرام 

 است.

از كسانى كه حرمت حسد را مسلم دانسته محقق 

 مازندرانى است در شرح اصول كافى.

»فاضل مقداد« در »كشف اللثام« فرموده: »حسد 

حرام است و چون امر نهانى است تظاهر به آن ضرر 

 
 .(184، ص 14» ال خالف ىف حترمي هذين االمرين والتهديد عليهما ىف االخبار مستفيض وِها من الكبائر فيقدحان ىف العدالة مطلقاا«،) مسالك، ج -(1)  347
 .(123، ص 12اياك واْلسد فانه شر شيمة واقبح سجية«،) مستدرك الوسائل، ج  »-(2)  348
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رساننده به عدالت است. و از مبسوط شيخ نقل 

نموده كه اگر حاسد، حسادت خود را به سبب و 

 ستم آشكار كرد فاسق است«.

»عالمه مجلسى« در »شرح كافى و بحاراألنوار« 

اند حسد حرام است فرمودهفرموده: مشهور فقها 

مطلقاً يعنى خواه آن را آشكار كند يا نكند. و برخى 

اى از اخبار آشكار كردن آن از فقها به مالحظه پاره

نظر از آيات اند تا اينكه گويد: صرفرا حرام دانسته

فراوان و اخبار متواتره كه در نكوهش و نهى از 

حسادت رسيده عقل صريح به زشتى آن حكم 

ند؛ زيرا حسد خشم نمودن به قضاى خداست كمى

كه به زيادتى كه به برخى از بندگانش داده خشم 

كند و چه گناهى باالتر از اينكه ناراحت و مى

ناراضى شود از اينكه مسلمانى در راحتى است در 

حالى كه راحتى او هيچ زيانى براى آن بدبخت 
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ندارد با مفاسد ديگرى كه در حسد است و ذكر 

 شد.خواهد 

فرمايد: »حسد حرام است و »شيخ حر عاملى« مى

 349غبطه حرام نيست«.

______________________________ 
»ال خالف فى تحريم هذين االمرين والتهديد  -(1)

عليهما فى االخبار مستفيض وهما من الكبائر 

، ص 14فيقدحان فى العدالة مطلقاً«، )مسالك، ج 

184.) 

ه شر شيمة واقبح سجية«، »اياك والحسد فان -(2)

 (.123، ص 12)مستدرك الوسائل، ج 

»ويحرم الحسد، و يجب اجتنابه دون الغبطة«،  -(3)

 (.42، ص 2)رساله بداية الهداية، ج 

 272، ص: 2قلب سليم، ج

 
 .(42، ص 2» وُيرم اْلسد، و جيب اجتنابه دون الغبطة«،) رساله بداية اَلداية، ج -(3)  349

http://www.i20.ir/


709      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

فرمايد حسد »فاضل نراقى« در »جامع السعاده« مى

 بر سه نوع است:

آشكارش كند  اگر حسد را به وسيله گفتار يا رفتار -1

شكى در مذمت و حرمت آن نيست و صاحبش 

گنهكار است و گناه او از جهت حالت حسادت است 

 حده است.و اما رفتار و گفتارش گناه على

اگر حسد قلبى را آشكار نكند لكن از آن بدش  -2

نيايد و در دل نگاهدارد آن هم شكى در مذمت و 

ه در حرمتش نيست مانند قسم اول با اين تفاوت ك

اين قسم گناهى است بين او و خدا كه توبه از آن 

واجب است ولى در قسم اول كه آشكارش كرده؛ 

يعنى به وسيله گفتار يا كردار حسدورزى نموده 

عالوه بر وجوب توبه از گناه حسد واجب است از 

 محسود طلب عفو كند و او را از خود راضى سازد.
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ن هم بدش اگر حسد خود را آشكار نكند و از آ -3

بيايد و از اين حالت شيطانى بر خود قهر نمايد و 

دوست دارد كه اين حالت از او دور شود ظاهر آن 

 است كه در اين صورت، گناهى نداشته باشد.

تا اينكه فرمايد: »از آنچه گفته شد آشكار گرديد كه 

 حاالت انسان نسبت به دشمنانش سه قسم است:

رى و ناراحتى شود از گرفتاخوشحال مى -الف

دشمن خود و شادمانى خود را به گفتار يا رفتار 

كند يا اينكه به وسيله گفتار يا رفتارش به آشكار مى

رساند و اين قسم حرام قطعى دشمن خود آزار مى

 است و صاحبش گنهكار حتمى است.

طبعاً گرفتارى دشمن را دوست دارد لكن اين  -ب

ر خودش از دارد و بحال خود را عقلًا دشمن مى

اين حال خشمگين است و اگر توانايى داشت اين 
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كرد و اين قسم باالتفاق حال را از خود دور مى

 مورد عفو است.

حسد قلبى خود را آشكار نكند و از آن هم  -ج

بدش نيايد و زوال آن را نخواهد، اين قسم مورد 

گفتگو است و حق، حرمت آن و گنهكار بودن 

 صاحب آن است«.

فرمايد: »سخنى نيست در واهر« مى»صاحب ج

اينكه حسد و آن آرزوى گرفته شدن يا كم شدن 

نعمت است از ديگرى، گناهى است كه ايمان را 

 خورد چنانچه آتش،مى

 273، ص: 2قلب سليم، ج

هيزم را و آفت دين، حسد و عجب و فخر است و 

حاسد به نعمت خدا، در خشم است و با قسمتى كه 

نش فرموده جلوگيرى كننده خداوند بين بندگا

است و شش طايفه به شش خصلت پيش از حساب به 
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دوزخ روند از آن جمله علما هستند كه به سبب 

 350351حسدشان به دوزخ روند«.

 
350  (1)- 

اْلطب وان آفة » ال كالم ىف ان اْلسد وهو َتّن زوال النعمة عن الغري او هزوله معصية تأكل االميان كما تأكل النار 
الدين اْلسد والعجب والفخر وان اْلاسد ساخط لنعم اللَّه صاد لقسمته بْي عباده وان ستة يدخلون النار قبل اْلساب  

   .(7، مسأله  52، كتاب الشهادة، ص 41بستة منهم العلماء باْلسد«،) جواهر الكالم، ج 
351 \( 2iُ)-  ب ستىة بستة: العرب ، چاپ 325، ص 1َتام حديث در كتاب خصال صدوق، ج بريوت چنْي است:» قال امرياملؤمنْي عليه السالم: ِإنَّ اللََّه عزى و جلى يعذِّ

 E\بالعصبية والدهاقنة بالكرب واالمراء باْلور والفقهاء باْلسد والتجار باخليانة واهل الرستاق باْلهل«.

تعصب)  كند عرب رابهرا به شش خصلت عذاب مىراسىت خداوند شش گروه يعّن امرياملؤمنْي عليه السالم فرمود:» به 
حايت وپشتيباِن قبيله وتريه خوددر ستمگرى وهرامرباطلى( و دهخداها رابه وسيله تكرب وبزرگى كردن بركشاورزان و  

نشينان مستمند و حكمرانان را به ستمگرى و َتاوز و فقها را به حسد و بازرگانان را به خيانت كردن و روستائيان و  ده
  .نشينان را به ناداِن«هد

بايد دانست كه هريك از اين شش خصلت ِمكن است در هردسته و گروهى پيدا شود و بدان هالك شوند و اينكه در 
روايت هريك را به گروهى نسبت داده براى آن است كه آن خصلت در آن گروه بيشَت است؛ مثالا حسادت ِمكن است 

شود؛ يعّن  بيشَت در اهل دانش حسادت يافت مى  اى از اصناف ُمتلف بشر پديد آيد وَل از ِههدر هر طبقه و دسته 
ِمكن است دانشمندى حب تفرد و اَنصار دانش به خود، او را حسود كند كه نتواند مانند خود يا باالتر از خود را  

منايد و در بْي اهل دانشها،  كند و اگر نتواند از جلوه دانش او جلوگريى مىببيند و سعى در نيسىت و نابودى او مى
دانش ديّن يعّن فقها از ِهه بيشَت در خطر حسادت هستند چون دانش ديّن سرآمد َتام كماالت است پس اگر   اهل

تواند مانند يا باالتر از خود  فقيهى تربيت ديّن نشده باشد يعّن به دانش خود عمل نكرده و مهذب نشده چگونه مى
هاى و چنْي فقيه حسودى، خطرناكَتين حسودان فرقه  را ببيند خصوصاا اگر مشهورتر و بيشَت مورد عالقه مردم باشد

  .ديگر است

سالگى در    25ليلى با حضرت جواد عليه السالم و سعايت در قتل آن حضرت در سن  داستان حسادت قاضى ابن اّب
  .تفسري سوره والنجم ذكر شد

ثاِن و قاضى نوراللَّه شوشَتى  ِهچنْي داستان حسادت قاضى ابن َجاعه با شهيد اول و نيز داستان كشته شدن شهيد 
   .و صدها مانند آن شاهد صدق اين گفتار است
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______________________________ 
(1)- 

»ال كالم فى ان الحسد وهو تمنى زوال النعمة عن 

كل النار الغير او هزوله معصية تأكل االيمان كما تأ

الحطب وان آفة الدين الحسد والعجب والفخر وان 

الحاسد ساخط لنعم اللَّه صاد لقسمته بين عباده وان 

ستة يدخلون النار قبل الحساب بستة منهم العلماء 

، كتاب الشهادة، ص 41بالحسد«، )جواهر الكالم، ج 

 (.7، مسأله 52

، 1تمام حديث در كتاب خصال صدوق، ج  -(2)

، چاپ بيروت چنين است: »قال 325ص 

اميرالمؤمنين عليه السالم: إِنَّ اللَّهَ عزّ و جلّ يعذِّب 

ستّة بستة: العرب بالعصبية والدهاقنة بالكبر واالمراء 

بالجور والفقهاء بالحسد والتجار بالخيانة واهل 

 الرستاق بالجهل«.
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راستى منين عليه السالم فرمود: »بهيعنى اميرالمؤ

خداوند شش گروه را به شش خصلت عذاب 

تعصب )حمايت وپشتيبانى قبيله كند عرب رابهمى

وتيره خوددر ستمگرى وهرامرباطلى( و دهخداها 

رابه وسيله تكبر وبزرگى كردن بركشاورزان و 

نشينان مستمند و حكمرانان را به ستمگرى و ده

حسد و بازرگانان را به خيانت  تجاوز و فقها را به

 نشينان را به نادانى«.كردن و روستائيان و ده

بايد دانست كه هريك از اين شش خصلت ممكن 

است در هردسته و گروهى پيدا شود و بدان هالك 

شوند و اينكه در روايت هريك را به گروهى نسبت 

داده براى آن است كه آن خصلت در آن گروه 

حسادت ممكن است در هر طبقه و بيشتر است؛ مثلًا 

اى از اصناف مختلف بشر پديد آيد ولى از همه دسته

شود؛ يعنى بيشتر در اهل دانش حسادت يافت مى

ممكن است دانشمندى حب تفرد و انحصار دانش 
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به خود، او را حسود كند كه نتواند مانند خود يا 

باالتر از خود را ببيند و سعى در نيستى و نابودى او 

كند و اگر نتواند از جلوه دانش او جلوگيرى مى

نمايد و در بين اهل دانشها، اهل دانش دينى مى

يعنى فقها از همه بيشتر در خطر حسادت هستند 

چون دانش دينى سرآمد تمام كماالت است پس 

اگر فقيهى تربيت دينى نشده باشد يعنى به دانش 

تواند خود عمل نكرده و مهذب نشده چگونه مى

يا باالتر از خود را ببيند خصوصاً اگر مشهورتر  مانند

و بيشتر مورد عالقه مردم باشد و چنين فقيه 

هاى ديگر حسودى، خطرناكترين حسودان فرقه

 است.

ليلى با حضرت جواد داستان حسادت قاضى ابن ابى

 25عليه السالم و سعايت در قتل آن حضرت در سن 

 سالگى در تفسير سوره والنجم ذكر شد.
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همچنين داستان حسادت قاضى ابن جماعه با شهيد 

اول و نيز داستان كشته شدن شهيد ثانى و قاضى 

نوراللَّه شوشترى و صدها مانند آن شاهد صدق اين 

 گفتار است.

 274، ص: 2قلب سليم، ج

تا اينكه فرمايد: »و ممكن است به مالحظه كلمات 

بعض اصحاب و روايات، گفته شود كه آشكار كردن 

 حسد حرام است«.

»محقق اردبيلى« در »شرح ارشاد« گويد »حسد« به 

معناى آرزو كردن گرفته شدن نعمت است از مال 

اه به او برسد و جاه و علم و فضيلت از ديگرى؛ خو

يا نرسد و اما آرزوى رسيدن به مانند آنچه ديگرى 

دارد حسد مذموم نيست بلكه غبطه پسنديده است و 

ظاهر آن است كه حسد به معناى اول حرام است 

به اجماع و به اخبار كثيره تا اينكه گويد ظاهر اين 
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اخبار آن است كه حسد، گناه كبيره بلكه نزديك به 

ى كبيره بودنش را نپذيرد از كفر است و اگر كس

جهت اصرار و مداومت بايد آن را كبيره و قادح در 

عدالت داند و ظاهر است كه حسد مطلقا گناه است 

 آشكار شود يا نشود ...

و بعض اعاظم عصر فرمايد: »آرزو كردن گرفته 

 352شدن نعمت از ديگرى، فعل قلبى و حرام است«.

 حسد يا اظهار آن حرام است

شود كه فتواى ز بررسى كلمات فقها دانسته مىپس ا

مشهور فقها بر حرمت حسد مطلقاست چنانچه از 

عالمه مجلسى نقل شد و برخى از فقها اظهار حسد را 

اند يعنى حسادت را به وسيله چشم يا حرام دانسته

زبان يا ساير اعضا آشكار كند و به وسيله آن محسود 

 رد.را اذيت كند يا نعمت را از او بگي

 
352 \( 1iُ)- طبع قم(.151، ص 2» فَان َتّن زوال النعمة عن الغري فعل قلىب حمرم«،) هتذيب االصول، ج ،\E 
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امّا به چشم به اينكه محسود را مورد چشم زخم يا 

تندى نظر قرار دهد و به زبان به اينكه او را تحقير 

نمايد يا تهمت زند يا سرزنش و شماتت نمايد تا 

جايى كه او را مورد سبّ و شتم قرار دهد و به دست 

به اينكه به وسيله قلم مقصد شوم خود را انجام دهد 

 بزند.تا جايى كه او را 

______________________________ 
»فَان تمنى زوال النعمة عن الغير فعل قلبى  -(1)

 ، طبع قم(.151، ص 2محرم«، )تهذيب االصول، ج 

 275، ص: 2قلب سليم، ج

 دليل بر حرمت حسد

لكن حق در مسأله، آن است كه حسد به تنهايى گناه 

ر اند و ظواهو حرام است؛ چنانچه مشهور فرموده

ادله هم بر آن داللت دارد و اظهار حسد، خود 

 حده و گناه ديگرى است.حرام على
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دليل آنهايى كه فقط اظهار حسد را حرام دانستند 

دو چيز است، يكى غيراختيارى بودن حسد و دوّم 

اى از روايات. اما غيراختيارى بودن حسد پس پاره

اگر مرادشان اين است كه حسادت غريزه بشرى 

طورى كه نتواند از آن خوددارى كند و  است به

بعضى نام حسد را حسّ رقابت گذارده و آن را 

اند و گويند حسادتى كه طبيعى و ذاتى انسان دانسته

بين كودكان است شاهد بر غريزه بودن آن است 

 پاسخ ايشان اين است كه:

 حسادت خوى طبيعى نيست

اگر حسادت يك خوى انسانى بود، بايد در تمام 

فراد بشر باشد در حالى كه بسيارى از انسانها اصلًا ا

ندارند و بسيارى هم كه در آنها بوده به وسيله 

 تقويت ايمان و پرورش دينى به آن آلوده نيستند.
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گاه مورد نكوهش و نيز اگر طبيعى بشر بوده هيچ

شد و گفته شد كه عقال و نهى خداوند واقع نمى

و وجوب امساك مشهور فقهاى اسالم، بر حرمت آن 

 اند.از آن فتوا داده

بلى خطور آن غيراختيارى است؛ يعنى ممكن است 

بدون خواسته انسانى حالت حسادت در او پيدا شود 

لكن نگهدارى اين حالت در دل و آشكار كردن آن 

كاملًا مورد توانايى اوست پس اگر از آن پيروى 

كرد يعنى در دل نگاهش داشت و آشكارش ساخت 

شود به طورى كه خالصى از اش مىملكه تدريجاً

آن دشوار خواهد بود و چون به سوءاختيار خود 

چنين شده باز تقبيح و نهى و مؤاخذه و عقابش 

 بسزاست.

 حس رقابت غير از حسادت است
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امّا حسّ رقابت، پس اگر منظور اين باشد كه بشر 

 تواند ديگرى را در ناز ونمى

 276، ص: 2قلب سليم، ج

نعمت ببيند و آرزوى زوال آن را دارد، اين همان 

حسد باشد، پاسخش گفته شد كه اين حالت غريزه 

 انسانى نيست.

و اگر مراد اين باشد كه سجيّه بشر، دوستى كمال و 

ر هركه ببيند دوست دارد كه مانند نعمت است و د

بلكه باالتر از او شود البته صحيح است و اين همان 

غبطه و منافسه است كه گفته شد در امور دنيوى 

مباح و در امور اخروى مطلوب و مورد امر 

پروردگار است: »و در اين نعمتها بهشتى و درجات 

آخرتى بايد كوشندگان بكوشند و جويندگان بر 

 353تابند«.يكديگر بش

 
353 \i\-( 1)iُ  ََوىِف َذاِلَك فَ ْلَيَتَناَفِس ا ْلُمتَنِفُسون ...\E /(.26،) مطففْي\E 
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»پس شما در كارهاى خير شتاب كنيد و بر يكديگر 

 354پيشى گيرد«.

 حس نيازمندى در كودك

تواند ببيند مادرش و امّا حسادت كودك كه نمى

پستان به دهان بچه ديگر گذارد يا او را در دامنش 

نشاند و به او مهر كند، پس آن هم غريزه نيست، چه 

بسيار كودكانى كه چنين نيستند و آنهايى كه 

اند از اثر حسّ نيازمندى خود به مادر است و چنين

مند شود از القهترسد اگر مادرش به بچه ديگر عمى

مهرش نسبت به او كم شود و خالصه اين حسادت 

 شود.عارضى است و پس از سنّ رشد، برطرف مى

شود حسادت كودك از طريق توارث از و گاه مى

پدر يا مادر است آن هم غريزه نيست بلكه بر سبيل 

 
354 \i\-( 2)iُ ... فَاْسَتِبُقواْ ا خْلرَْيَاِت ...\E /(.148،) بقره\E 
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اقتضاست و به وسيله آموزش و پرورش دينى، 

 شود.برطرف مى

 و فاضل نراقى و پاسخ ايشانفرمايش محدث فيض 

مطلبى كه »محدث فيض و فاضل نراقى« در 

اند كه هرگاه ظالمى مال ديگرى »مستند« فرموده

را ببرد يا آبرويش را بريزد و او را دشنام دهد يا به 

او زخم زند يا فرزندش را بكشد، بغض آن ظالم و 

اختيارى است؛ حسادتش در دل مظلوم، قهرى و بى

 يعنى چنين

______________________________ 
، )مطففين/ ... وَفِى ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ا لْمُتَنفِسُونَ -(1)

26.) 

 (.148، )بقره/ ... فَاسْتَبِقُواْ ا لْخَيْرَاتِ ... -(2)

 277، ص: 2قلب سليم، ج

http://www.i20.ir/


724      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

مظلومى از نعمت داشتن ظالم ناراحت و ناراضى و 

شنود و مورد آرزوى از گرفته شدن نعمت از ظالم خ

 اوست.

حسادت مظلوم نسبت به ظالم  اوّلًا: در جواب گوييم:

به طور غريزه و سجيّه نيست بلكه اختيارى اوست و 

تواند با مراجعه به آنچه در بحث بغض گفته شد مى

و به آنچه در زيان حسد و درمان آن گفته شد، خود 

 را به حسادت آلوده نكند.

نيز گوييم چون سبب اصلى حسادت حبّ به دنيا و 

مندى دادن و عالقه اهميت زياد به زندگى دنيوى

تواند با مراجعه به آنچه در شديد به آن است و مى

شود خود را نجات دهد و بحث حبّ دنيا گفته مى

 به حسادت آلوده نسازد.

بر فرض اينكه قهرى بودن بغض و حسادت از  ثانياً:

ظلم را بپذيريم و از اين راه حسد مظلوم را از مورد 
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شود كه حسدهاى مؤاخذه بيرون داريم، دليل نمى

ديگر كه از طرف محسود ظلمى به حاسد نرسيده و 

تنها سبب حسادت، تنگ چشمى و پستى و حبّ دنيا 

ايمانى است قهرى باشد. و خالصه در اختيارى و بى

بودن حسادت در موارد ديگر جاى شك و شبهه 

 نيست.

 بحثى مختصر در حديث مشهور رفع

م فرمود: رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سل

»مؤاخذه و عقاب بر نُه خصلت از امّت من برداشته 

 شده يعنى گناه نيستند:

مثلًا اگر كسى اشتباه كند و به جاى آب،  خطا: -1

 شراب بخورد، گناهى نكرده است.

مثلًا نمازى را فراموش كرد و نخواند،  فراموشى: -2

گناهى ندارد، بلى اگر يادش آمد، قضايش واجب 

 است.
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 بر آن وارد شود. ه به زورآنچ -3

به شرطى كه مقصّر نباشند )يعنى  دانند:آنچه نمى -4

 جاهل قاصر باشد(.

مانند كسى كه تاب  آنچه تاب آن را ندارند: -5

 روزه گرفتن ندارد.

 278، ص: 2قلب سليم، ج

اى كه مانند گرسنه آنچه به آن بيچاره باشند: -6

 خورد.براى جلوگيرى از مرگش بايد مردار ب

يعنى پيدايش حسادت در دل گناه، نيست  حسد: -7

لكن جاى دادنش در دل و بر آن ادامه دادن گناه 

 ؛ چنانچه در ادله گذشته بيان شد.355و حرام است

 
355 \( 1iُ)- فرمايد: از آيات و روايات حرمت حسد و گناه كبريه هالك كننده بودنش ثابت است. و نيز اَجاع علماى اسالم بر مى 85البالغه خوئى، ذيل خطبه در شرح هنج

فرمود: حسد كه در اين حديث مؤاخذه از آن برداشته شده، ل در باب حديث رفع فرموده: سيد استاد در جملس درس مىحرمت آن است و پس از نقل كلمات شيخ در رسائ
 E\و پابرجا باشد. اقرب حل آن است بر خاطره قلبيه زودگذر و آيات و رواياتى كه بر حرمت و مؤاخذه بر حسد است حل شود بر آن حسدى كه در دل ِباند و سخت
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بر فال بد كه به دل يا زبان بگذرد  طيره: -8

اش توكل به خداست و در مؤاخذه نيست و كفّاره

 »بخش عقايد« گذشت.

: در كارهاى هاى شيطانىوسوسه انديشه در -9

يعنى بدگمانى به كارهاى مردم كه به دل  356خلق

گذرد مؤاخذه ندارد لكن جاى دادنش در دل مى

و بدان معتقد شدن تا جايى كه به زبان آشكارش 

كند گناه و حرام است چنانچه در بحث سوء ظن 

 گفته شد.

 »الوسوسة فى الخلق« و ممكن است جمله

هاى شيطانى در دستگاه آفرينش و قضا و وسوسه

انكار حكمت در خلقت شيطان و حيوانات قدر و 

موذى و آفرينش دوزخ و جاودان بودن كفّار در 

آن و مانند اينها باشد كه اگر به طور خاطره 

زودگذر باشد گناه نيست و اگر در دل جاى گيرد 
 

356  \( 2iُ)-ضطرُّوا اليه واْلسد والطريه والتفكر » قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم رفع عن امىت تسعة: اخلطأ والنسيان وما اكرهوا عليه وماال يعلمون وما ال يطيقون وما ا
 E\(.417، ص 2ىف الوسوسة ىف اخللق ماَل ينطق بشفة«،) خصال، ج 
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و به آن معتقد شود و به زبان آشكار كند حرام و در 

بعضى موارد كفر است. و خالصه پاسخ از اين 

رفع( اين است كه مراد از حسدى كه حديث )

مؤاخذه بر آن نيست خاطره قلبى است امّا باقى 

گذاردن و نگهداشتنش در دل حرام است و آشكار 

كردنش به زبان )مانند فحش، تهمت، قذف، 

 آبروريزى و ...( و اعضا

______________________________ 
 85البالغه خوئى، ذيل خطبه در شرح نهج -(1)

مايد: از آيات و روايات حرمت حسد و گناه فرمى

كبيره هالك كننده بودنش ثابت است. و نيز اجماع 

علماى اسالم بر حرمت آن است و پس از نقل 

كلمات شيخ در رسائل در باب حديث رفع فرموده: 

فرمود: حسد كه در سيد استاد در مجلس درس مى

اين حديث مؤاخذه از آن برداشته شده، اقرب 

ست بر خاطره قلبيه زودگذر و آيات و حمل آن ا
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رواياتى كه بر حرمت و مؤاخذه بر حسد است حمل 

شود بر آن حسدى كه در دل بماند و سخت و 

 پابرجا باشد.

»قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم  -(2)

رفع عن امتى تسعة: الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه 

وماال يعلمون وما ال يطيقون وما اضطرُّوا اليه والحسد 

والطيره والتفكر فى الوسوسة فى الخلق مالم ينطق 

 (.417، ص 2بشفة«، )خصال، ج 

 279، ص: 2قلب سليم، ج

 357گناه ديگرى است. )مانند ضرب(

 سه چيزى كه همه دارند

از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم روايت 

شده كه فرمود: »سه خصلت است كه كسى از آنها 
 

357 \( 1iُ)- حديث چنْي است:» واْلسد ماَل يظهر بلسان او يد« پس حمتمل است كه َجله» ماَل يظهر ...« قيد َجله» الوسوسة ىف التفكر«  اما مرفوعه كاىف كه در آخر
 قات ادله حرمت حسدباشد؛ چنانچه در صحيحه خصال كه در منت ذكر شد، چنْي است و بنابراين، مرفوعه كاىف از حيث سند و داللت خاَل از ضعف نيست و به آن اطال

شود و چون غرض از تأليف اين كتاب نفع عمومى است اشاره اَجاَل به استدالل فقهى كاىف است و اند، ضعف آن منجرب منىشود و چون مشهور از آن اعراض كردهمقيد منى
 E\شود.ترى برگذار مىحتقيق بيشَت در اطراف اين مسأله به حمل مناسب
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ماند: طيره، حسد و بدگمانى. گفته شد سالم نمى

پس چه كنيم؟ فرمود: چون تطيّر زدى از آن ردّ شو 

را  و به آن اعتنايى نكن و چون حسد بردى، آن

پيروى نكن و چون گمان بد بردى، آن را در دل 

 ثابت مدار«.

»شيخ مرتضى انصارى رحمه اهلل« فرمود: »بغى )كه 

در اين روايت است( عبارت از استعمال حسد است. 

و در روايت ديگرى است كه مؤمن حسد خود را 

 358كند«.استعمال نمى

 شوداستعمال حسد به قلب هم مى

ستعمال اعم از قلبى، قولى و پاسخ اين است كه ا

 -عليه الرحمه -فعلى است؛ چنانچه صاحب حدائق

از بعض محققين نقل فرمود كه: »حسد مذموم آن 

است كه اثرش به گفتار يا كردار آشكار گردد نه 

 
358 \( 2iُ)- :الطرية واْلسد والظن. قيل: فما نصنع؟ قال اذا تطريت فامض واذا حسدت فال تبغ واذا ظننت فال حتقق. والبغى عبارة عن استعمال » وروى ثلثة ال يسلم منها احد

 E\(.50، چاپ دفَت انتشارات اسالمى(،) در پاورقى حتف العقول، ص 325و  324، ص 1اْلسد وىف رواية اخلصال ان املؤمن ال يستعمل حسده«،) رسائل، ج 
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گذرد بدون اينكه اثرى داشته آنچه به قلب مى

 باشد؛ چنانچه بر

______________________________ 
فوعه كافى كه در آخر حديث چنين اما مر -(1)

است: »والحسد مالم يظهر بلسان او يد« پس محتمل 

است كه جمله »مالم يظهر ...« قيد جمله »الوسوسة 

فى التفكر« باشد؛ چنانچه در صحيحه خصال كه در 

متن ذكر شد، چنين است و بنابراين، مرفوعه كافى 

از حيث سند و داللت خالى از ضعف نيست و به آن 

شود و چون القات ادله حرمت حسد مقيد نمىاط

اند، ضعف آن منجبر مشهور از آن اعراض كرده

شود و چون غرض از تأليف اين كتاب نفع نمى

عمومى است اشاره اجمالى به استدالل فقهى كافى 

است و تحقيق بيشتر در اطراف اين مسأله به محل 

 شود.ترى برگذار مىمناسب
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م منها احد: الطيرة والحسد »وروى ثلثة ال يسل -(2)

والظن. قيل: فما نصنع؟ قال اذا تطيرت فامض واذا 

حسدت فال تبغ واذا ظننت فال تحقق. والبغى عبارة 

عن استعمال الحسد وفى رواية الخصال ان المؤمن 

، 325و  324، ص 1ال يستعمل حسده«، )رسائل، ج 

چاپ دفتر انتشارات اسالمى(، )در پاورقى تحف 

 (.50 العقول، ص

 280، ص: 2قلب سليم، ج

[ اين مطلب، فرمايش امام عليه السالم در پاره ]اى

كند كه مؤمن حسدش را به كار اخبار داللت مى

برد؛ يعنى آن را به گفتار و كردار و قلب نمى

كند و استعمال به قلب به اين است كه استعمال نمى

براى چگونگى به كار بستن حسدش در شخص 

بين بردن نعمتش انديشه كند و نقشه محسود و از 

 359بكشد ...«.
 

359 \( 1iُ)-االخبار اال ان املؤمن ال  » ان املذموم من اْلسد هو ما اظهر اثره بقول او فعل دون ما خطر بالقلب من غري ترتب اثر عليه كما يدل عليه قوله عليه السالم ىف بعض
 E\(.224...«،) درةالنجفية، ص يستعمل حسده اى ال يستعمله قوال وال فعال وال قلباا بالتفكر ىف كيفية اجرائه على احملسود وازالة نعمته 
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پس استعمال قلبى حسد آن است كه حسادت را در 

دل ثابت دارد و در مقام آزار رساندن به محسود و 

هاى شيطانى براى گرفته شدن انديشه در نقشه

نعمت از محسود باشد و آشكار است كه دليلهاى 

ر حرمت حسد، اين مرتبه از استعمال را در ب

 گيرد.مى

و بر فرض اينكه ظاهر استعمال، قولى و فعلى باشد 

ارشاد است به راه بيرون  »فال تبغ« گوييم جمله

آمدن از گناه حسد به اينكه اگر آن را به كار نبندد 

شود بنابراين داللت بر عدم حرمت حسد زايل مى

 ندارد.

خالصه با اين مرسله اطالقات حرمت حسد تقييد 

 شود.نمى

 سازدسد با عصمت پيغمبران نمىح
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فرمايد: »سه چيز است كه امام صادق عليه السالم مى

هيچ پيغمبر و كمتر از پيغمبرى از آنها رها نيستند: 

هاى بدفالى، حسد، انديشه كردن در وسوسه

 360مردم«.

در پاسخ گوييم از شرايط قطعى پيغمبر و امام، 

عصمت است و واجب است اعتقاد داشته باشيم همه 

، صغيره و كبيره پاكند آنها از آلودگى به هرگناهى

اند؛ زيرا خداوند آنها را بلكه خاطره گناه هم نداشته

براى تزكيه و پاك كردن نفوس بشرى از 

هرآلودگى فرستاده است پس خودشان بايد پاك 

 كرده خدايى باشند تا بتوانند ديگران را پاك كنند؛

______________________________ 
ما اظهر اثره بقول  »ان المذموم من الحسد هو -(1)

او فعل دون ما خطر بالقلب من غير ترتب اثر عليه 

كما يدل عليه قوله عليه السالم فى بعض االخبار اال 

 
360 \( 2iُ)- (.89» ثلث َل يعر منها نىب فمن دونه: الطرية واْلسد والتفكر ىف الوسوسة ىف اخللق«،) صدوق، خصال، ص\E 
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ان المؤمن ال يستعمل حسده اى ال يستعمله قوال وال 

فعال وال قلباً بالتفكر فى كيفية اجرائه على المحسود 

 (.224وازالة نعمته ...«، )درةالنجفية، ص 

»ثلث لم يعر منها نبى فمن دونه: الطيرة  -(2)

والحسد والتفكر فى الوسوسة فى الخلق«، )صدوق، 

 (.89خصال، ص 

 281، ص: 2قلب سليم، ج

مثلًا اگر پيغمبرى ذره حسادت در او باشد چگونه 

تواند مردم را از اين بيمارى كشنده نجات مى

شود كه بخشد. و نيز اگر حسد داشت دانسته مى

حقيقت دنيا را به فنا و پستى و آخرت را به بقا  هنوز

و بزرگى نشناخته و جاهل محال است نماينده خدا 

 باشد.

 حسد به معناى محسود
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بنابر فرض صدور روايت از امام )مرفوعه خصال( 

حسد در اينجا به معناى محسود است )مصدر به 

معناى اسم مفعول( يعنى هرپيغمبرى و كمتر از 

محسود مردم بودند و به آنها حسد پيغمبر هميشه 

بردند و ايشان از حسادت خلق در رنج و آزار مى

گفته  ام يحسدون الناس اند؛ چنانچه در آيهبوده

 شد.

و »طيره« در اين روايت به معناى مورد بدفالى 

واقع شدن است؛ يعنى پيغمبران و امامان بلكه 

ا براى زدند و آنها رمؤمنين، مردم به آنها فال بد مى

دانستند؛ چنانچه در سوره يس بيان خود شوم مى

 361فرمايد.مى

و تفكر در وسوسه در خلق اشاره است به گرفتارى 

هايى كه در خلق است و راستى پيغمبران به وسوسه

از بالهاى سخت پيغمبران گرفتار يشان به اهل 

 
361 \i\-( 1)iُ ... ْنَا ِبُكْم  E\(.18،) يس/ E\قَالُوْا إِنَّا َتَطريَّ
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هاى ها و خاطرهوسوسه بوده كه شياطين وسوسه

گذراندند و آنها هم مردم را مى ناروا را بر دل آنها

انداختند و از پيغمبران دورشان در گمراهى مى

 كردند.مى

و آنچه در معناى اين حديث گفته شد، صدوق در 

خصال بيان فرموده و فرموده است جز آنچه گفته 

 شد معنايى براى اين حديث نيست.

 هاى حسدريشه

 . عداوت1

ت كه در چون حسادت حالت عارضه شيطانى اس

 شود براى پيدايش آننفس پيدا مى

______________________________ 
 (.18، )يس/ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ... -(1)

 282، ص: 2قلب سليم، ج
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اسبابى است كه بايد آنها را شناخت تا از آنها پرهيز 

 كرده و به بيمارى كشنده حسادت دچار نشد.

هرگاه كسى از ديگرى ستمى ببيند يا يكى ديگر از 

اسباب بغض كه در بحث حقد گفته شد برايش پيش 

آيد و به آنچه گفته شد از عفو و گذشت عمل نكند 

ن دشمنى بلكه دشمنى او را در دل جاى دهد، اي

شود؛ زيرا چنين ريشه برومندى براى حسادت مى

شخصى هميشه آرزومندى گرفته شدن نعمت از 

دشمن خود را دارد و منتظر است او را در بال و 

ناراحتى ببيند و دلشاد شود و گرفتارى او را تالفى 

پندارد و اگر او را در آسايش و نعمت ببيند الهى مى

ن دارد از خدا در ناراحت و دلتنگ شده اگر ايما

گله و شكايت بلكه در خشم است كه چرا به دشمن 

من نعمت داد و از من طرفدارى نكرد و اگر ايمانى 

 داند.ندارد از گردش روزگار و جور فلك مى

 حسادت از عداوت، صفت كفار است
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اين حسادت از روى عداوت را در قرآن مجيد از 

 فرمايد:صفات كفار دانسته مى

وست دارند رنج شما مسلمانان را همانا كينه »آنان د

هاى ايشان از دهانهاى آنها هويداست و آنچه سينه

 362نهان كند بزرگتر است«.

»اگر به شما خوبى برسد ناخوش شوند و اگر به شما 

 363بدى برسد به آن شادمان گردند«.

و اين حسادت اگر در دل جاى گيرد و از آن 

نتى و جنايتى آلوده پيروى شود حسود را به هرخيا

ها و فسادها كند تا برسد به خواهد كرد و فتنه

 364كشتارها.

 
362 \i\-( 1)iُ ... َُودُّواْ َماَعِنتُّْم قْد بََدِت ا ْلَبْغَضآءُ ِمْن أَفْ َواِهِهْم َوَماُُتِْفى ُصُدورُُهْم َأْكرَب ...\E /(.118،) آل عمران\E 
363 \i\-( 2)iُ  ُْم َوِإْن ُتِصْبُكْم َسيىَئةٌ يَ ْفَرُحوْا ِّبَا ...ِإن ََتَْسْسُكْم َحَسَنٌة َتُسْؤه\E /(.120،) آل عمران\E 
364 \( 3iُ)- منايد. درجلد پانزده حباراِلنوار ازراوندى نقل منوده كه دربغداد زمان موسى هادى كندوخود را خسرالدنيا و اآلخره مىشود كه حسود بدخبت خودكشى مىو گاه مى

كوشيد در گرفته شدن نعمت و رساندن آزارى به او اى داشت كه داراييش از او كمَت بود پس دلش از حسد آن مرد توانگر پر شد و هرچه مىِهسايهخليفه عباسى مرد توانگرى 
اش مهرباِن فراواِن ده و دربارهگرديد پس غالم كوچكى خريد و او را بزرگ كر ورتر مىشد و آتش حسد ِهسايه شعلهتوانست و زمان درازى گذشت كه بر نعمت او افزوده مىمنى

خواهم در اجنام آن چگونه خواهى بود، گفت: غالم در برابر فرمان موالى كرد چون غالم به حد جواِن و تواناىي رسيد، روزى به او گفت فرزندم! تو را براى اجنام كارى بزرگ مى
 E\را در آتش بيندازم يا خود را در دريا غرق كنم البته خواهم كرد.خود چگونه است؟ به خدا سوگند اگر بدامن رضاى تو در اين است كه خودم 

حسود، او را به سينه چسبانيد و در برگرفت و بوسيد و گفت اميدوارم مقصدى كه دارم بتواِن اجنام دهى، غالم پرسيد 
  .دهممقصد مشا چيست تا آماده اجنام آن شوم؟ گفت هنوز وقتش نرسيده و چون رسيد خربت مى 
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ال گذشت، روزى گفت فرزندم! اينك هنگام اجنام كارى است كه به تو گفتم. غالم گفت فرمان ده اطاعت كنم.  يك س
   .حسود گفت دوست دارم كه اين ِهسايه توانگرم كشته شود

ترسم نتواِن او را بكشى و اگر هم توانسىت خون او را بر  كشم. حسود گفت مى روم او را مىغالم گفت الساعه مى 
ام به اينكه تو مرا بكشى و كشته مرا  كشند لكن براى كشته شدنش تدبريى انديشيدهكنند و مرا مىن ثابت مى گردن م

  .به پشت بام او بيندازى تا او را به قصاص از من بكشند

شوى در حاَل كه در آن دل خنكى برايت نيست و پس از مردنت  غالم گفت: چگونه به كشته شدن خود راضى مى
توامن خود را براى اين كار حاضر كنم با آن ِهه احسان و  دمشن براى تو چه سود؟ ديگر اينكه چگونه مى صدمه ديدن 

  .حمبت كه از تو به من رسيده

ام و از اين كار سرپيچى مكن كه  ام و تربيت منودهحسود گفت: اين حرف را رها كن من تو را براى اين كار، بزرگ كرده
   .راحىت من در آن است

گفت: تو را به خدا به خودت رحم كن و از كارى كه معلوم نيست بشود يا نشود يعّن كشته شدن ِهسايه و اگر  غالم  
  .بشود تو را پس از مردنت چه سود؟ پرهيز كن

  .شوم تا آنچه دخلواه من است اجنام دهىحسود گفت: معلوم شد كه تو از من فرمانربدارى ندارى و از تو خشنود منى

   .ل كه چنْي است با كراهت حاضرم براى اجنام مقصود توغالم گفت: حا

  واو داد وگفت: پس از من تو آزادى  حسود ازاو سپاسگزارى كرد وسپس كارد خود راتيز كرده به

  .سه هزار درهم از داراىي خود را به او داد و گفت چون مرا كشىت اين مال را بردار و به هرجا كه خواهى فرار كن

ش رسيد به غالم گفت آماده باش كه در آخر شب تو را بيدار خواهم كرد براى آنچه به تو گفتم  چون شب آخر عمر 
  .چون وقت سحر شد آمد غالم را بيدار كرد

بيچاره غالم از خواب برخاست و كارد را گرفت پس آهسته با غالم خويش به پشت بام ِهسايه آمد و رو به قبله خوابيد 
برب، غالم هم كارد را به تندى به حلق او كشيد و به زندگيش خاَته داد و به جايش   و به غالم گفت بشتاب سر مرا 

اش از او خربى نيافتند و در جستجو بودند تا عصر جسدش را در پشت بام ِهسايه آغشته به  برگشت. فردا خانواده
سپس ِهسايه را گرفته حبس   خون پيدا كردند. بزرگان حمل را حاضر منودند صورت جملس را نوشته، شهود گواهى كردند

  .منودند و به خليفه خرب دادند

اهل صالح بود او را نكشتند وبه  خواست انكاركرد وگفت مرا خربى نيست وچونخليفه ِهسايه را طلبيد وهرچه توضيح
اصفهان رفت و در آجنا يك نفر از بستگان حسود مقتول كه در دستگاه حكومىت بود غالم  زندانش فرستادند، غالم به 

را اقرار كرد، آن مرد َجعى را بر اقرار غالم گواه گرفت آنگاه او  را ديد و از او جوياى مواليش شد، غالم جريان قتل او 
اندازه تعجب كرد و مرد ِهسايه را آزاد منود و غالم را نيز آزاد  را نزد خليفه فرستاد و قصه را به خليفه گفت، خليفه ّب 

  .كرد

http://www.i20.ir/


741      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

______________________________ 
... وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قدْ بَدَتِ ا لْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ  -(1)

 (.118، )آل عمران/ وَمَاتُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ...

مْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيّئَةٌ إِن تَمْسَسْكُ -(2)

 (.120، )آل عمران/ يَفْرَحُواْ بِهَا ...

شود كه حسود بدبخت خودكشى و گاه مى -(3)

نمايد. كندوخود را خسرالدنيا و اآلخره مىمى

درجلد پانزده بحاراألنوار ازراوندى نقل نموده كه 

دربغداد زمان موسى هادى خليفه عباسى مرد 

اى داشت كه داراييش از او كمتر توانگرى همسايه

ه بود پس دلش از حسد آن مرد توانگر پر شد و هرچ

كوشيد در گرفته شدن نعمت و رساندن آزارى مى

توانست و زمان درازى گذشت كه بر به او نمى

شد و آتش حسد همسايه نعمت او افزوده مى

گرديد پس غالم كوچكى خريد و او ورتر مىشعله

اش مهربانى فراوانى كرد را بزرگ كرده و درباره
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چون غالم به حد جوانى و توانايى رسيد، روزى به 

او گفت فرزندم! تو را براى انجام كارى بزرگ 

خواهم در انجام آن چگونه خواهى بود، گفت: مى

غالم در برابر فرمان موالى خود چگونه است؟ به 

خدا سوگند اگر بدانم رضاى تو در اين است كه 

خودم را در آتش بيندازم يا خود را در دريا غرق 

 كنم البته خواهم كرد.

ه چسبانيد و در برگرفت و بوسيد حسود، او را به سين

و گفت اميدوارم مقصدى كه دارم بتوانى انجام 

دهى، غالم پرسيد مقصد شما چيست تا آماده انجام 

آن شوم؟ گفت هنوز وقتش نرسيده و چون رسيد 

 دهم.خبرت مى

يك سال گذشت، روزى گفت فرزندم! اينك 

هنگام انجام كارى است كه به تو گفتم. غالم گفت 

ده اطاعت كنم. حسود گفت دوست دارم كه  فرمان

 اين همسايه توانگرم كشته شود.

http://www.i20.ir/


743      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

كشم. حسود روم او را مىغالم گفت الساعه مى

ترسم نتوانى او را بكشى و اگر هم توانستى گفت مى

كنند و مرا خون او را بر گردن من ثابت مى

كشند لكن براى كشته شدنش تدبيرى مى

ام به اينكه تو مرا بكشى و كشته مرا به پشت انديشيده

 د.بام او بيندازى تا او را به قصاص از من بكشن

غالم گفت: چگونه به كشته شدن خود راضى 

شوى در حالى كه در آن دل خنكى برايت مى

نيست و پس از مردنت صدمه ديدن دشمن براى تو 

توانم خود را براى چه سود؟ ديگر اينكه چگونه مى

اين كار حاضر كنم با آن همه احسان و محبت كه 

 از تو به من رسيده.

ن من تو را براى حسود گفت: اين حرف را رها ك

ام و از اين ام و تربيت نمودهاين كار، بزرگ كرده

 كار سرپيچى مكن كه راحتى من در آن است.
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غالم گفت: تو را به خدا به خودت رحم كن و از 

كارى كه معلوم نيست بشود يا نشود يعنى كشته 

شدن همسايه و اگر بشود تو را پس از مردنت چه 

 سود؟ پرهيز كن.

معلوم شد كه تو از من فرمانبردارى  حسود گفت:

شوم تا آنچه دلخواه من ندارى و از تو خشنود نمى

 است انجام دهى.

غالم گفت: حال كه چنين است با كراهت حاضرم 

 براى انجام مقصود تو.

حسود ازاو سپاسگزارى كرد وسپس كارد خود راتيز 

 او داد وگفت: پس از من تو آزادى وكرده به

______________________________ 
سه هزار درهم از دارايى خود را به او داد و گفت 

چون مرا كشتى اين مال را بردار و به هرجا كه 

 خواهى فرار كن.
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چون شب آخر عمرش رسيد به غالم گفت آماده 

باش كه در آخر شب تو را بيدار خواهم كرد براى 

آنچه به تو گفتم چون وقت سحر شد آمد غالم را 

 كرد. بيدار

بيچاره غالم از خواب برخاست و كارد را گرفت 

پس آهسته با غالم خويش به پشت بام همسايه آمد 

و رو به قبله خوابيد و به غالم گفت بشتاب سر مرا 

ببر، غالم هم كارد را به تندى به حلق او كشيد و به 

زندگيش خاتمه داد و به جايش برگشت. فردا 

د و در جستجو بودند اش از او خبرى نيافتنخانواده

تا عصر جسدش را در پشت بام همسايه آغشته به 

خون پيدا كردند. بزرگان محل را حاضر نمودند 

صورت مجلس را نوشته، شهود گواهى كردند سپس 

همسايه را گرفته حبس نمودند و به خليفه خبر 

 دادند.
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خواست خليفه همسايه را طلبيد وهرچه توضيح

اهل صالح نيست وچون انكاركرد وگفت مرا خبرى

بود او را نكشتند وبه زندانش فرستادند، غالم 

اصفهان رفت و در آنجا يك نفر از بستگان حسود به

مقتول كه در دستگاه حكومتى بود غالم را ديد و از 

او جوياى مواليش شد، غالم جريان قتل او را اقرار 

كرد، آن مرد جمعى را بر اقرار غالم گواه گرفت 

را نزد خليفه فرستاد و قصه را به خليفه آنگاه او 

اندازه تعجب كرد و مرد همسايه را گفت، خليفه بى

 آزاد نمود و غالم را نيز آزاد كرد.

 284، ص: 2قلب سليم، ج

و براى جلوگيرى از شرور و آفات حسادت از 

عداوت بايد به آنچه در بحث حقد گفته شد عمل 

 كند و بغض ديگرى را در دل جاى ندهد.

 . شركت و خوف مزاحمت2
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دو نفرى كه با هم نزديك و در جهتى شريك باشند 

و يكى را بر ديگرى فضيلتى يا مزيتى باشد ممكن 

است حسادت صاحب مزيت در دل ديگرى پديدار 

شده و نتواند مزيت او را ببيند و گرفته شدن آن را 

از او آرزومند شود مانند حسادت خويشاوندان به 

ه به هم نزديكتر باشند مانند دو برادر يكديگر و هرچ

و آن مزيت ديگرى بيشتر و مهمتر باشد حسادت 

 شود.تر و شديدتر مىسخت

و حسادت  365داستان حسد قابيل با برادرش هابيل

 فرزندان يعقوب با برادرشان

 
365 \( 1iُ)- نبوت قرارداد و او را به تعليم اسم اعظم اختصاص داد و قابيل كه برادر بزرگَت بود  اش اين است كه آدم به امر خداوند فرزندش هابيل را وصى خود درخالصه

 E\خشمگْي شد و گفت من به اين امر سزاوارترم.

خداوند به آدم وحى فرستاد كه براى آشكار شدن امتياز هريك بگو كه هردو قرباِن منايند از هركدام قبول شد او صاحب 
  .گرفتاِن در آن زمان اين بود كه شعله آتش آمساِن قرباِن را فرا مى امتياز است و نشاِن قبول قرب

ارزش كه هابيل گوسفنددار بود، گوسفندى فربه براى قرباِن آورد وَل قابيل كه كشاورز بود يك دسته از گندمهاى ّب 
  .هاى الغر داشت به قربانگاه آورددانه

 هابيل را فرا گرفت و دانسته شد كه قرباِن او پذيرفته شده پس قابيل اى از آمسان فرود آمد و قرباِندر اين هنگام شراره
بر برادر خود حسد ورزيد و زمينه كشنت او را فراهم آورد و شيطان هم او را وسوسه كرده و به او گفت اين ننگ در  

  .نسل تو و شرافت در نسل او باقى خواهد ماند

پس از كشنت سرگردان شد كه با كشته او چه كند ناگهان ديد  سپس روزى سنگى بر سر برادر كوفت و او را كشت 
دو كالغ با هم جنگيدند و يكى ديگرى را كشت و با چنگالش زمْي را گود كرد و الشه او را در گودال انداخت، 
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______________________________ 
اش اين است كه آدم به امر خداوند خالصه -(1)

هابيل را وصى خود در نبوت قرارداد و او فرزندش 

را به تعليم اسم اعظم اختصاص داد و قابيل كه برادر 

بزرگتر بود خشمگين شد و گفت من به اين امر 

 سزاوارترم.

______________________________ 
خداوند به آدم وحى فرستاد كه براى آشكار شدن 

ركدام امتياز هريك بگو كه هردو قربانى نمايند از ه

قبول شد او صاحب امتياز است و نشانى قبول 

قربانى در آن زمان اين بود كه شعله آتش آسمانى 

 گرفت.قربانى را فرا مى

هابيل گوسفنددار بود، گوسفندى فربه براى قربانى 

آورد ولى قابيل كه كشاورز بود يك دسته از 

 

  26خاك بر او رَيت، قابيل هم از او آموخت و كشته برادر را در زمْي دفن كرد، و اين داستان در سوره مائده، آيه 
  .بيان شده است
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هاى الغر داشت به ارزش كه دانهگندمهاى بى

 قربانگاه آورد.

اى از آسمان فرود آمد و در اين هنگام شراره

قربانى هابيل را فرا گرفت و دانسته شد كه قربانى 

او پذيرفته شده پس قابيل بر برادر خود حسد ورزيد 

و زمينه كشتن او را فراهم آورد و شيطان هم او را 

وسوسه كرده و به او گفت اين ننگ در نسل تو و 

 اند.شرافت در نسل او باقى خواهد م

سپس روزى سنگى بر سر برادر كوفت و او را كشت 

پس از كشتن سرگردان شد كه با كشته او چه كند 

ناگهان ديد دو كالغ با هم جنگيدند و يكى ديگرى 

را كشت و با چنگالش زمين را گود كرد و الشه او 

را در گودال انداخت، خاك بر او ريخت، قابيل 

ر زمين دفن هم از او آموخت و كشته برادر را د

بيان  26كرد، و اين داستان در سوره مائده، آيه 

 شده است.
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 285، ص: 2قلب سليم، ج

يوسف در قرآن مجيد ذكر شده است و بايد ارحام 

بلكه ديگران هرگاه در يكى از بستگان يا نزديكان 

خود مزيّت و فضيلتى ديدند، سخت مراقب دل 

خود شوند كه مبادا به حسادتش آلوده گردند و به 

اين دو داستان قرآن مجيد دقت كنند و ببينند 

و  چگونه سرانجام حسادت به رسوايى و برادر كشى

 شقاوت ابدى رسيد.

و نيز به آنچه در بحث قطع رحم از كتاب گناهان 

كبيره گفته شد دقت كنند تا از آلودگى به چنين 

 بالى خانمانسوزى در امان باشند.

و نيز دو نفرى كه در يك كالس همدرسند يا شاگرد 

يك استادند و يكى در درس جلوتر و بيشتر مورد 

ايد خود را كنترل عالقه استاد باشد آن ديگرى ب

كند و نگذارد به حسادت او آلوده گردد و به آنچه 
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گفته خواهد شد از زيانهاى حسد مراجعه نمايد و به 

جاى حسادت از او در پيشرفت خود بكوشد و از 

 خدا مدد بخواهد.

 علما و وعاظ بيشتر در خطر حسادتند

نيز دو نفر فقيه يا واعظ كه در يك محيط همكارى 

رگاه خواهان زيادتى مال يا شهرت كنند همى

باشند و ببينند كه رقيب او بيشتر مورد عالقه مردم 

واقع شده، قهراً به بيمارى حسادت او مبتال شده و 

 فسادها خواهد كرد.

 286، ص: 2قلب سليم، ج

پس بايد در خود بينديشد كه حسادت نشانه جهل به 

حقيقت و گواه بر نفهميدن فناى دنيا و نداشتن 

يمان به بقا و بزرگى آخرت است و چقدر زشت و ا

عار است كه شخصى خود را دانا داند و به خلق 
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خود را به دانايى معرفى كند در حالى كه نشانه 

 قطعى جهل در او باشد.

نيز به آنچه در بيان درمان حسادت گفته خواهد شد 

دقت كند و آيات و روايات در مذمّت و لعنت عالم 

اند و به حال خود تطبيق نمايد. دنيا طلب را بخو

ديد كه مانند خرى است كه اگر باطن خود را مى

گاه بر رقيب كتابهاى دينى بر پشت او است هيچ

 برد.خود رشك نمى

 همكارى باعث حسادت

نيز دو نفرى كه در طبابت يا سوداگرى يا صنعت در 

يك محيط همكارند هرگاه يكى، ديگرى را ديد كه 

ر و در ثروت پيش افتاده خصوصاً اگر مشترى او بيشت

به جهت مكان با هم نزديك باشند ممكن است بر او 

رشك برد و از وضع او ناراحت و ناخشنود شده و 
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تهيدستى و كم مشترى شدن او را آرزومند گردد 

 آنگاه خودش را از آتش حسدش خانمانسوز كند.

بر او واجب است كه حسادت را از دل خود ريشه 

ه وسيله تقويت ايمان به خدا و يقين به كن كند ب

توحيد افعالى به تفصيلى كه در »بخش عقايد« گفته 

شد، خصوصاً مسأله پخش ارزاق و به يقين بداند كه 

روزى هرآفريده با آفريدگار اوست و كم و زيادى 

 آن وابسته به حكمت و مصلحت اوست.

نيز به آنچه در بحث بغض به قضاى الهى گفته شد 

 كند تا به قضاى خدا خشنود باشد. مراجعه

نيز به آنچه در بحث حبّ دنيا ان شاء اللَّه گفته 

اعتبارى دنيا دقّت كند تا از شود از ناقابلى و بىمى

ماندگى از همكار خود در اوضاع دنيوى عقب

ماندگى در سراى ناراحت نشود و بفهمد كه عقب
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الن جاودانى مهمتر است و براى آن بايد پريشان و نا

 و گريان بود.

 287، ص: 2قلب سليم، ج

 مزاحمت در زندگى يكى از علل حسادت

نيز دو نفرى كه توهم تزاحم در زندگى بين 

آنهاست و مانند دو زن يك شوهر و مادرشوهر و 

عروس، هرگاه يكى از آنها ببيند كه شوهرش با 

ديگرى ميل بيشترى دارد يا مادر ببيند فرزندش ميل 

بيشترى به زنش دارد ممكن است آتش حسادت در 

 ور شده فسادها كنند.دل آنها شعله

ان است كه در حسادت همكار گفته و درمانش هم

شد و گاهى حسادت برادران از اين باب است كه 

بيند برادر يا خواهرش مورد مهر و عالقه چون مى

بيشتر پدر يا مادر شده و بدين وسيله از آنها بيشتر 
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شود بر او مندى او كاسته مىمند است و از بهرهبهره

 برد.رشك مى

 . تعزز و تكبر و حب تفرد3

سى كه خود را عزيزتر يا بزرگتر از ديگرى ك

پندارد، پس اگر اسباب عزّت و بزرگى دنيوى مى

مانند ثروت و شهرت و منصب در او ببيند بر او رشك 

شود و برده و گرفته شدن آنها را از او آرزومند مى

از اينجاست رشك دول بزرگ بر دولتهاى كوچك 

اخلى يا هرگاه زورمند شوند و به وسيله اختالفات د

كنند تا عزّت و كبر خود امور ديگر آنها را ضعيف مى

 را بر آنها نگاهدارى كنند.

و بعضى هستند كه خودپسندى و غرور آنها طورى 

توانند ببينند است كه بكلى باالتر از خود را نمى

توانند گويند باالتر از خود را نمىمانند پلنگ كه مى

بيند سر سر خود مى رو با ماه كه باالىببينند از اين
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رود و براى حمله دشمنى دارد، بر قلّه كوه باال مى

 كند.كند و سپس به درّه سقوط مىبه ماه جستن مى

 حسادتهاى زنانه و ديگران بيشتر از همينجاست

حسادتهايى كه بين زنهاست غالباً از اين بابت است 

توانند ببينند خواه آن برترى كه برتر از خود را نمى

ز لحاظ زيبايى باشد يا از نظر ثروت و مكنت يا از ا

 نظر مورد عالقه شوهر بودن يا از جهات ديگر.

 288، ص: 2قلب سليم، ج

و اين خوى خودپرستى و خودپسندى در بعضى به 

نظير و يگانه خواهد فرد بىرسد كه مىجايى مى

خواهد بر روزگار باشد مانند حكمرانى كه مى

و نيستى هرحكمرانى جز  حكمرانان حاكم باشد

 366خود را خواهان است.

 
366 \( 1iُ)- آور است. آمار تلفات آن شگفت -چنانچه در مقدمه اين كتاب به آن اشاره شده -آتش جنگ اول و دوم جهاِن كه از حسادت زمامداران آن روز افروخته شد

االعضاء شدند و بيش از پنج ميليون نفر از كارافتاده و ناقصميليون نفر  22در جنگ اول در حدود نه ميليون نفر از افراد بشر در ميدان جنگ كشته شدند و در حدود 
ميليون  35جمموع تلفات انساِن به  مفقوداالثر شدند و جمموع هزينه واقعى اقتصادى جنگ تقريباا چهارصد ميليارد برآورد گرديد. و در جنگ دوم هفده ميليون نفر كشته شدند و

هفده ميليون ليَت خون خالص به زمْي رَيت و دوازده ميليون نفر از ضايعات سقط جنْي و غريه به خانواده بشرى آسيب آورد  نفر رسيد و بيست ميليون ناقص االعضاء گشتند
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مانند خواهد فقيه بىيا مانند فقيه حسودى كه مى

باشد و اگر مانند خود را بشناسد گمنامى بلكه نيستى 

او را آرزومند است. و مانند ثروتمندى كه 

خواهد در دارايى همتا نداشته باشد و اگر مثل مى

خواهد و ىخود را سراغ كند كم شدن مالش را م

مانند پهلوانى كه گرفته شدن قوه حريف خود و 

 ناتوانى او را آرزو دارد.

خواهد تنها و مانند دكتر متخصص حسودى كه مى

نام او مشهور باشد و اگر مثل يا بهتر از خود را مشهور 

ببيند، نابودى او را خواهان است و هكذا ساير 

 اصناف و طبقات.

يا پيشوا و مدرسى كه در شماره پيروان و شاگردان، 

خواهد يا ناطقى كه در نظيرى خود را مىبى

 
ون نفر از چشمهاى در انگلستان يك ميليو متجاوز از پانزده هزار دبريستان و دانشگاه و هيجده هزار البراتوار ويران گرديد و در حدود چهارصد ميليارد گلوله در هوا منفجر شد  

 E\اِن(.اى استفاده كردند در شوروى چهارميليون پاى مصنوعى براى سربازاِن كه پاى خود را از دست داده بودند تدارك شد و ...،) اسالم و صلح جهمصنوعى شيشه
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تواند ببيند و اگر اى خود نمىسخنورى مانندى بر

 شود.همتايى سراغ كرد، زوال او را خواستار مى

و اين حبّ تفرد در بسيارى از نفوس بشرى است و 

ها و فسادها و كشتارها كرده و حسادت آنها هم فتنه

 نقل شواهد تاريخى موجب طول كالم است.

______________________________ 
جهانى كه از حسادت  آتش جنگ اول و دوم -(1)

چنانچه در مقدمه  -زمامداران آن روز افروخته شد

آمار تلفات آن  -اين كتاب به آن اشاره شده

آور است. در جنگ اول در حدود نه ميليون شگفت

نفر از افراد بشر در ميدان جنگ كشته شدند و در 

االعضاء ميليون نفر از كارافتاده و ناقص 22حدود 

ميليون نفر مفقوداالثر شدند و  شدند و بيش از پنج

مجموع هزينه واقعى اقتصادى جنگ تقريباً 

چهارصد ميليارد برآورد گرديد. و در جنگ دوم 

هفده ميليون نفر كشته شدند و مجموع تلفات 
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ميليون نفر رسيد و بيست ميليون ناقص  35انسانى به 

االعضاء گشتند هفده ميليون ليتر خون خالص به 

زده ميليون نفر از ضايعات سقط زمين ريخت و دوا

جنين و غيره به خانواده بشرى آسيب آورد و 

متجاوز از پانزده هزار دبيرستان و دانشگاه و هيجده 

هزار البراتوار ويران گرديد و در حدود چهارصد 

ميليارد گلوله در هوا منفجر شد در انگلستان يك 

اى استفاده ميليون نفر از چشمهاى مصنوعى شيشه

در شوروى چهارميليون پاى مصنوعى براى  كردند

سربازانى كه پاى خود را از دست داده بودند 

 تدارك شد و ...، )اسالم و صلح جهانى(.

 289، ص: 2قلب سليم، ج

 درمانش از جهل مركب بيرون آمدن است

به راستى درمان اين نوع از حسادت در نهايت 

صعوبت است؛ زيرا سبب اصلى آن جهل مركّب به 
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حقيقت خود و واقعيّت زندگى دنيا و آفريدگار 

جهان است و كسى كه به حقيقت خود نادان و از 

خبر بلكه منكر است و خود را دانا نادانى خود بى

پندارد درمانى ندارد مگر اينكه بارقه لطف الهى مى

جهشى كند و او را به خود دانا سازد تا خود را به 

و پستى شناسد و عجز و نيستى و دنيا را به كوچكى 

آفريدگار را به توانايى و هستى و آخرت را به 

بزرگى و جاودانى معتقد شود تا از اين بيمارى 

خودپسندى و خودخواهى و شهرت و تفرّد طلبى 

 كه سبب حسادت است شفا يابد.

 . حرص و طمع4

كسى كه به »بيمارى حرص« گرفتار است و به آنچه 

ن، در تالش و دارد قانع نيست و در زياد كرد

كوشش است و به آنچه در دست مردمان است 

چشم دارد هرگاه نعمتى به ديگرى ببيند يا بشنود، 

گرفته شدن از او و رسيدن به خودش را آرزومند 
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شود و تا از بيمارى حرص و آز خالص نشود به مى

آتش حسادت خواهد سوخت و بايد به آنچه در 

 كند. شود، مراجعهمذمّت حبّ دنيا گفته مى

 . بخل شديد5

توانند از دارايى خود كسانى كه بخيل هستند و نمى

چيزى به ديگرى بدهند، گاهى بخل و لئامت و 

چشم تنگى و پستى آنها سخت و شديد شده تا جايى 

تواند ديگرى را در ناز و نعمت ببيند و گاهى كه نمى

تواند ببيند كسى به تر شده به طورى كه نمىسخت

 برد.كند و بر هردو حسد مىمى ديگرى احسان

 اعتراض به عطاى ديگر

روزى اميرالمؤمنين عليه السالم مقدار پنج وسق 

من تقريباً( خرما براى يك نفر فقير آبرومند  250)

كه اهل سؤال نبود و از آنچه داشت به ديگران 

داد، فرستاد، مردى كه حاضر بود گفت يا مى
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خص كه چيزى از اميرالمؤمنين عليه السالم! اين ش

 شما نطلبيد و يك وسق او را

 290، ص: 2قلب سليم، ج

 بس بود چرا به او زيادى داديد؟

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »خدا مانند تو را 

دهم و [ مىدر ميان مؤمنين زياد نكند، من ]احسان

 367نمايى ...«.تو بخل مى

 سازدبخل با ايمان و بهشت نمى

ى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: رسول خدا صل

بر هر بخيلى حرام است و چيزى مانند  368»بهشت

كند. و نيز فرمود بخل و ايمان را نابود نمى 369بخل

و امام صادق  370شود«ايمان در دل بنده جمع نمى

 
367 \( 1iُ)-(.36، ص 41ر، ج » فقال عليه السالم ال أكثر اللَّه ىف املؤمنْي ضربك! اعطى انا وتبخل انت«،) حباراِلنوا\E 
368 \( 2iُ)- (.264، ص 72النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» حرمت اْلنة على املنىان و البخيل و الفتا«،) حباراالنوار، ج قال\E 
369 \( 3iُ)- حباراالنوار، ج قال (،»  E\(.303، ص 70النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» ما حمق االميان حمق الشحى
370 \( 4iُ)- (.302، ص 70النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم:» الجيتمع الشحى و االميان ىف قلب عبد أبداا«،) حباراالنوار، ج قال\E 
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عليه السالم فرمود: »شيعه ما به بيمارى بخل گرفتار 

 372«.371شودنمى

يات فرموده از اين عالمه مجلسى پس از نقل روا

شود كه شحّ )بخل شديد كه با روايت آشكار مى

 حسد است( از گناهان كبيره هالك كننده است.

به راستى بخيل حسود كه از ديدن نعمت و راحت 

شود و از زحمت و گرفته شدن مردمان ناراحت مى

نعمت از آنها شادمان است، به حسب باطن و سيرت 

 ى آدميان است.از آدميان جداست و بهشت جا

 درمان حسادت به طور كلى

بايد دانست كه درمان گناه قلبى دشوار و زمان 

درازى بايد به داروهايى كه بر نفس تلخ و ناگوار 

 
371 \( 5iُ)- م:» ما كان ىف شيعتنا فال يكون فيهم ثالثه أشياء ال يكون فيهم من يسأل بكفىه واليكون فيهم خبيل وال يكون فيهم من يؤتى ىف دبره«،)امام صادق عليه السال 

 E\(.63، ص 79حباراالنوار، ج 
372 \( 6iُ)-  302، ص 73حباراِلنوار، ج.\E 
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است و در داروخانه الهى يعنى قرآن و علوم آل 

 محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم تعيين شده خود

______________________________ 
نين »فقال عليه السالم ال أكثر اللَّه فى المؤم -(1)

، 41ضربك! اعطى انا وتبخل انت«، )بحاراألنوار، ج 

 (.36ص 

النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »حرمت قال -(2)

الجنة على المنّان و البخيل و الفتا«، )بحاراالنوار، ج 

 (.264، ص 72

النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »ما محق قال -(3)

 (.303، ص 70ج  االيمان محق الشحّ«، )بحاراالنوار،

النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم: »اليجتمع قال -(4)

الشحّ و االيمان فى قلب عبد أبداً«، )بحاراالنوار، ج 

 (.302، ص 70
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امام صادق عليه السالم: »ما كان فى شيعتنا فال  -(5)

يكون فيهم ثالثه أشياء ال يكون فيهم من يسأل بكفّه 

فيهم من يؤتى فى  واليكون فيهم بخيل وال يكون

 (.63، ص 79دبره«، )بحاراالنوار، ج 

 .302، ص 73بحاراألنوار، ج  -(6)

 291، ص: 2قلب سليم، ج

را مداوا كرد تا از آن پاك شود، برعكس گناه 

جسدى كه درمانش نسبت به گناه قلبى زود و آسان 

است؛ مثلًا شرابخوارى يا قماربازى و مانند اينها 

ى از خدا بترسد و از كار خود هرگاه شخص به راست

پشيمان شود و تصميم بر ترك گيرد و اگر آن گناه 

را تداركى الزم باشد انجام دهد براى پاك شدنش 

 كافى است.

ولى گناه قلبى چون امر ثابت نهانى است براى 

پاك شدن دل از آن نياز به گذشت زمان درازى 
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دارد كه در آن مدت به داروهاى مقرر در طلب 

بايد مداومت داشته باشد و چنانچه در مداواى  الهى

تر دارتر و سختآن مسامحه شود آن گناه ريشه

شود تا جايى كه جز به آتش دوزخ درمان مى

 نخواهد شد.

بنابراين، بر هر انسان عاقلى است كه به گناه قلبى 

خود بيش از گناه جسد اهميت دهد و به درمان آن 

خصوصاً با مالحظه بيشتر بكوشد و مسامحه ننمايد 

اينكه گناه جسد يكى است ولى گناه دل مستمر و 

اش از حساب بيرون است مثلًا كسى كه گاهى شماره

يك جام شراب خورد يك گناه كرد و يك واجب 

بر او است كه از آن توبه كند، ولى كسى كه 

حسادت در دل او ريشه دوانيده هرلحظه در گناه 

ر او واجب است و است و در هر لحظه توبه از آن ب

در پاره موارد بر شماره نفس كشيدنش در گناه و 

 ترك واجب است.
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و غرض از اين مطلب اهميت دادن به درمان حسد 

 شود.است به تفصيلى كه گفته مى

 بيندعيب نهان خود را نمى

نكته ديگر آنكه گناه جسدى چون آدمى آن را 

داند ممكن است بيند و خود را آلوده به گناه مىمى

به زودى پشيمان شده و از آن توبه كند و پاك شود 

ولى گناه قلبى چون از حس نهان است يافتن آن 

در خود، نياز به دقت زيادى دارد خصوصاً به 

مالحظه اينكه هرنفسى خود را دوست دارد و 

 دوستى مانع از ديدن عيب است.

اند كسى عيب خود را از اينجاست كه گفته

 تواند ديد بلكه بايد از ديگرى جوياشود.نمى

 292، ص: 2قلب سليم، ج

 خودپسندى مانع ديدن عيب خود است
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لكن بايد دانست كه عيب خود نديدن براى كسى 

است كه خودپسند و مغرور باشد و نخواهد خود را 

ر ببيند؛ چنانچه اگر پرده غرور را پاره كند داعيب

و به راستى دلسوز خود شود و از داشتن عيب و 

مردن با آن بترسد سپس در جستجوى عيب خود 

 شمار خود را خواهد ديد.برآيد عيبهاى بى

بنابراين، وظيفه هر عاقلى است كه گناهان قلبى را 

كه در اين كتاب ذكر شد متوجه شود سپس در خود 

رود و از دل خود بازرسى دقيق نموده از  فرو

هريك اگر اثرى يافت و درمانش به تفصيلى كه 

اى به راستى طالب گذشت بكوشد و بداند اگر بنده

صالح خود شود و به دنبال آن باشد خداوند هم 

عيبهايش را به او خواهد فهماند و در درمان عيبها و 

 پاكى از آلودگيهايش ياريش خواهد فرمود.

ترين بيمارى روانى و آنجايى كه حسادت سخت از

بزرگترين گناه قلبى است، درمان و پاك شدن از 
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آن هم سخت و مشكل است مگر براى كسى كه خدا 

يارى كند و به نور يقين دلش را روشن سازد و براى 

 درمانش از راه علم و عمل بايد كوشيد.

 درمان علمى حسد

يقين صادق به ]شخص حسود[ بايد بكوشد تا به حد 

 چند امر برسد:

. يقين به توحيد افعالى پروردگار جهان؛ يعنى 1

بداند كه تهيدستى و ثروتمندى، تندرستى و بيمارى 

تا برسد به مرگ و زندگى همه از خداست و تدبير 

و مصلحت ديد اوست به تفصيلى كه در »بخش 

 عقايد« گفته شد.

نچه خدا و كسى كه به اين مرتبه از يقين رسيد به آ

به او داده قانع و خشنود و سپاسگزار است، ديگر 

حرص ندارد و چون دانسته همه چيز وابسته به 
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خداست به كسى طمعى ندارد تا دچار حسادت 

 شود.

داند و چون كمى و زيادى روزى را از خدا مى

نسبت به شريك و رقيب و همكار اعتنايى ندارد تا به 

چون هرچه دارد از حسادت آنها گرفتار گردد و نيز 

 داند پس ازخدا مى

 293، ص: 2قلب سليم، ج

كند، خصوصاً با يقين به انفاق در راه خدا بخل نمى

اينكه وعده خدا راست است كه به سبب انفاق 

 شود.نعمت زياد مى

و خالصه بسيارى از انواع حسادت كه گفته شد پس 

 كن خواهد شد.از تابش نور يقين در دل ريشه

و اگر در ريشه گناهان جسدى دقت شود دانسته 

ان قلبى است كه منشأ آن اش گناهشود كه ريشهمى
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يا نبودن يا كم بودن ايمان است، بنابراين، تنها 

 درمان آنها تقويت ايمان است.

 دنيا و آخرت را بشناسد

. شناسايى واقعى دنيا و آخرت و يقين به آنچه 2

خداوند در قرآن مجيد حقيقت هردو را بيان 

فرموده است از آن جمله: »بدانيد كه زندگى دنيا 

است )يعنى تعب و رنج در طلب آن مانند بازيچه 

رنج اطفال در بازى كردنشان است كه فايده 

درستى بر آن نيست( و لهو است )يعنى سرگرمى از 

رسيدن به مقامات جاودان( و زينت است )آرايش 

در خوراك و پوشاك و مسكن و مركب و غير آن( 

و الف و گزاف مانند خودتان )در حسب و نسب و 

كردن مالها و فرزندان و اين زندگى  مقام( و زياد

دنيا درست مانند بارانى است كه بر زمين كشتزار 

ببارد و گياه از آن روييده شده سبز و خرّم باشد به 

اگر كفر به معناى  -طورى كه كافران )يا زارعان
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لغوى پوشيدن باشد( را به شگفت آورد پس از آن 

خشك شود پس آن را بينى كه پس از سبزى و 

ى، زرد شده پس از آن شكسته و خرد و ريزه خرم

ريزه گشته، اين است وصف دنيا و امّا سراى آخرت 

پس در آن عذابى سخت است )براى كافران( و 

آمرزش و خشنودى از خداوند است )براى مؤمنان( 

 373و نيست زندگى دنيا جز متاع فريبنده«.

______________________________ 
مَا ا لْحَيَواةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ اعْلَمُواْ أَ نَّ -(1)

وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ا لْأَمْوَالِ وَا لْأَوْلدِ كَمَثَلِ 

غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ 

يدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ يَكُونُ حُطمًا وَفِى ا لْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِ

، اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ا لْحَيَواةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتعُ ا لْغُرُورِ

 (.20)حديد/ 

 
373 \i\-( 1)iُ  ٌنْ َيا َلِعب َا ا ْْلََيواُة الدُّ ا َوىِف  َوََلٌْو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ْيَنُكْم َوَتَكاثُ ٌر ىِف ا ِْلَْمَواِل َوا ِْلَْولِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر اْعَلُموْا أَ منَّ  ا نَ َباتُُه ُُثَّ يَِهيُج فَ ََتَلُه ُمْصَفرًّا ُُثَّ َيُكوُن ُحطما

نْ َيآ ِإالَّ َمتُع ا ْلُغُرورِ ِْلَِخرَِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرٌَة مىَن اللَِّه َورِ   E\(.20،) حديد/ E\ْضَواٌن َوَما ا ْْلََيواُة الدُّ
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 294، ص: 2قلب سليم، ج

 آيا چنين دنيايى حسدورزى دارد؟

خواننده عزيز! اگر قدرى در حاالت حريصان و 

ثروتمندان و رياست طلبان حسود از گذشتگان 

خواهى دانست كه درست مانند گياهى  دقّت نمايى

كه چندى سبز و خرّم بود سپس خشكيده و خرد 

گرديد، آنها هم چند روزى در عيش و نوش و جنب 

و جوش بودند و در روى زمين سر و صدايى و 

جوالنهايى داشتند و سپس با خوارترين وضعى در 

 شكم زمين نهان شدند:

رو به گورستان دمى 

 خامش نشين
 

ويان آن سخنگ

 خامش را ببين
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آيا عاقلى پس از شناختن حقيقت دنيا ديگر بر ثروت 

برد؟ آيا طلب تفرّد و مكنت و رياست آن رشك مى

 شود تا دچار حسادتها شود؟به مقام دنيوى مى

و شرح بيشترى از حقيقت دنيا در بحث قساوت گفته 

 شود:شد و در بحث حب دنيا نيز يادآورى مى

دنيى آن قدر ندارد 

 كه بر او رشك برند
 

يا وجود و عدمش را 

 غم بيهوده خورند

 

نظر آنان كه نكردند 

 بدين مشتى خاك
 

الحق انصاف توان 

داد كه صاحب 

 نظرند

عارفان هرچه ثباتى 

 و بقائى نكند
 

گر همه ملك 

جهانست به هيچش 

 نخرند
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تا تطاول نپسندى و 

 تكبر نكنى
 

كه خدا را چو تو در 

 ملك بسى جانورند

اين سرائيست كه 

 يابدالبته خلل مى
 

خنك آن قوم كه 

 در بند سراى دگرند

 

آنكه پا از سر نخوت 

 بنهادى بر خاك
 

عاقبت خاك شد و 

 گذرندخلق بر او مى

 

 »سعدى شيرازى«

 

 295، ص: 2قلب سليم، ج

دانستن زيانهاى دنيوى و اخروى حسادت كه  -3

شود و در برابر سودهاى فراوانى نصيب حاسد مى

 رسد.كه به محسود مى
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 ناراحتى هميشگى -زيانهاى دنيوى -1

حسود كه از ديدن نعمت ديگرى، در عذاب درونى 

و آشوب داخلى است پيوسته در اضطراب و سوز و 

امش و آسايش گداز و غم و اندوه است و ساعتى آر

نعمتهاى خدا و خوشى ندارد و همانطور كه

بندگانش پايان ندارد، حسرت و غصه حسود هم به

پايان پذير نيست: »حسود ثروتمند و زورمند در 

آتش حسرت است و تهيدست ناتوان پاكدل در 

 آسايش«.

 حسد زندان روح به حزن و اندوه است

ود: رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرم

 374ترين مردم است«.»حسود، كم لذت

فرمايد: »براى حسود اميرالمؤمنين عليه السالم مى

آسايشى نيست« و »حسود هميشه در اندوه است« و 

 
374 \( 1iُ)- (.13392، ح 19، ص 12» اقل الناس لذة اْلسود«،) مستدرك الوسائل، ج\E 
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»حسد زندانى كردن روح است به حزن و اندوه 

 375باطل«.

و نيز فرمود: »حسود اندوهش فراوان و گناهانش 

 376دوچندان است«.

نيز فرمود: »نديدم ظالمى كه به مظلوم بودن 

تر باشد از حاسد )حسود دچار( بخل هميشگى شبيه

؛ يعنى حاسد 377و سرگردانى و اندوه پيوسته است«

رسد در حقيقت، چون اثر ظلمش به خودش مى

هميشگى و  مظلوم از خود است؛ زيرا در رنج

سرگردانى و اندوه متصل است تا جايى كه مرگ 

 را براى رهايى خود از اندوه و حسرت

______________________________ 
»اقل الناس لذة الحسود«، )مستدرك الوسائل،  -(1)

 (.13392، ح 19، ص 12ج 

 
375 \( 2iُ)-(.100، ص 1و شرح غرر، ج  17اْلسد، حبس الروح«،) ِهان، ص  -اْلسود مغموم -» الراحة ْلسود\E 
376 \( 3iُ)- (.22» اْلسود كثري اْلسرات متضاعف السيئات«،) ِهان، ص\E 
377 \( 4iُ)- (.13388، ح 17» مارأيت ظاملاا اشبه ِبظلوم من اْلاسد نفس دائم وقلب هائم وحزن الزم«،) ِهان، ص\E 
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الحسد،  -الحسود مغموم -»الراحة لحسود -(2)

، ص 1ح غرر، ج و شر 17حبس الروح«، )همان، ص 

100.) 

»الحسود كثير الحسرات متضاعف السيئات«،  -(3)

 (.22)همان، ص 

»مارأيت ظالماً اشبه بمظلوم من الحاسد نفس  -(4)

، ح 17دائم وقلب هائم وحزن الزم«، )همان، ص 

13388.) 

 296، ص: 2قلب سليم، ج

 378كند.آرزو مى

 
378 \( 1iُ)- آله و سلم در غدير خم على عليه السالم را به خالفت منصوب كرد و  البيان به سند متصل روايت كرده است كه چون رسول خدا صلى اهلل عليه ودر تفسري جممع

 E\فرمود:» من كنت مواله فعلى مواله« اين خرب در آباديها به مردم رسيد.

» نعمان بن حرث فهرى« با خرب شد و در مدينه خدمت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم آمد و گفت يا  
و سلم! به ما امر كردى بگوييم» اشهد ان ال اله اال اللَّه وانك رسوله« و نيز ما را به مناز،    اللَّه صلى اهلل عليه و آلهرسول

روزه، جهاد، حج و زكات امر كردى ِهه را از تو پذيرفتيم و به اينها قناعت نكردى تا اينكه اين جوان را به خالفت بعد  
  ؟اوست آيا اين كار از خودت بود يا از طرف خداوند  از خودت برپاداشىت و گفىت هركه من موالى اومي پس على موالى 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: به خداىي كه شريك ندارد سوگند! اين كار از طرف خدا بود. نعمان  
گفت خدايا! اين كار اگر از طرف تو است و حق است سنگى از آمسان بر ما فرست. فوراا  پشت كرد و رفت و مى 
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 ناكامى هميشگى -2

را از محسود آرزومند حسود كه گرفته شدن نعمت 

است، تمام عمرش را در ناكامى و نامرادى به سر 

خواهد برد؛ زيرا هرفردى در مدّت زندگى 

اش از طرف پروردگارش مقدّرات حتمى دنيويه

تواند جلوگيرى دارد كه هيچ قدرتى از او نمى

كند. و نيز كدام بشر است كه حاسد ندارد و اگر بنا 

برسند، بايد نعمتها از شود حسودها به آرزوهايشان 

همه گرفته شود تا جايى كه خود حاسد هم محسود 

ديگرى است و بايد نعمتهايى كه دارد از او گرفته 

شود. و خالصه گرفته شدن نعمت از محسود، طمع 

گاه خامى است كه حسود را به ناكامى كه هيچ

كاميابى ندارد مبتال ساخته است و اگر از اين گناه 

د بايد خود را از دوزخيان بداند؛ خود را پاك نكن

 

و اين داستان را   َسَئل ساِئل ِبَعذاب واقع : خداوند بر سرش انداخت كه كشته شد، سپس اين آيه نازل شدسنگى را 
  .ثعلىب كه از مفسرين عامه است در تفسريش نقل كرده است
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زيرا دوزخيان هميشه در ناكامى خواهند بود 

 379چنانچه بهشتيان در كاميابى هميشگى هستند.

______________________________ 
البيان به سند متصل روايت در تفسير مجمع -(1)

كرده است كه چون رسول خدا صلى اهلل عليه و 

آله و سلم در غدير خم على عليه السالم را به خالفت 

منصوب كرد و فرمود: »من كنت مواله فعلى مواله« 

 اين خبر در آباديها به مردم رسيد.

»نعمان بن حرث فهرى« با خبر شد و در مدينه 

مت رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم آمد خد

اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم! به و گفت يا رسول

ما امر كردى بگوييم »اشهد ان ال اله اال اللَّه وانك 

رسوله« و نيز ما را به نماز، روزه، جهاد، حج و زكات 

امر كردى همه را از تو پذيرفتيم و به اينها قناعت 

اين جوان را به خالفت بعد از  نكردى تا اينكه
 

379 \( 2iُ)-  فرمايد:در وصف ّبشتيان مى 31در سوره فصلت، آيه\i  َُعونَ ... َوَلُكْم ِفيَها َما َتْشَتِهى أَنُفُسُكْم و ،» مشاراست در ّبشت هرچه هوس كنيد و E\َلُكْم ِفيَها َما َتدَّ
 E\هرچه خبواهيد«.
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خودت برپاداشتى و گفتى هركه من موالى اويم 

پس على موالى اوست آيا اين كار از خودت بود 

 يا از طرف خداوند؟

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: به 

خدايى كه شريك ندارد سوگند! اين كار از طرف 

خدايا! گفت خدا بود. نعمان پشت كرد و رفت و مى

اين كار اگر از طرف تو است و حق است سنگى از 

آسمان بر ما فرست. فوراً سنگى را خداوند بر سرش 

سَئَل  انداخت كه كشته شد، سپس اين آيه نازل شد:

و اين داستان را ثعلبى كه از  سائِل بِعَذاب واقع

 مفسرين عامه است در تفسيرش نقل كرده است.

در وصف بهشتيان  31در سوره فصلت، آيه  -(2)

... وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا  فرمايد:مى

، »شماراست در بهشت هرچه هوس كنيد مَا تَدَّعُونَ

 و هرچه بخواهيد«.
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 297، ص: 2قلب سليم، ج

 كندحسد، محسود را شاد مى

و عجب اينكه اين رنج و ناراحتى و ناكامى كه در 

مورد رضايت و آرزومندى محسود  حسود است

است، پس حسود با اين حالت شيطانى، دشمن خود 

را شاد و كامياب ساخته است به طورى كه محسود 

دوست دارد كه اين رنج و ناراحتى از حاسدگرفته 

 نشود.

امام هادى عليه السالم فرمود: »بپرهيز از حسد؛ زيرا 

شود و در دشمنت بدى آن در خودت آشكار مى

 380كند«.چ كارى نمىهي

و حضرت صادق عليه السالم فرمود: »لقمان به 

فرزندش گفت فرزندم بترس از حسد پس نبايد كار 

تو باشد و دورى كن از بدخلقى پس مبادا خوى تو 

 
380 \( 1iُ)- (.20، ص 12» اياك واْلسد فانه يبْي فيك وال يعمل ىف عدوك«،) مستدرك، ج\E 
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رسانى جز به شود؛ زيرا به حسد و بدخلقى ضرر نمى

خودت و چون زيان رساننده به خود شدى دشمنت 

ن ضرر به تو؛ زيرا دشمنى را راحت كردى از رساند

كردن تو به خودت ضرردارتر است از دشمنى 

 381ديگرى به تو«.

 بيمارى -3

ناراحتى خاطر و پريشانى درونى حسود او را ناتوان 

و گاهى بيمار خواهد ساخت؛ زيرا اندوه هميشگى، 

دستگاه هاضمه را از انجام وظيفه باز خواهد داشت 

و در نتيجه مقاومت بدن در برابر بيماريها ضعيف 

شده به طورى كه با ناچيزترين بيمارى از پا 

كند و نعمت افتد، پس حسود بايد به خود رحم مى

 سالمتى و تندرستى را بيهوده از دست ندهد.

 
381 \( 2iُ)-عك فانك ال تضرّبما اال نفسك واذا كنت انت الضار لنفسك كفيت » قال لقمان يا بّن! احذر اْلسد فال يكونن من شأنك واجتنب سوء اخللق وال يكونن من طب

 E\عدوك امرك الن عداوتك لنفسك اضر عليك من عداوة غريك«،) ِهان(.
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اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »تندرستى بدن از 

 382كمى حسد است«.

نيز فرمود: »شگفت است كه حسودان بر تندرستى 

 برند تا بهديگران رشك نمى

______________________________ 
مل فى »اياك والحسد فانه يبين فيك وال يع -(1)

 (.20، ص 12عدوك«، )مستدرك، ج 

»قال لقمان يا بنى! احذر الحسد فال يكونن من  -(2)

شأنك واجتنب سوء الخلق وال يكونن من طبعك 

فانك ال تضربهما اال نفسك واذا كنت انت الضار 

لنفسك كفيت عدوك امرك الن عداوتك لنفسك 

 اضر عليك من عداوة غيرك«، )همان(.

من قلة الحسد«، )نهج البالغه »صحة الجسد  -(3)

 (.256صبحى صالح، قصار الحكم 

 
382 \( 3iُ)- (.256» صحة اْلسد من قلة اْلسد«،) هنج البالغه صبحى صاحل، قصار اْلكم\E 
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 298، ص: 2قلب سليم، ج

فكر سالمتى و نگاهدارى آن براى خود افتند به 

 383سازد«.ترك حسادت و فرمود: حسد رنجور مى

بيند كه زيرا صاحب حسد پى در پى مردم را مى

شود و از نعمتها دارند و هريك سبب اندوه او مى

شود. و نيز اميرالمؤمنين عليه اه رنجور مىاين ر

 فرمايد: »حسود هميشه بيمار است«.السالم مى

 384و »بدترين بيماريها )بدنى و روانى( حسد است«.

زيرا بيماريهاى روانى ديگر جز زيان آخرتى، 

چندان تعب و ناراحتى بر آنها نيست ولى حسد است 

و رنج كه عالوه بر زيان آخرتى سبب بيمارى بدنى 

 پايان است.بى

 
383 \( 1iُ)- ِاد َعْن َسالَمة  E\(.21، ص 12(، اْلسد يضّن اْلسد«،) مستدرك، ج 233، ص 1و ج  52، ص 2 االْجساَد) شرح غرراْلكم، ج » اْلَعَجُب لَِغْفَلِة اْلُْسَّ
384 \( 2iُ)- ٌ(.199و  91، ص 1اْلََْسُد َشرُّااْلْمراض«،) شرح غرراْلكم، ج  -» اْلَُْسود أَبَداا َعليل\E 
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اما بيماريهاى بدنى هرچند تعب و ناراحتى در آنها 

موجب پاكى از گناه و رسيدن به ثواب است ولى 

بيمارى حسادت موجب زيادتى گناه و رسيدن به 

 عقاب است.

 كوتاهى عمر -4

رنج فراوان و بيمارى، حسود را براى مرگ زودتر 

د ]در شوكند و خالصه حسرت مرگ مىآماده مى

[. و نيز حسادت، او را به كارهايى حسرت مرگ است

مانند قطع رحم و آزار رساندن به بندگان خدا 

دارد و اينها كوتاه كننده عمر است و گاه وامى

شود كه سبب شود كه مرتكب كارهايى مىمى

 گردد.هالكت او مى
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فرمايد: »كينه )كه از اميرالمؤمنين عليه السالم مى

سازد عمر برد و فانى مىت( مىلوازم حسد اس

 385را«.

 حسود هميشه تنهاست -5

نيز اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »حسود دوستى 

 نه خودش دوست 386برايش نباشد«

______________________________ 
»الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الْحُسَّاد عَنْ سَالمَةِ االجْسادَ )شرح  -(1)

(، الحسد 233، ص 1و ج  52، ص 2غررالحكم، ج 

 (.21، ص 12يضنى الجسد«، )مستدرك، ج 

الْحَسَدُ شَرُّالْامْراض«،  -»الْحَسُود أَبَداً عَليلٌ -(2)

 (.199و  91، ص 1)شرح غررالحكم، ج 

 
385 \( 3iُ)-(.17، ص 1، ج «،) شرح غرراْلكم» قال عليه السالم اْْلِْقُد يَْذرى\E 
386 \( 4iُ)- (.223، ص 1» قال عليه السالم اْلَُْسوُد الُخلََّة لَُه«،) شرح غرراْلكم، ج\E 
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«، )شرح »قال عليه السالم الْحِقْدُ يَذْرى -(3)

 (.17، ص 1غررالحكم، ج 

»قال عليه السالم الْحَسُودُ الخُلَّةَ لَهُ«، )شرح  -(4)

 (.223، ص 1غررالحكم، ج 

 299، ص: 2قلب سليم، ج

شود؛ زيرا كسى كه نعمت را در ديگرى كسى مى

تواند ببيند و زوال آن را آرزو دارد، دشمن آن نمى

شخص است و ديگرى هم دوست او نخواهد شد؛ 

زيرا حسود با نيش زبان و كارهاى ناروايش محسود 

را آزرده خواهد كرد تا جايى كه همسر و فرزندش 

 هم دوست او نخواهند شد.

 كندمىحسود پيشرفت ن -6

همچنين اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »حسود، 

يابه جهت اينكه اگر به  387يابد«.بزرگى وبرترى نمى
 

387 \( 1iُ)- (.255، ص 1» قال عليه السالم اْلَُْسوُد الَيُسوُد«،) شرح غرراْلكم، ج\E 
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كوشد از بندگان خدا، نعمت گرفته بزرگى رسد مى

كند پس خداوند از بزرگ شدن شود و فسادها مى

 فرمايد.او جلوگيرى مى

دهد كه و يا به جهت حسادتش كارهايى انجام مى

افى با بزرگى است و موجب سبكى و پستى او من

 رسد.شود و بدين وسيله به بزرگى نمىمى

يا اينكه به جهت حسد، به عيبها و نقصهاى خود 

رسد تا آنها را اصالح و برطرف سازد و در نتيجه نمى

 به بزرگى برسد.

 زوال ايمان -7

در اين كتاب معناى ايمان مكرر ذكر شده و 

ه اين است كه خودش و تمام اش يقين بخالصه

اجزاى جهان آفرينش، آفريده خدايند و آنچه 

بيند همه از خداست و نعمت در خود و ديگران مى

از اين روى پروردگار را دوست دارد و براى او 
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 خاضع و ذليل و مطيع است. و ترجمه فارسى ايمان،

 .»گرويدن است«

بنابراين، شخص حسود كه از رسيدن نعمت به 

، ناراضى است و زوال آن را خواهان است ديگرى

اگر آن نعمت را از خدا نداند كفر به خدا بودنش 

آشكار است و اگر از خدا بداند و باز ناراضى است 

پس خود را مقابل بلكه باالتر از خدا قرار داده؛ زيرا 

گويد نعمتى كه خدا به او داده به زبان حال مى

و گرفته شود برخالف صالحديد من است و بايد از ا

و بريدن از  »ناگرويدن« و خالصه حالت حسادت

 خداوند است.

______________________________ 
»قال عليه السالم الْحَسُودُ اليَسُودُ«، )شرح  -(1)

 (.255، ص 1غررالحكم، ج 

 300، ص: 2قلب سليم، ج
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اگر اين حال دوام پيدا كند ريشه و بن ايمان را از 

يد به طورى كه اگر مرگش در زدادل حاسد مى

 ايمان مرده است.آن حال برسد بى

و راستى اگر براى حسد زيانى جز زوال ايمان نبود، 

براى هالك كردن صاحبش بس بود؛ زيرا رستگارى 

بسته به ايمان است و چيزى كه آن را زايل كند 

باشد و پرهيز از آن عقلًا البته هالك كننده مى

 واجب است.

 نات قلبى و بدنىزوال حس -8

. آدم حسود از هرخوى »انّ الحسد يأكل الحسنات«

انسانى بازمانده و به خويهاى زشت و ناروايى متّصف 

خواهد شد؛ چنانچه به جاى دوستى و نصيحت؛ 

يعنى خيرخواهى، به دشمنى و بدخواهى مبتال 

شود. نيز به جاى صدق و صفا و وفا به دروغگويى مى

گردد. و نيز به جاى رفتار مىو دورنگى و دوزبانى گ
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سخاوت و كرامت و سپاسگزارى، به بخل و لئامت و 

نمك به حرامى و همچنين به جاى فداكارى و از 

خودگذشتگى و خير رسانى، به خودخواهى و 

رويى و گيرى و شرّرسانى و به جاى گشادهخرده

نرمى و گذشت، به ترشرويى و تندى و سختى در 

ود تا جايى كه به هر نوع شانتقامجويى مبتال مى

خيانتى و جنايتى آلوده خواهد شد و بالجمله حسود 

از هرصفت نيكى محروم و به هر خوى زشتى 

 گرفتار خواهد شد.

 روحعبادت بى

كردارهاى نيك حسود از آنجايى كه از خضوع و 

خشوع قلبى محروم است، عباداتش صورتى است 

د حقيقت و پوستى است بدون مغز و هرچنبى

شرايط صحّت آنها را رعايت كرده باشد چون از 

مندى از آنها شرط قبولى فاقد است از بهره

اى عباداتش مختصر نصيب است و اگر از پارهبى

http://www.i20.ir/


793      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

اى داشته باشد نصيب محسود خواهد شد. به بهره

سبب غيبت و تهمت و ساير آزارهايى كه به او 

رسانده و در آخرت در برابر آنها از حسناتش به 

حسود بايد داده شود يا ناطقى كه در سخنورى م

تواند ببيند و اگر همتايى مانندى براى خود نمى

 شود.سراغ كرد زوال او را خواستار مى

 301، ص: 2قلب سليم، ج

به راستى ناكامى و محروميتى كه براى حسود است 

آور است؛ زيرا در دنيا از ديدن نعمت در شگفت

را آرزومند بوده و سوخت و زوال آن محسود مى

به مرادش نرسيده و در قيامت هم حسنات خود را 

بيند حالش معلوم است و در با محسود كه مى

حقيقت آنچه را حاسد براى محسود خواسته از 

زوال نعمت و ناراحتى و گرفتارى، بهره خودش 

 388شده »و فرود نيايد نيرنگ زشت جز به اهلش«.

 
388 \i\-( 1)iُ  ِيىُئ ِإالَّ بَِأْهِله  E\(.43،) فاطر/ E\ى ...... َواَل ُيَِيُق ا ْلَمْكُر السَّ
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 اميهحسادت ابليس و بنى

ابليس كه بر مقام آدم رشك برده و گرفته  مانند

شدن آن را خواست لكن به عكس خودش رانده 

شده ابدى ازدرگاه خداوند شد ومقام آدم باال رفت 

 تا به درجه اصطفا رسيد.

اميه كه بر آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و مانند بنى

مندى مسلمانان و سلم رشك بردند و نتوانستند عالقه

ان ببينند كه چطور از نور واليت ايشان را به ايش

شوند و با قدرت مالى و زورمندى كه مند مىبهره

داشتند تالشها كردندو مانند ابرهاى تيره از تابش 

مندى آفتاب حقيقت جلوگيرى نمودند لكن عالقه

بردارى اهل ايمان از واليت آنها بيشتر و بغض و بهره

تر گرديد و هو نفرت و لعنت و نفرين بر آنها افزود
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حال آنها در سراى آخرت و عالم جزا آشكار 

 389است.

______________________________ 
، )فاطر/ ى ...... وَلَا يَحِيقُ ا لْمَكْرُ السَّيّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ -(1)

43.) 

سيده زينب بنت اميرالمؤمنين عليه السالم در  -(2)

اى كه در مجلس يزيد انشا فرمود، آخر خطبه

فرمايد: »... فَكِدْ كَيْدَك وَاسْعَ سَعْيَك وناصِبْ مى

جهدَك فواللَّه ال تمحو ذكرنا وال تميت وحينَا وال 

تدرك أمدنا وال ترحض عنك عارها وهل رأيك اال 

معك الّا بدد، يوم يُنادِ المُنادِ فند وايامك إلّا عدد وج

 
389 \( 2iُ)- فرمايد:» ... َفِكْد َكْيَدك َواْسَع َسْعَيك وناِصْب جهَدك فواللَّه ال َتحو ا فرمود، مىاى كه در جملس يزيد انشسيده زينب بنت امرياملؤمنْي عليه السالم در آخر خطبه

، 45راِلنوار، ج أال َلْعَنُة اللَِّه َعَلى الظىالِمْي«،) حباذكرنا وال َتيت وحيَنا وال تدرك أمدنا وال ترحض عنك عارها وهل رأيك اال فند وايامك إالى عدد وَجعك االى بدد، يوم يُناِد املُناِد 
 E\(.135ص 

» اى يزيد! هر كيد كه دارى بكن و هرچه كوشش خواهى بنماى و هرجهد كه دارى به كار بر، به خدا سوگند! ذكر  
ما را حمو نتواِن كرد و وحى ما را كه خدا فرستاده نتواِن مريانيد و به غايت ما نتواِن رسيد و ننگ اين ستم را از خويش  

و سست است و مشاره ايام دولتت اندك و َجعيت تو به پريشاِن گرايد آن روز كه منادى فرياد زند  نتواِن سَتد. رأى ت
  .لعنت خدا بر ستمكاران«
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، ص 45أال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظّالِمين«، )بحاراألنوار، ج 

135.) 

»اى يزيد! هر كيد كه دارى بكن و هرچه كوشش 

خواهى بنماى و هرجهد كه دارى به كار بر، به خدا 

سوگند! ذكر ما را محو نتوانى كرد و وحى ما را كه 

ميرانيد و به غايت ما نتوانى خدا فرستاده نتوانى 

رسيد و ننگ اين ستم را از خويش نتوانى سترد. 

رأى تو سست است و شماره ايام دولتت اندك و 

جمعيت تو به پريشانى گرايد آن روز كه منادى 

 فرياد زند لعنت خدا بر ستمكاران«.

 302، ص: 2قلب سليم، ج

 پس چرا علما حسادت دارند؟

اگر پرسيده شود مطالبى كه در بيان درمان علمى 

حسد گفته شد همه ضرورى و بديهى است و بر هيچ 

عاقلى خصوص اهل علم پوشيده نيست، بنابراين، 
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نبايد در اهل عقل حسادتى ديده شود با اينكه 

بينيم اين بيمارى در عموم طبقات خصوص اهل مى

 علم رو به فزونى است.

مان نشدن بيمارى حسادت در پاسخ گوييم سبب در

به اين دانشهاى ضرورى دوچيز است؛ يكى آنكه 

بيشتر مردم التفاتى به اين دانشها ندارند و اگر 

تصادفاً از واعظى به گوش آنها برسد يا در كتابى به 

چشم آنها بخورد به طور خاطره زودگذر است و 

هاى ضدّ و انواع سرگرميها دارند كه آنقدر خاطره

كند. و خالصه شرط ست را نابود مىآن خاطره در

مندى از اين دانشها دلنشين شدن و دوام بهره

 مالحظه آنهاست.

 ساعتى هم در انديشه حقايق
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اگر گفته شود بنابراين، بايد دست از كسب و كار و 

تأمين معيشت برداشت و تمام در انديشه اين دانشها 

 بود؟

شه در گوييم در شبانه روز يك ساعت را براى اندي

معارف و حقايق قرار دادن با اداره زندگى دنيوى 

مزاحمتى ندارد و در »بخش عقايد« اهميت فكر و 

 لزوم آن گفته شد.

شود اگر دوم آنكه: هرحالتى كه بر نفس عارض مى

از آن پيروى كند و گفتار و كردار خود را مطابق 

آن قرار دهد آن حالت صفت ثابت و در ذات 

ه طورى كه زوال آن در شود بشخص راسخ مى

نهايت سختى است؛ چنانچه اگر از آن پيروى نشود 

و به مقتضاى آن عمل نكند بلكه رفتار خود را مطابق 

ضد آن قرار دهد آن حالت، بدون زحمت، 

خودش برطرف شده به طورى كه اثرى از آن در 

 نفس نخواهد ماند.
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بنابراين، رفتار و كردار مطابق حسادت را بايد 

تا ترك شود و رفتار ضد آن را بايد فهميد دانست 

تا به آن عمل شود و از اين بيمارى خانمانسوز شفا 

 يابد.

 303، ص: 2قلب سليم، ج

 درمان عملى

 بينىبدبينى و خوش -1

الزمه حسادت آن است كه شخص حسود براى 

محسود، فضيلتى نشناسد و راستى گفتار و درستى 

و اگر درستكارى از  كردار را براى او قائل نشود

كسى بيند كه نتواند منكرش بشود آن را بر رياكارى 

 كند.و عوامفريبى يا بر تصادف حمل مى

ودرمانش آن است كه بنا گذارد به ديده 

بينى به رفتار و گفتار مردم بنگرد و تا يقين خوش
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فساد نكند همه راحمل برصحت نمايد به تفصيلى به

 د.كه در »بحث سوء ظن« گفته ش

 قدح و مدح -2

دارد كه از محسود بدگويى و حسد انسان را وامى

گيرى كند و لغزش او را بزرگ جلوه دهد و خرده

از او شديداً انتقاد كند و عيبش را فاش و فضيلتش 

را نهان دارد تا جايى كه او را مورد تهمت و افترا 

 قرار دهد.

پس كسى كه خواهان درمان حسادت خود است 

ان خويش را از بدگويى نگاهدارد و به جاى بايد زب

ذكر عيب محسود فضيلتهايى كه از او سراغ دارد 

بگويد و او را به فضيلت بشناساند و لغزشهايش را 

ناديده انگارد و به جاى انتقامجويى عفو و گذشت 

 چينى نگرايد.را شعار خود سازد و به سخن

 كبر و تواضع -3
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د تكبر كند، بدخلقى دارد كه با محسوحسادت وامى

نمايد، ابتداى به سالم نكند، روترش باشد، به 

ديدنش نرود، پس بايد برخالف خواسته نفس و 

شيطان با محسود تواضع كند و خوش رفتارى 

رو باشد و ابتداى به سالم كند و به نمايد، گشاده

ديدنش برود و به جاى اهانت و تحقير و تنقيص، از 

از خوبيهايش قدردانى  او تجليل و احترام كند و

 كند به تفصيلى كه در »بحث كبر« گفته شد.

 شماتت و تسليت -4

مقتضاى حسد آن است كه هرگاه به محسود، باليى 

 و مصيبتى رسد، دلشاد گردد و

 304، ص: 2قلب سليم، ج

به زبان او را شماتت كند و بگويد سزاوار چنين 

يد و مانند باليى بود و بايد بدتر از اين بر سرش بيا

 اين كلمات كه داللت بر پستى حاسد دارد.
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كسى كه طالب نجات است بايد بداند سرزنش و 

شماتت كردن، از گناهان كبيره است كه در كتاب 

مزبور ذكر شد، پس بايد از اين گناه بزرگ بپرهيزد 

كن شدن حسادت از دلش، به عبادت و براى ريشه

بزرگى كه تسليت دادن مصيبت زده است مشغول 

شود به اين ترتيب كه به راستى مصيبت او را 

بت خودش بداند و با او همدردى كند و او را مصي

به شكيبايى وادارد. و ثواب تسليت و كيفيت آن از 

بحث خارج است. به كتاب »احكام اموات وسائل 

 الشيعه« مراجعه شود.

 عداوت و دوستى -5

شخص عاقل ديندار بايد خود را جدا و بيگانه از 

كه ساير مردم نداند بلكه خود و همه را از جهت اين

همه آفريده شده و روزى خور خداوندند و همه 

در مدت اندكى روى كره خاك ميهمان و 

رهگذرند و سپس در جهان هميشگى با هم جمعند، 
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يكى شناسد پس بايد همه را دوستدار باشد جز 

آنهايى كه دشمنان خدايند به تفصيلى كه در »بحث 

 بغض« گذشت:

به جهان خرّم از آنم 

كه جهان خرّم از 

 ستاو

 

عاشقم بر همه عالم 

كه همه عالم از 

 اوست

 

و نيز تمام افراد بشر را يار و ياور و مددكار خود 

داند؛ زيرا هرفردى در تأمين مسكن و لباس و 

خوراك و آشاميدنى و مقدمات آنها و ساير لوازم 

زندگى به ساير افراد نيازمند است و شرح اين 

ا انديشه خود مطلب طوالنى است خواننده عزيز ب

 آن را دريابد:

بنى آدم اعضاى 

 يكديگرند
 

كه در آفرينش ز 

 يك گوهرند
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چو عضوى به درد 

 آورد روزگار
 

دگر عضوها را نماند 

 قرار

 

از اين روى بايد آنها را دوست دارد و نسبت به 

كيش و رابطه ايمانى دارند بايد كسانى كه با او هم

هاى اين محبت دو چندان باشد و هراندازه عالقه

انسان زيادتر شود مانند بستگان و استاد و شاگرد و 

 مندى هم بايد بيشتر باشد.مانند اينها، عالقه

 305، ص: 2قلب سليم، ج

 

 بيندنعمت محبوب را نعمت خود مى

پس از استحكام اين عالقه دوستى اگر نعمتى در 

كسى ببيند مانند اين است كه آن نعمت به خودش 

گرفته شدن آن را رسيده است، پس ديگر آرزوى 
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ندارد بلكه اگر از خردى و پستى بيرون بيايد و 

بزرگوار و اهل محبت شود هميشه دوستدار خير 

دارد به مردم خير برسد و است؛ يعنى دوست مى

همه در ناز و نعمت و آسايش باشند و اگر ببيند به 

شود و بدين وسيله كسى نعمتى رسيد، خوشحال مى

خير را به آن شخص شود كه آن مانند كسى مى

رسانيده؛ يعنى ثواب رساندن آن خير را به او 

دهند و يا اگر ببيند كسى به ديگرى خيرى مى

گردد و چون راضى به رساند، راضى و دلشاد مى

صدور خير از كسى شود در ثواب او شريك خواهد 

بود و خالصه آنچه براى خود خواهان و دوستدار 

 .است براى ديگران هم خواهان است

و روايات درباره لزوم دوستى در راه خدا و 

شمار بر آن خيرخواهى بندگان خدا و ثواب بى

ترى فراوان است و نقل آنها براى مقام مناسب

 شود.برگذار مى
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 ترك مصاحبت حسود -6

از آنجايى كه بيمارى حسادت مانند بسيارى از 

اى از بيماريهاى جسمانى بيماريهاى روانى و پاره

ست به طورى كه اگر شخص پاكدلى با يك مسرى ا

نفر حسود مصاحبت و رفاقت كند پس از چندى او 

شود )در بحث هم به بيمارى حسادت گرفتار مى

 يقين به اين مطلب اشاره شد(.

فرمايد: »پدرم مرا نهى امام صادق عليه السالم مى

 فرمود از همنشينى و رفاقت با سه نفر:

كسى كه به مصيبت  كسى كه بر نعمتى رشك برد و

ديگرى شادمان شود و شماتت كند و كسى كه 

 390چينى نمايد«.سخن

 انصراف از حسد به ياد خدا و آخرت -7

 
390 \( 1iُ)- (.261، ص 78» هناِن أّب أن اصاحب حاسد نعمة وشامتاا ِبصيبة أو حامل منيمة«،) حباراِلنوار، ج\E 
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به طور كلى هرخاطره ناروايى كه بر دل بگذرد 

 بايد فوراً خود را از آن بازداشت و

______________________________ 
»نهانى أبى أن اصاحب حاسد نعمة وشامتاً  -(1)

، ص 78بمصيبة أو حامل نميمة«، )بحاراألنوار، ج 

261.) 

 306، ص: 2قلب سليم، ج

هاى حق سرگرم ساخت؛ مانند تدبّر در به خاطره

بزرگى جهان آفرينش و انديشه در حكمتهاى 

نهايت كه در اجزاى جهان هستى است و مانند بى

تفكر در شناختن نفس خود وكماالتى كه بايد به آنها 

 برسد و منزلهايى كه از آنها بايد بگذرد.

و تدبر در نزديك بودن خالصى از دار غربت و 

دن به ايستگاه ابدى و آرامگاه جاودانى كه رسي

اش ساعت مرگ است. نيز انديشه در طليعه
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گزارشات خود در سراى آخرت به تفصيلى كه در 

قرآن مجيد به آن خبر داده شده و همچنين انديشه 

 در كيدهاى شياطين و راه خالص از آنها.

كند: »خدايا! حضرت سجاد عليه السالم عرض مى

اندازد از آرزوى باطل دل من مى آنچه شيطان در

و گمان ناروا و رشك بردن، آنها را از دلم بزداى و 

به جاى آن قرار ده ياد كردن بزرگى تو و انديشه 

در توانايى تو و پايان كار نگريستن در برابر كيدهاى 

 391دشمن تو كه ابليس است«.

 اندرزى الزم

ت آنچه به طور اختصار در بيان درمان عملى حساد

گفته شد، هرچند براى نفس دوايى است تلخ و 

ناگوار و دارويى است بسيار سخت و دشوار ولى 

 
391 \( 1iُ)- ْيطاُن ِف راا ىف قُْدرَِتَك َوَتْدِبرياا َعَلى َعُدوَُّك ...«،) صحيفه سجاديه، دعاى  ِمَن اْلتََّمّنى َواْلتََّظّنى َواْلََْسد ذِْكراا  روعى » اللَُّهَم اْجَعْل ما يُ ْلقى اْلشَّ  E\(.20لَِعَظَمِتَك َوتَ َفكُّ
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اگر چند مطلب در نظر گرفته شود، سهل و آسان 

 خواهد شد.

اى است از جهاد با نفس يكى آنچه گفته شد رشته

كه در قرآن و اخبار به آن امر شده و تنها دارو براى 

ه است. براى اطالع به بيماريهاى روانى شناخته شد

كتاب »وسائل و مستدرك باب جهادالنفس« مراجعه 

 شود.شود و اينجا به نقل يك روايت اكتفا مى

 جهاد بزرگتر، نبرد با نفس است

امام صادق عليه السالم فرمود: »رسول خدا گروهى 

 را براى جهاد با مشركين فرستاد چون

______________________________ 
مِنَ  روعى اللَّهُمَ اجْعَلْ ما يُلْقى الْشَّيْطانُ فِي» -(1)

الْتَّمَنّى وَالْتَّظَنّى وَالْحَسَد ذِكْراً لِعَظَمَتِكَ وَتَفَكُّراً فى 

قُدْرَتِكَ وَتَدْبِيراً عَلَى عَدُوُّكَ ...«، )صحيفه سجاديه، 

 (.20دعاى 
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 307، ص: 2قلب سليم، ج

كه جهاد برگشتند فرمود: مرحبا! به گروهى 

كوچكتر را انجام دادند و برايشان جهاد بزرگتر 

مانده، گفته شد يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و باقى

آله و سلم! جهاد بزرگتر كدام است؟ فرمود نبرد با 

 392نفس«.

و خالصه، نجات از سختيهاى دنيوى و عقوبتهاى 

اخروى و رسيدن به راحتيهاى دنيوى و ثواب و 

مه وابسته به نبرد با نفس خود و مقامات اخروى ه

طورى كه اگر كسى بنا ترك هواهاى اوست به

هاى نفس گذارد به موافقت و متابعت از خواسته

خود، بداند كه دين و دنيا و آخرتش خراب است 

بنابراين، بايد با نفس مخالفت كرد، به قول فيض 

 كاشانى:

 
392 \( 1iُ)- عليه و آله و ل اللَّه صلى اهلل » ان النىب صلى اهلل عليه و آله و سلم بعث بسريىة فلما رجعوا قال: مرحباا بقوم قضوا اْلهاد االصغر وبقى اْلهاد االكرب قيل: يا رسو

 E\(.12، ص 5سلم! وَما اْلهاد اِلكرب؟ قال: جهاد النفس«،) فروع كاىف، ج 
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نفس خود گر شكنى 

 تا كه اسير تو شود
 

كفار و به ز اشكستن 

 اسيران بردن

 

 تأمل در فضيلت صاحبان كمال

نيز مراجعه كند به آنچه وارد شده در فضيلت و 

بزرگى مقام كسانى كه اهل محبت شده و خيرخواه 

مردمند و اهل صبر و گذشت و تواضعند و امانتدار 

و رازدارند و خيررسان و خدمتگذارند و ساير صفات 

نيكى كه براى درمان حسد، دارا شدن آنها الزم 

ت است و چون نقل شرح فضيلت هريك و روايا

موجب طول كالم است خواننده عزيز، خود 

مراجعه كند تا آنچه در بيان عمل حسادت گفته شد 

 آسان گردد.

 هرچند دشوار، ولى لذيذ است
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نيز بايد دانست هرگفتار و كردارى كه برخالف نفس 

باشد هرچند انجام دادنش بر نفس دشوار و ناگوار 

است لكن چون موافق با قلب و روح انسانى است 

اگر همّت كند و آن را انجام دهد موجب دلشادى 

 و فرح روانش خواهد شد؛ مثلًا هنگام خشم هرچند

______________________________ 
»ان النبى صلى اهلل عليه و آله و سلم بعث بسريّة  -(1)

فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد االصغر 

وبقى الجهاد االكبر قيل: يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه 

و آله و سلم! ومَا الجهاد األكبر؟ قال: جهاد النفس«، 

 (.12، ص 5)فروع كافى، ج 

 308، ص: 2قلب سليم، ج

نظر كردن از انتقام و گذشت ن غيظ و صرففروبرد

كردن بر نفس ناگوار است ولى اگر همت كند و 

گذشت نمايد، دلخنكى و بيرون شدن از اضطراب 
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اش خواهد شد »در عفو درونى و دلشادى بهره

لذتى است كه در انتقام نيست«، چه خوب است كه 

آدمى تجربه كند و از خشم بگذرد و عفو نمايد تا 

خنكى و شادى را دريابد و مزه آن را  حقيقت دل

گفت بچشد آنگاه وعده دروغى شيطان كه مى

 انتقام كش تا دلخنك شوى آشكار شود.

گويد دهد و مىاى كه مىو همچنين در برابر وعده

گيرى و عيبگويى كن تا كوچك از محسود خرده

شود و خودت بزرگ شوى اگر انسانى برخالف آن 

گويى او كند، ى و فضيلتپوشرفتار نمايد و عيب

خواهد ديد كه خودش را بزرگ و محبوب كرده 

و اگر سخن شيطان را شنيده بود خودش را تحقير 

و خوار كرده بود و همچنين تهديد شيطان از 

ريختن آبرو اگر با محسود تواضع كند در صورت 

وما يعدهم  مخالفت دروغش كشف خواهد شد

 :الشيطان الّا غروراً
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لذت  اگر لذت ترك

 بدانى
 

دگر لذت نفس لذت 

 ندانى

سفرهاى علوى كند 

 مرغ جانت
 

گر از چنبر آز بازش 

 نشانى

وليكن تو را صبر عنقا 

 نباشد
 

كه در دام شهوت به 

 گنجشك مانى

تو اين صورت خود 

 پرستىچنان مى
 

اى ره به كه تا زنده

 معنى ندانى

 

 »سعدى«

نيز اگر در حاالت پيغمبران و امامان و بزرگان دين 

گردد كه راه و روش آنها دقت شود، دانسته مى

برخالف نفس و هوا و موافق عقل و فرمان خدا بوده 

دانستند و و سعادت و خوشى حقيقى را در آن مى

راه مستمر آنها بردبارى و فروتنى و بزرگوارى و 
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دا حتى با بخشش و خيرخواهى با تمام بندگان خ

دشمنانشان بوده؛ چنانچه رويّه مخالفان و دشمنان 

ايشان هميشه پيروى از هواى نفس و شيطان و 

مخالفت با عقل و رحمان بود و با بندگان خدا با 

كبر و خشم و انتقامجويى و قهر و تندى و بدخواهى 

و بدگويى بودند به طورى كه هرصاحب نعمت و 

و نابودى او را  كردند نيستىفضيلتى را سراغ مى

 خواستند.مى

 309، ص: 2قلب سليم، ج

 رفتار بزرگان دين و سران مشركين

رفتار رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم با 

ابوسفيان و ساير مشركين در فتح مكه و غير آن را 

بخوانيد و سپس رفتار و حسدورزيهاى آنها را با آن 

همچنين حضرت و اهل بيت او را هم بخوانيد. و 

معامله اميرالمؤمنين عليه السالم را با معاويه و عايشه 
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و اتباعش را در جنگ جمل و حلم و عفو آن 

حضرت تا جايى كه با كمال احترام و اكرام، عايشه 

را به مدينه برگردانيد، بخوانيد و سپس رفتار آنها را 

با آن حضرت و فرزندانش را هم مطالعه كنيد تا 

 شما آشكار شود.رويه هردو دسته بر 

 بندند ولى ...آنها آب را مى

معاويه آب را بر لشكر اميرالمؤمنين عليه السالم در 

بندد و چون آن حضرت لشكر معاويه را صفين مى

فرمايد دهد و آنها را از شريعه دور مىشكست مى

كس حق دهد در لشكر ندا كنند هيچدستور مى

ب بر همه ندارد از لشكر معاويه منع آب كند و آ

 مباح است.

نظير آب دادن حضرت سيدالشهداء عليه السالم به 

لشكر حرّ و سپس ابن زياد آب را بر آن حضرت و 

 بندد.همه همراهانش مى
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و براى دانستن حسادت و لئامت و شقاوت دشمنان 

بيت عليهم السالم تأمل كن در رفتار آنها با بدن اهل

مطهر و سر مقدس آن حضرت و معامله آنها با زنها و 

دخترها و ساير بستگان او و گفتگوى ابن زياد با 

سيده زينب و شادمانى و شماتت و زخم زبانش و 

كردن و با وضع  بعد زندانى كردن آنها سپس اسير

آورى آنها را روانه شام ساختن نزد دشمن اسف

سرسخت آنها يزيد و در اين داستان هم كه از 

 شود تأمل نما.»منتهى اآلمال« نقل مى

 دهدحضرت سجاد )ع( خانواده مروان را پناه مى

چون اهل مدينه بيعت يزيد را شكستند و عامل يزيد 

دند، مروان نزد اميه را از مدينه بيرون كرو بنى

عبداللَّه بن عمر آمد و از او خواست كه عيال خود 

را نزد او گذارد تا از آسيب اهل مدينه محفوظ 

 ماند. ابن عمر نپذيرفت. مروان خدمت حضرت
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 310، ص: 2قلب سليم، ج

العابدين عليه السالم رسيد و استدعا كرد كه زين

حرم خود را نزد آن حضرت آورد تا در سايه 

متش محفوظ بمانند، امام عليه السالم پذيرفت مرح

و مروان زوجه خود عايشه دختر عثمان بن عفّان را 

با حرم خود خدمت آن حضرت فرستاد. امام عليه 

ينبع السالم آنها را با حرم خود از مدينه بيرون برد به

طائف روانه فرمودبه مروان رابهقولى حرموبه

 فرزندش عبداللَّه.همراهى

رى نقل كرده كه در آن فتنه امام سجاد عليه زمخش

السالم چهار صد زن كثيراالوالد را با عيال وحشم 

آنها راتكفّل فرمود وآنها راجزء عياالت خودنمود 

وخورش وخوردنى و نفقه داد تا آن فتنه تمام شد 

يكى از آن زنان گفت به خدا سوگند كه من در 

و كنار پدر و مادرم چنين زندگانى به خوشى 
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آرامش نكرده بودم كه در سايه عطوفت آن 

 بزرگوار نمودم.

 بخشيديمگذشتيم و مىولى ما از اسيران مى

»ابن خلكان« نقل كرده از »شيخ نصراللَّه بن مجلى« 

كه گفت شبى در خواب حضرت اميرالمؤمنين عليه 

السالم را ديدم و به آن حضرت گفتم قريش و 

كردند؛ آب و نان اميه در مكه با شما ستمها بنى

برويتان بستند از سخريه و شكنجه و آزار دريغ 

نكردند تا به مدينه هجرت كرديد، آنگاه لشكركشى 

كردند با شما جنگ نمودند بزرگانتان را كشتند ولى 

نوبت به شما كه رسيد و مكه را فتح كرديد چه شد 

كه انتقام نكشيديد بلكه گفتيد هركس به خانه 

ان است تا در نتيجه فاجعه كربال ابوسفيان رود در ام

 براى فرزندت حسين عليه السالم پيدا شود.
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اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: اشعار ابن صيفى را 

اى؟ گفتم نه، فرمود: از او بشنو، در اين باره نشنيده

از خواب بيدار شدم به خانه ابن صيفى رفتم و 

خواب خود را برايش گفتم، پس صيحه زد و ناله 

كرده و گريست و گفت: به خدا سوگند اشعارى را 

ام و به احدى ام و هنوز آن را ننوشتهديشب گفته

 و 393ام پس اشعار خود را خواندنگفته

______________________________ 
(1) 

 

العفو منّا ملكنا فكان -

 سجية
 

فلما ملكتم سال 

 بالدم أبطح

 
393 \E\( 1)iُ 

 فلما ملكتم سال بالدم أبطح  العفو مّنا سجيةملكنا فكان -

 عدونا على االسرى فنعفو ونصفح  وحللتم قتل االسارى وطال ما 

 وكل اناء بالذى فيه ينضح   فحسبكم هذا التفاوت بيننا
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وحللتم قتل االسارى 

 وطال ما
 

عدونا على االسرى 

 فنعفو ونصفح

فحسبكم هذا 

 التفاوت بيننا
 

وكل اناء بالذى فيه 

 ينضح

 

 

 311، ص: 2قلب سليم، ج

 اش اين است كه:ترجمه

»توانا شديم پس گذشت سرشت ما بود و چون شما 

توانا شديد سيالب خون در مكه به راه افتاد، شما 

كشتن اسيران را روا شمرديد ولى ما از اسيران 

بخشيديم، همين تفاوت بس است گذشتيم و مىمى
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ميان ما و شما از كوزه برون همان تراود كه در 

 394اوست«.

و چون رويه بزرگان دين و رويه دشمنان ايشان 

بيت دانسته شد پس بر دينداران و دوستداران اهل

الزم است كه از مواليان خود پيروى كنند و راه و 

روش خود را مطابق آنها قرار دهند تا از شيعيان آنها 

شوند و از پيروى كردن از دشمنان آنها بترسند »آيا 

سزاوارتر است كه آنكه هدايت كند به سوى حق 

پيروى شود يا آنكه خود راه نبرد جز اينكه رهبريش 

 395كنند«.

»اللهم اجعلنا مستنين بسنن اوليائك مفارقين الخالق 

اعدائك مشغولين عن الدنيا بحمدك وثنائك بجاه 

 .محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم اجمعين«

 
394 \( 1iُ)- ص 1واقع شده«،) الكّن وااللقاب، ج  574» ابن صيفى، نامش سعد بن حممد بن سعد بن الصيفى فقيه و اديب و شاعر و موثق بود، وفاتش در بغداد سنه ،

 E\(.327و  326
395 \i\-( 2)iُ ى ِإالَّ َأن يَِهدِّ  E\(.35،) يونس/ E\... يُ ْهَدى ... أََفَمن يَ ْهِدى ِإََل اْلَْقى َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع أَمَّن الَّ
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______________________________ 
مش سعد بن محمد بن سعد بن »ابن صيفى، نا -(1)

الصيفى فقيه و اديب و شاعر و موثق بود، وفاتش در 

، 1واقع شده«، )الكنى وااللقاب، ج  574بغداد سنه 

 (.327و  326ص 

... أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن  -(2)

 (.35، )يونس/ ... لَّايَهِدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى

 312، ص: 2سليم، ج قلب

 

 . دوستى دنيا9

 

از گناهان بزرگ قلبى و بيماريهاى شديد روانى كه 

 باشد،ريشه و منشأ ساير گناهان قلبى و جسمى مى

و تمام پيغمبران از آن مذمّت و  »دوستى دنياست«
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اند و قرآن مجيد در زشتى اين گناه و نهى كرده

ده و نهى از آن بيش از ديگر گناهان تأكيد فرمو

روايات متواتر از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

سلم و ائمه هدى عليهم السالم در اين باره فراوان 

اى از آنها اشاره خواهد شد. چيزى است و به پاره

كه دانستن آن الزم است معناى دنيا و مراد از حبّ 

 باشد.دنيا كه حرام است، مى

 396معناى دنيا

آيد و بر شكم مادر بيرون مىاى كه بشر از از لحظه

نهد تا ساعتى كه روان از كره خاك گام مى

ميرد، اين مدّت از زمان شود و مىكالبدش جدا مى

گويند با آنچه لوازم زندگى اوست را كه دنيا مى

مانند خوراك، پوشاك، لباس، مسكن و همچنين 

 
396 \( 1iُ)-تر است اگر از دنائت باشد و مقابل آن» » دنيا« بر وزن» صغرا« به معناى نزديكَت است. اگر از ماده» دنو« باشد و مقابل آن آخرت است يا به معناى پست

 E\گى اخروى به راسىت عليا و در هنايت شرافت و بلندى است.تر و زند اعلى« است و شكى نيست كه حيات دنيوى نسبت به آخرت از جهات فراوان پست
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امورى كه در آسايش و لذّت انسانى در اين مدّت 

 سالمتى و تندرستى و همسر و فرزندمؤثر است مانند 

______________________________ 
»دنيا« بر وزن »صغرا« به معناى نزديكتر است.  -(1)

اگر از ماده »دنو« باشد و مقابل آن آخرت است يا 

تر است اگر از دنائت باشد و مقابل به معناى پست

آن »اعلى« است و شكى نيست كه حيات دنيوى 

تر و زندگى نسبت به آخرت از جهات فراوان پست

فت و بلندى اخروى به راستى عليا و در نهايت شرا

 است.

 313، ص: 2قلب سليم، ج

و زيادى ثروت و عزّت و شهرت و خوشنامى و 

رياست و تحصيل وسايل خوشگذرانى و هوسرانى و 

عيش و نوش در اين مدّت را »دنيا« خوانند. و 

خالصه، زندگى انسانى از هنگام والدت تا ساعت 
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مرگ و آثار و لوازم و اعتبارات و هرچه راجع به 

 همه را »دنيا« گويند. آن است

 كار نيك باقى است

امّا افعال اختيارى بشر كه مورد امر خداست مانند 

نماز، روزه، حج، زكات و ساير عبادات و خوددارى 

از آنچه مورد نهى خداست مانند شراب، زنا، قمار و 

ساير گناهان هرچند از امور واقع در زندگى فانى 

قى است دنيوى است، ولى چنانى كه خدا با

هركارى را كه بشر به نام خدا و ياد او انجام دهد، 

 آن هم اثرش باقى است.

و به عبارت ديگر: عبادت و جلوگيرى از گناه اگر 

براى خدا باشد صورتش دنيوى و فانى است ولى 

حقيقت و اثرش باقى است از اين روى آنها را 

اخروى گوييم نه دنيوى تا جايى كه مقدمات آنها 

 راى خدا باشد آخرتى است.هم اگر ب
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 عبادت از موضوع حب دنيا بيرون است

مثلًا كسى كه مال را تحصيل كند و براى اداى 

تكليف الهى نگهدارد تا بر عيال خود خرج كند و 

زكات يا صله رحم كند يا حج رود و انفاق كند و 

ساير مواردى كه مورد امر خداست، اگر به راستى 

هم آخرتى است و به طور با چنين نيّتى باشد آن 

كلى عبادت از موضوع حبّ دنيا بيرون است و لزوم 

حبّ آن آشكار، امّا گناهان، چون از دنياى مذموم 

است و مبغوض بودنش بديهى و لزوم بغض آن 

 آشكار است از مورد بحث بيرون است.

خالصه، مراد از حبّ دنيا، داشتن اصل حيات عادى 

بارات و لذات و شهوات دنيوى و آثار و لوازم و اعت

راجع به آن است جز عبادت و معصيت كه حكم 

 هردو آشكار است.

 314، ص: 2قلب سليم، ج
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 براى جهان جاودانى

در »بخش عقايد« به تفصيل گفته شد واجب است 

شود و تنها انسان يقين كند كه به مرگ نيست نمى

براى زندگى دنيوى آفريده نشده مانند حيوان كه 

از خاك آفريده شده و در خاك هم نيست و نابود 

شود، بلكه انسان آفريده شده جاودانى است كه مى

فاصله شود و پس از آفريده شدن، ديگر نيست نمى

گرفتن او از بدن مادّى به مرگ مانند بيرون شدن 

مرغ از زندان قفس است يعنى در جهان پس از 

اى است كه هيچ نوع تنگى ندارد، مرگش در سعه

در بهجت و سرورى است كه غم و غصّه نخواهد 

داشت، در لذّت و راحتى است كه درد و ناراحتى 

اكامى به او راه ندارد، در كاميابى است كه هيچ ن

وقت ندارد، برايش توانايى و عزتى است كه هيچ

ناتوانى و ذلّت نخواهد ديد و خالصه زندگى سراسر 

 [ كه فناپذير نخواهد بود.خوشبختى ]است
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 پس آخرت، دوست داشتنى است

لكن اين سعادتمندى در حيات جاودانى در صورتى 

است كه با ايمان و تقوا از اين عالم برود و ايمان و 

وا مانند دوبال او را به عالم اعلى رساند و مقدار تق

سعادتمندى در آن جهان تابع مراتب قوّت ايمان و 

تقواست. و آشكار است كه به دست آوردن ايمان 

و تقوا و تقويت هردو، تنها در حيات دنيوى است و 

پس از مرگ جز برداشت نتيجه و آثار آنچه در دنيا 

 .كسب كرده چيز ديگرى نخواهد بود

در حقيقت انسان، مسافرى است كه بايد تأمين 

سعادت جاودانى پس از مرگ را در اين مدّت 

اش بنمايد و از اينجاست كه ارزش و حيات دنيويه

 شود:اهميّت حيات عاريه دنيوى آشكار مى

هر نفس ز انفاس 

 عمرت گوهريست
 

آن نفس سوى 

 خدايت رهبريست
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 315، ص: 2قلب سليم، ج

 ى دنيا براى آخرتدوست

هر عاقل عاقبت انديشى اين زندگى را دوست دارد 

و از زود رسيدن  397و عمر دراز را آرزومند است

داند كه ايمان و مرگش وحشت دارد؛ چون مى

عمل صالح كه سرمايه سعادت ابدى اوست تنها در 

توان كسب كرد و پس از مرگ، دفتر اين عالم مى

شود و خالصه، حيات دنيوى چون عمل پيچيده مى

وسيله حيات باقى است نزد عاقل دوست داشتنى 

و اهميت دادن است و در قرآن و اخبار به قدردانى 

 398به آن يادآورى شده است.

 
397 \( 1iُ)- از خدا عمر دراز خبواهيد براى اندوخته كردن عمل صاحل و زياد شدن و از اينجاست كه در روايات هنى شده كه مرگ خود را از خدا ُمواهيد بلكه امر شده كه

 E\اميان.
398 \i\-( 2)iُ  ِنْ َيا ...... َواَل تَنَس َنِصيَبَك م  E\(.77،) قصص/ E\َن الدُّ

  .» و فراموش نكن ّبره خود را از دنيا«

ا ِفيَما تَ رَْكُت ... َحىتَّ    .( 100  -99،) مؤمنون/  ِإَذا َجآَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربى اْرِجُعوِن* َلَعلىى أَْعَمُل صِلحا

اى كنم در آنچه  ! بازگردان مرا به دنيا شايد كردار شايسته » تا گاهى كه بيايد يكى از ايشان را مرگ، گويد پروردگارا
  .بازگذاردم«
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 نعمتهاى دنيوى از جهت الهى

مندى از آنها، چون امّا نعمتها و لذّتهاى دنيا و بهره

آنها وسيله زيادتى معرفت و محبت حضرت 

آفريدگار است، نيز يادآورى از عالم اعلى كه اصل 

باشد، پس هرنعمت و خالص هر لذت آنجاست، مى

نزد هرعاقلى دوست داشتنى است. و در قرآن و 

ريد اخبار به آن امر شده است: »اى پيمبران بخو

خوراكيهاى پاكيزه را و عمل صالح بجاى 

 399آوريد«.

و »بگو اى پيغمبر! چه كسى زينتهاى خدا را )در 

 زمين( كه براى بندگانش آفريده،

______________________________ 
و از اينجاست كه در روايات نهى شده كه  -(1)

از مرگ خود را از خدا مخواهيد بلكه امر شده كه
 

كنندو فهمند آرزو مىو در چند جا از قرآن جميد خرب داده كه زيانكاران در جهان پس از مرگ كه ارزش عمر دنيا را مى
  .و غري ِمكن است خواهند كه دوباره به دنيا برگردند و البته جوابشان منفى و آرزويشان حمالاز خدا مى

399 \i\-( 3)iُ ... ا  E\(.51،) مؤمنون/ E\يأَي َُّها الرُُّسُل ُكُلواْ ِمَن الطَّيىبِت َواْعَمُلواْ صِلحا
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بخواهيد براى اندوخته كردن عمل  خدا عمر دراز

 صالح و زياد شدن ايمان.

 (.77، )قصص/ ... وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ... -(2)

 »و فراموش نكن بهره خود را از دنيا«.

إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبّ ارْجِعُونِ*  حَتَّى

 -99، )مؤمنون/ تُ ...لَعَلّى أَعْمَلُ صلِحًا فِيمَا تَرَكْ

100.) 

»تا گاهى كه بيايد يكى از ايشان را مرگ، گويد 

پروردگارا! بازگردان مرا به دنيا شايد كردار 

 اى كنم در آنچه بازگذاردم«.شايسته

و در چند جا از قرآن مجيد خبر داده كه زيانكاران 

در جهان پس از مرگ كه ارزش عمر دنيا را 

خواهند كه دو از خدا مىكننفهمند آرزو مىمى

دوباره به دنيا برگردند و البته جوابشان منفى و 

 آرزويشان محال و غير ممكن است.
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، يأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيّبتِ وَاعْمَلُواْ صلِحًا ... -(3)

 (.51)مؤمنون/ 

 316، ص: 2قلب سليم، ج

حرام كرد و از صرف رزقهاى حالل و پاكيزه منع 

ود؟ بگو اين نعمتها در دنيا براى اهل ايمان است نم

كنند )هرچند كافران و مؤمنان از آنها استفاده مى

لكن براى مؤمنان آفريده شده تا به وسيله آنها 

معرفت و محبتشان به پروردگارشان افزوده شود و 

به وسيله آنها سعادت جهان جاويد خود را تأمين 

 نمايند(.

هاى آخرتى پس كافران را »و امّا زينتها و نعمت

شركتى با مؤمنين در آنها نخواهد بود و ويژه 

 400مؤمنين است«.

 اگر براى آخرت باشد خوب است

 
400 \i\-( 1)iُ  ِنْ َيا َخاِلَصةا يَ ْوَم ا ْلِقيَمِة ...ى َوالطَّيىبِت ِمَن الرىْزِق ُقْل ِهَى لِلَِّذيَن ءَاَمُنوْا ىِف ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّىِت َأْخرََج لِِعَباِده  E\(.32،) اعراف/ E\ ا ْْلََيوِة الدُّ
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مندى از زينتها و آرايشها و خالصه مطلب آنكه بهره

انواع نعمتهايى كه در دنياست در صورتى كه حالل 

باشد و اسرافى هم در كار نباشد بر تمام افراد بشر 

مندى و حالل است ولى دوستى قلبى و عالقهمباح 

توان به آنها پس اگر از جهت اين باشد كه با آنها مى

سعادت جاويد را تأمين كرد پسنديده و مورد امر 

است چنانچه گفته شد مثلًا همسر را دوست دارد از 

ماند و به جهت اينكه به سبب او دينش محفوظ مى

كه وسيله افتد. نيز نعمت الهى است حرام نمى

سكون و آرامش خاطر و يار و ياور در تأمين زندگى 

 و وسيله پيدايش فرزند و بقاى نسل است.

و فرزند را هم بايد دوست داشت چون عطاى الهى 

اش گردد، است و اگر تربيت شود و بنده شايسته

پدر و مادر در ثواب كردارهاى شايسته شريك 

 خواهند بود.
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و مال را دوست دارد از جهت اينكه داده خداست 

توان آسايش و خوشبختى زندگى دنيا و به آن مى

و آخرت را تأمين كرد و انواع نعمتها و لذّتها را 

دوست دارد كه همه آثار قدرت و حكمت و جمال 

و كمال حضرت آفريدگار است و به وسيله آنها 

 گردد ومعرفت و محبّت به آن حضرت افزوده مى

 شود.موجب زيادتى شوق و رسيدن به قرب او مى

______________________________ 
ى قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِى أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ -(1)

وَالطَّيّبتِ مِنَ الرّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِى ا 

 (.32، )اعراف/ ةِ ...لْحَيَوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ا لْقِيمَ

 317، ص: 2قلب سليم، ج

نيز قدرت و عزت و ثروت و مكنت و شهرت و منصب 

اش شود دوست دارد كه به و رياست را اگر بهره

تواند كردارهاى شايسته خداپسند وسيله آنها مى
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مانند يارى ستمديده و دادخواهى از ستمگر و 

 دستگيرى از ناتوانان نمايد.

 مى دنيا بد نيستحب آلى و مقد

و آنچه  401به طور كلى دوست داشتن حيات دنيوى

در آن و به آن راجع است اگر به جهت خدايى و 

آخرتى باشد از عنوان حب دنيا كه موضوع بحث 

ما است و مورد نكوهش قرآن و اخبار است بيرون 

باشد؛ زيرا در حقيقت جز حبّ خدا و آخرت مى

چيزى را با لذّات و باالستقالل دوست نداشته و دنيا 

خود را كه دوست داشته براى خدا و آخرت 
 

401 \( 1iُ)- نْيا داُر ِصْدٍق لَِمْن َصَدَقها َوداُر عافَيٍة لَِمن َفهم َعْنهاَوداُر ِغّنا ْن ات ََّعَظ ِّبا َمْسِجُد اِحبَّاَء اللَّه لَِمن َتزوََّد ِمْنها َوداُر َمْوِعظٍَة لِمَ » قال امرياملؤمنْي عليه السالم: ... ِإنَّ الدُّ
 E\(.131البالغه صبحى صاحل، حكم َها اْْلَنََّة ...«،) هنجَوُمَصلىَّ َمالِئَكَة اللَِّه َوَمْهِبُط َوْحِى اللَِّه َوَمْتَجُر اْولياِء اللَِّه. اْكَتِسُبوا فيَها الرَّْحََة ورحُبوا في

كرد پس كلماتى در پند گرفنت از دنيا فرمود. ز كسى كه از روى ناداِن دنيا را نكوهش مىامرياملؤمنْي عليه السالم شنيد ا
آنگاه در مدح دنيا فرمود: دنيا سراى راسىت است براى كسى كه آن را تصديق كند؛ يعّن اندرزهايش را بپذيرد كه از آن  

دهد و ه بفهمد از او آنچه گزارش مىَجله است آثار و قربهاى گذشتگان و سراى اميّن از عذاب است براى كسى ك
سراى توانگرى است براى كسى كه توشه اميان و تقوا از آن بردارد براى آخرتش و سراى پند و اندرز است براى كسى 
كه پندپذير باشد، دنيا مسجد دوستان خداست و جاى مناز فرشتگان خداست و حمل فرود آمدن وحى خدا بر پيغمربان 

خرند و ّبشت را به سود  كنند و رحت و ثواب او را مى ستان خداست كه با او معامله مى است و جاى َتارت دو 
  .برندمى

و اگر كسى حيات دنيا را از اين روى كه داراى اوصاف مزبور است دوست دارد در حقيقت خدا و آخرت را دوست 
  .داردرا هم دوست مىداشته و چون حيات دنيا را وسيله قرب به خدا و آباد كردن آخرت شناخته آن 
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خواسته مانند مسافرى كه جز وطن و تأمين زندگى 

اى ندارد هرگاه در شهرى اشيائى در آن خواسته

خورد آنها را ببيند كه به كار زندگى در وطن او مى

كند آنها را دوست دارد و خواهان شده تالش مى

به دست آورده به وطن فرستد. خالصه، حبّ 

 مقدمى و آلى به

______________________________ 
»قال اميرالمؤمنين عليه السالم: ... إِنَّ الدُّنْيا دارُ  -(1)

صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَها وَدارُ عافيَةٍ لِمَن فَهم عَنْهاوَدارُ غِنىً 

لِمَن تَزوَّدَ مِنْها وَدارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِها مَسْجِدُ 

 وَمَهْبِطُ وَحْىِ اللَّهِ احِبَّاءَ اللَّه وَمُصَلىَّ مَالئِكَةَ اللَّهِ

وَمَتْجَرُ اوْلياءِ اللَّهِ. اكْتَسِبُوا فيهَا الرَّحْمَةَ وربحُوا فيهَا 

 (.131البالغه صبحى صالح، حكم الْجَنَّةَ ...«، )نهج

اميرالمؤمنين عليه السالم شنيد از كسى كه از روى 

كرد پس كلماتى در پند نادانى دنيا را نكوهش مى

يا فرمود. آنگاه در مدح دنيا فرمود: دنيا گرفتن از دن
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سراى راستى است براى كسى كه آن را تصديق 

كند؛ يعنى اندرزهايش را بپذيرد كه از آن جمله 

است آثار و قبرهاى گذشتگان و سراى ايمنى از 

عذاب است براى كسى كه بفهمد از او آنچه 

دهد و سراى توانگرى است براى كسى گزارش مى

ن و تقوا از آن بردارد براى آخرتش كه توشه ايما

و سراى پند و اندرز است براى كسى كه پندپذير 

باشد، دنيا مسجد دوستان خداست و جاى نماز 

فرشتگان خداست و محل فرود آمدن وحى خدا بر 

پيغمبران است و جاى تجارت دوستان خداست كه 

خرند كنند و رحمت و ثواب او را مىبا او معامله مى

 برند.به سود مى و بهشت را

و اگر كسى حيات دنيا را از اين روى كه داراى 

اوصاف مزبور است دوست دارد در حقيقت خدا و 

آخرت را دوست داشته و چون حيات دنيا را وسيله 
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قرب به خدا و آباد كردن آخرت شناخته آن را هم 

 دارد.دوست مى

 318، ص: 2قلب سليم، ج

و مورد نكوهش دنيا مذموم نيست و آنچه مذموم 

قرآن مجيد و اخبار متواتره است حبّ استقاللى به 

 شود.دنياست به تفصيلى كه گفته مى

 حب دنيا براى آخرت نشانه دارد

شود كه بر شخص، مشتبه ناگفته نماند گاه مى

كند دنيا را از جهت خدا و گردد و خيال مىمى

دارد نه به طور استقالل در حالى آخرت دوست مى

قعاً دوستى او به دنيا استقاللى است؛ زيرا نشانه كه وا

دوستى به دنيا از جهت خدا و آخرت آن است كه 

گناه را دوست نخواهد داشت و به دارايى كسى 

طمع و حسادت ندارد از بخل و كبر و دشمنى و 
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خودخواهى و حرص و تبهكارى در او اثرى 

 نخواهد بود.

 402حب استقاللى به دنيا

دنيا را براى دنيا دوست دارد و كسى كه زندگى 

خوشيها و لذّتها و شهوتهاى دنيوى را براى آنها 

خواهان باشد به طورى كه خوشبختى خود را تنها 

هاى دنيوى پندارد در رسيدن به آرزوها و خواسته

از اين روى از خدا غافل شده و خود را به اسباب، 

پندارد نيازمند پنداشته و آنها را مؤثر مستقل مى

آنگاه دست گدايى به سوى اسباب آن آرزوها دراز 

دود و از سراى آخرت كرده و به دنبال آنها مى

غافل يا منكر شده از آلودگى به هرحرام و گناهى 

 
402 \( 1iُ)-  َصىرَتُه َوَمْن أَْبَصَر ِإلَْيَها أْعَمْتُه«،) براى دانسنت تفاوت حب تبعى و استقالَل به اين َجله عجيب از كالم امرياملؤمنْي عليه السالم دقت كنيد:» ... َوَمْن أَْبَصَر ِّبَا ب
 E\(.82صاحل، خطبه البالغه صبحىهنج

ده عربت به دنيا نگريست، بينايش كرد، پس دنيا را به فنا شناخت و دل از او بريد و آخرت را به بقا  يعّن: هركه به دي
دانست و دل به او بست و دنيايش را وسيله آخرتش قرار داد و هركه به نظر استقالَل و خريدارى به آن نگريست،  

بسته و از سراى باقى غافل گشته چنْي شخصى    كورش خواهد كرد؛ يعّن فنا و عيبهاى او را خنواهد ديد پس به آن دل
  .از بصريت كه ديدن حقيقت است حمروم خواهد بود
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پروا گرديده و شاديش تنها در رسيدن به آن بى

آرزوها و اندوهش از نرسيدن به آنهاست. اين است 

نهى  معناى دوستى دنيا كه مورد نكوهش عقل و

 شرع است.

______________________________ 
براى دانستن تفاوت حب تبعى و استقاللى به  -(1)

اين جمله عجيب از كالم اميرالمؤمنين عليه السالم 

دقت كنيد: »... وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصّرتَهُ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا 

 (.82صالح، خطبه البالغه صبحىأعْمَتْهُ«، )نهج

يعنى: هركه به ديده عبرت به دنيا نگريست، بينايش 

كرد، پس دنيا را به فنا شناخت و دل از او بريد و 

آخرت را به بقا دانست و دل به او بست و دنيايش 

را وسيله آخرتش قرار داد و هركه به نظر استقاللى 

و خريدارى به آن نگريست، كورش خواهد كرد؛ 

هد ديد پس به آن دل يعنى فنا و عيبهاى او را نخوا
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بسته و از سراى باقى غافل گشته چنين شخصى از 

 بصيرت كه ديدن حقيقت است محروم خواهد بود.

 319، ص: 2قلب سليم، ج

 مراتب دوستى دنيا

 دوستى دنيا براى دنيا سه مرتبه دارد:

مندى به آنكه جز دوستى دنيا و عالقه مرتبه اوّل:

ر دل نباشد و جز آنچه در آن است عالقه ديگرى د

اى نداشته باشد و خدا و هاى مادّى خواستهخواسته

آخرت را موهوم و خرافه پندارد و زبان حال و قال 

او اين است: »كافران گفتند زندگى نيست مگر 

ميريم و كنيم و مىزندگانى اين جهانى، زندگى مى

؛ يعنى انسان مانند 403ميراند ما را مگر روزگار«نمى

جود مادّى است كه به مرگ نيست حيوان يك مو

شود و حيات ديگرى ندارد، پس بايد تا و نابود مى

 
403 \i\-( 1)iُ ... ْهُر نْ َيا مَنُوُت َوََنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنآ ِإالَّ الدَّ  E\(.24،) جاثيه/ E\َوقَالُواْ َماِهَى ِإالَّ َحَياتُ َنا الدُّ
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ها و آنجا كه در دسترسى دارد خود را به خواسته

 آرزوهاى خود برساند.

آنكه حيات دنيوى را به استقالل دوست  مرتبه دوّم:

مند است به زندگى دارد و به اوضاع آن عالقه

باشد و آسايش و مند مىآخرتى خود نيز عالقه

خوشبختى هردو سرا را آرزومند است و براى هردو 

در جنب و جوش و كوشش است لكن عالقه قلبيش 

به دنيا بيشتر و قويتر است و دنيا در نظرش از آخرت 

طورى كه هنگام باشد بهتر مىبزرگتر و با ارزش

كند مانند تزاحم آخرتش را فداى دنياى خود مى

رسيدن به حكومت رى به عمر بن سعد كه براى 

كشتن حضرت سيدالشهداء عليه السالم راضى 

 404گرديد.

و مثل اوست هرطالب شهرت و رياستى كه چنان به 

مند است كه در برخورد به مقام و رياست عالقه
 

404 \( 2iُ)- رى كه گفته دانسته ناگفته مناند تشبيه مرتبه دوم حب دنيا به عمر بن سعد در صورتى است كه آن بدخبت امياِن به سراى آخرت داشته باشد در حاَل كه از اشعا
 E\عمر و يزيد و ابن زياد و نظايرشان از قبيل مرتبه اول است.شود، بنابراين، حب به دنياى  شود كه نسبت به معاد در شك بوده و به مانند كفر يزيد كه از اشعارش دانسته مىمى
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هرچه براى آخرتش زيان دارد از خيانت و جنايت 

 پرواست.بى

و مانند مال دوستى كه در به دست آوردن و 

ن آن چنان حريص است كه براى زياد نگهداشت

شدن ثروت از گناهان و حبس حقوق كه زيان 

 رساننده به آخرتش هست باك

______________________________ 
وَقَالُواْ مَاهِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا  -(1)

 (.24، )جاثيه/ يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ ...

ناگفته نماند تشبيه مرتبه دوم حب دنيا به عمر  -(2)

بن سعد در صورتى است كه آن بدبخت ايمانى به 

سراى آخرت داشته باشد در حالى كه از اشعارى 

شود كه نسبت به معاد در شك كه گفته دانسته مى

بوده و به مانند كفر يزيد كه از اشعارش دانسته 
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زيد و ابن شود، بنابراين، حب به دنياى عمر و يمى

 زياد و نظايرشان از قبيل مرتبه اول است.

 320، ص: 2قلب سليم، ج

ندارد. و خالصه، به زيان به حيات آخرتش اهميت 

دهد ولى از زيان به حيات دنيويه سخت نمى

 شود.ناراحت مى

چه اشخاصى كه راستى، ايمانى به خدا و معاد دارند 

كنند لكن اگر و براى آخرت خود هم كوشش مى

اى كه خراب كننده آخرت اوست از او گناه كبيره

سر زند باك ندارد در حالى كه اگر زيانى به حيات 

دنيوى او رسد سخت در اضطراب و ناراحتى است. 

وى در او و به عبارت ديگر: ناكامى و نامرادى دني

گذارد تا ناكامى و نامرادى آخرتى و بيشتر اثر مى

 اين نشانه قويتر بودن حبّ دنياست از حبّ آخرت.

 هر دلى حب خدا دارد، ندارد حب دنيا
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اين مرتبه از حبّ دنيا با ايمان به خدا و سراى 

آخرت در حقيقت منافات دارد و براى اينكه ايمان 

كند ناچار بايد خود را به خدا و روز جزا محكم 

 حبّ دنيا را از دل بيرون كند.

توضيح مطلب آنكه خداوند سراى آخرت را 

فناناپذير و بزرگ و مهمّ و با ارزش آفريده و بشر را 

و دعوت فرمود و به  405به آن بشارت داد

به سوى آن  407و پيشروى 406بزرگداشت و به شتاب

و اهميت دادن به آن  408مندى و خواستارىو عالقه

امرها فرمود و در برابر آن دنيا را زودگذر آفريد و 

خود زندگى بشر را در آن با مشقت و رنج و زحمت 

قرار داد و بشر را به كوچكى و پستى آن در جنب 

 و بندگان را 409سراى آخرت آگاه فرمود

 
405 \i\-( 1)iُ  ٍْرُه ِبَْغِفرٍَة َوَأْجٍر َكرمي  E\(.11،) يس/ E\... فَ َبشى
406 \i\-( 2)iُ  مَواُت واِْلَْرُض ... َوَسارُِعواْ ِإََل  E\(.133عمران/ ،) آلE\َمْغِفرٍَة مىن رَّبىُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ
407 \i\-( 3)iُ  َمآِء َوا ِْلَْرِض ... َساِبُقواْ ِإََل  E\(.21،) حديد/ E\َمْغِفرٍَة مىن رَّبىُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرِض السَّ
408 \i\-( 4)iُ  ََوىِف َذاِلَك فَ ْلَيَتَناَفِس ا ْلُمتَنِفُسون ...\E /(.26،) مطففْي\E 
409 \i\-( 5)iُ  ُّنْ َيآ ِإالَّ ََلٌْو َوَلِعٌب ...َوَما هِذِه اْْلََيوُة الد\E /(64،) عنكبوت\i  ُنْ َيا قَلِيٌل ...... ُقْل َمتع  E\(.77،) نساء/ E\الدُّ
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______________________________ 
 (.11، )يس/ ... فَبَشّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ -(1)

مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا  وَسَارِعُواْ إِلَى -(2)

 (.133عمران/ ، )آلالسَّموَاتُ والْأَرْضُ ...

ضِ مَغْفِرَةٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْ سَابِقُواْ إِلَى -(3)

 (.21، )حديد/ السَّمَآءِ وَا لْأَرْضِ ...

، )مطففين/ ... وَفِى ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ا لْمُتَنفِسُونَ -(4)

26.) 

، وَمَا هذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ... -(5)

 (.77، )نساء/ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ...... قُلْ مَتعُ (64)عنكبوت/ 

 321، ص: 2ليم، جقلب س

امر فرمود كه دنيا را ايستگاه و قرارگاه خود 

و به آن دل نبندند بلكه آن را مقدمه و  410ندانند

وسيله حيات جاودانى شناسند و به اوضاع و 
 

410 \i\-( 1)iُ  نَّ َعْينَْيَك ِإََل ْنُهْم َواَلحَتَْزْن َعَلْيِهْم ...َماَمتَّْعَنا بِهِ  اَلََتُدَّ ا مى  E\(.88،) حجر/ E\ى أَْزَواجا
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و به آن سرگرم  411گزارشات آن اهميت ندهند

نشوند تا از تدارك سفر آخرت خود بازمانند و از 

ايش اندوهناك خوشيهاى آن دلشاد و از سختيه

 نشوند.

 سازد؟آيا ايمان، با ادعا مى

خواننده عزيز! خود انصاف ده كسى كه خود را 

داند آنگاه مؤمن به خدا و به رسول و به روز جزا مى

هاى خدا باشد و برخالف حال او برعكس گفته

فرمان خداوند به دنيا اهميّت دهد و آن را با 

تر و بزرگتر از آخرت قرار دهد و دوستى و ارزش

صى در اش به دنيا بيشتر باشد آيا چنين شخعالقه

 ادّعاى ايمانش صادق است؟

 
411 \i\-( 2)iُ  ََما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحواْ ِبَآ ءَاتلُكْم ... ْياَل تَْأَسْواْ َعَلىلىك\E /(.23،) حديد\E 
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آيا اگر اين گناه بخشيده شود زيانهايى كه به سببش 

به او رسيده از نقص در ايمان و كمبودى عمل 

 صالح جبران پذير است؟

 كالم تكان دهنده على )ع(

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »و اگر نبود در ما 

ر صلى )كه خود را مسلمان و مؤمن به خدا و پيغمب

دانيم( عيبى و گناهى جز اهلل عليه و آله و سلم مى

دوست داشتن ما چيزى را كه خدا و رسولش 

دشمن دارند )يعنى دنيا( و بزرگداشتن ما چيزى را 

كه خدا كوچك و ناچيزش قرار داده بس بود در 

گرى و سرپيچى از امر خالف ورزى با خدا و ستيزه

 412خداوند«.

 ت؟چگونه حب دنيا منهى اس

 
412 \( 3iُ)-(.160البالغه صبحى صاحل، خطبه ةا َعْن أْمرِاللَِّه«،) هنجِبِه ِشَقاقاا للَِّه َوحُمادَّ  » َوَلْو َلَْ َيُكْن ِفيَنا ِإالَّ ُحبُّنا ما ابْ َغَض اللَّهُ َوَرُسولُُه َوتَ ْعظيُمنا ما َصغَّرَاللَُّه َوَرُسولُهُ َلَكفى\E 
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شود اگر پرسيده شود كه دوستى دنيا چگونه مى

 گناه باشد در حالى كه عارضه قلبى

______________________________ 
ى أَزْوَاجًا مّنْهُمْ مَامَتَّعْنَا بِهِ لَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى -(1)

 (.88، )حجر/ وَلَاتَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ...

مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتلكُمْ  لّكَيْلَا تَأْسَوْاْ عَلَى -(2)

 (.23، )حديد/ ...

نا ما ابْغَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ »وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِينَا إِلَّا حُبُّ -(3)

بِهِ شِقَاقاً للَّهِ  وَتَعْظيمُنا ما صَغَّرَاللَّهُ وَرَسُولُهُ لَكَفى

البالغه صبحى صالح، وَمُحادَّةً عَنْ أمْرِاللَّهِ«، )نهج

 (.160خطبه 

 322، ص: 2قلب سليم، ج

است و امر قلبى تا كردارى بر طبق آن نباشد گناه 

 نيست.
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ر آنكه حبّ دنيا براى بشر غيراختيارى است و و ديگ

قهرى بودن دوست داشتن خوشيها و لذّتها و شهوتها 

آشكار است بنابراين، چگونه مورد تكليف واقع 

 شود؟مى

در پاسخ گوييم دوستى دنيا مانند كفر و شرك و ريا 

و عجب و حسد و ساير گناهان قلبى جايش دل 

ده امّا آدمى است و از جاى دادن آن نهى ش

گناهان جسدى چون از صدور آنها به وسيله جسد 

نهى شده پس خيال آنها و گذراندن در دل گناه 

نيست و اين مطلب در اين كتاب به تفصيل ذكر 

 شده.

 آيا حب دنيا فطرى است؟

امّا غيراختيارى بودن دوستى دنيا، پس اگر مراد اين 

باشد كه دوستى دنيا براى بشر يك امر ذاتى و 

عى و همزاد اوست به طورى كه حدوثاً و بقائاً از طبي
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تواناييش بيرون باشد پس نادرستى آن آشكار است؛ 

زيرا از ساعت والدت تا مدّت درازى شعور چندانى 

ندارد تا ماليمات با طبع خود و شهوتها و لذّتها را 

بشناسد كه از آنها لذّت برد و در نتيجه به آنها انس 

 ارد.گيرد و آنها را دوست د

 بيرون كردن حب دنيا از دل

اگر گفته شود هرچند حب دنيا ذاتى و همزاد او 

نيست لكن به گذشت زمان و زياد شدن شعور و 

دنبال كردن ماليمات و لذّتها و شهوتها و انس به 

مندى به دنيا و اوضاع آن يك امر ثابت آنها، عالقه

شود به طورى كه جدا و سجيه راسخى در دل مى

از دل بيرون از طاقت بشر است و خداوند  كردنش

عادل است و به چيزى كه بيرون از توانايى است 

 فرمايد.تكليف نمى

 چون عسر و حرج است واجب نيست
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مندى به دنيا به در جواب گوييم بيرون كردن عالقه

 طور كلى از دل هرچند از طاقت

 323، ص: 2قلب سليم، ج

بشر بيرون نيست و مورد توانايى انسان است چنانچه 

شود لكن چون بر بيشتر مردم سخت و دانسته مى

مشكل و موجب عسر و حرج است واجب نيست بلكه 

مستحب است چنانچه گفته خواهد شد چيزى كه بر 

هر مكلف عاقلى الزم است تضعيف حبّ دنيا از دل 

 و تقويت حبّ خدا و آخرت بر آن است به طورى

مندى قلبى به آخرت بيشتر و كه دوستى و عالقه

شديدتر از دوستى به دنيا و اوضاع آن باشد و آنچه 

حرام و گناه است عكس آن است يعنى دوست دنيا 

 اقوى بر دوستى آخرت بودن است.

 آخرت را بيشتر دوست داشتن اختيارى است
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اختيارى بودن بلكه آسان بودن تقويت حبّ آخرت 

 ار است.بر دنيا آشك

توضيح مطلب آنكه انسان از اوّل عمر تا سنّ تكليف 

)پسر در پانزده سالگى و دختر در نُه سالگى( از جهان 

خبر است و جزئيات دنيوى عظيم پس از مرگ بى

شود زندگى در عالم ديگر را كه به مرگ تمام مى

مند باور ندارد از اين رو به حيات دنيوى عالقه

تها و ماليمات نفس را دوست شود و لذتها و شهومى

دهد دارد و به اوضاع زندگى دنيوى اهميت مىمى

و چون به سنّ تكليف و ظهور نور عقل رسيد بر او 

شود بر طبق آنچه ايمان به عالم آخرت واجب مى

در قرآن مجيد خبر داده است؛ يعنى بايد يقين كند 

پس از مرگ براى بشر يك زندگى جاودانى است 

يات و خوشى و سعادتمندى قابل كه در قوّت ح

قياس به حيات دنيوى او نيست و در آنست ثوابها و 
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هاى حضرت آفريدگار به تفصيلى جزاها و پذيرايى

 كه در قرآن بيان فرموده.

مند شدن به و واجب است دوست داشتن و عالقه

اين حيات و سعى در سعادتمندى در آن و اين است 

و هراندازه ايمان  معناى ايمان )گرويدن( به آخرت

مندى به حيات پس از مرگ بيشتر شود و عالقه

مندى به حيات دنيوى كمتر خواهد شد عالقه

خصوصاً اگر عيبها و نقصها و ناراحتيهايى كه از لوازم 

اش كمتر حيات دنيوى است در نظر گيرد عالقه

اعتبارى آن شود و اگر تنها از فنا و زوال و بىمى

از آن بريده و به آخرت  غفلت نكند بيشتر دل

 خواهد بست.

 324، ص: 2قلب سليم، ج

خالصه، هرچه ايمان يعنى گروش به آخرت بيشتر 

شود و در عيب دنيا زيادتر تفكر نمايد بريدگى و 
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عالقگى به دنيا زيادتر خواهد شد و ايمان و تفكر بى

كسبى و اختيارى است پس ترك حبّ دنيا و 

 ساد اختيارى است.خالص كردن دل از اين ريشه ف

توان گفت حبّ دنيا غيراختيارى است و چگونه مى

در حالى كه مورد نهى قرآن مجيد و اخبار متواتره 

است چنانچه ذكر خواهد شد و نيز فقهاى بزرگ 

مانند »محقق اردبيلى و صاحب جواهر« حبّ دنيا 

همچنين »شيخ حرّ  413اند.را از محرّمات شمرده

تصريح به  414الهداية« عاملى« در كتاب »بداية

حرمت فرموده و در »كتاب جهاد وسائل، باب حبّ 

الدنيا المحرمة« رواياتى كه داللت بر حرمت آن 

 دارد نقل كرده است.

 
413 \( 1iُ)- اى از آهنا، گويد:» و از آن َجله است حب جواهرالكالم، كتاب الشهادات، املسألة العاشرة، ضمن مشاره امورى كه حرمت آهنادانسته شده بلكه كبريه بودن پاره

 E\دنيا«.

اى كه قادح عدالت است، گويد:» ومنها حب الدنيا واالخبار ىف ذلك كثرية  حمرمه  » حمقق اردبيلى« ضمن مشاره امور
  .جدا«

414 \( 2iُ)-طلىب دنيوى و اظهار علم و صالح كردن براى دنيا) دين را وسيله دنيا قرار » وُيرم طلب الرياسة الدنيوية واختتال الدنيا بالدين؛ يعّن: و حرام است رياست
 E\دادن(«.

حب الدنيا احملرمة واْلرص عليها؛ يعّن: جايز نيست دوسىت دنياى حرام و حرص بر دنيا«،) بداية اَلداية.  » وال جيوز 
  .(318، ص 11وسائل الشيعة، ج 
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 شود؟آيا اگر حب دنيا نباشد آفرينش مختل مى

اگر باز پرسيده شود چگونه اسالم حبّ دنيا را 

كند در حالى كه اگر دوستى دنيا و تحريم مى

مندى به اوضاع آن نباشد كسى به دنبال كسب القهع

رود و براى رسيدن به و كار و يادگرفتن صنعت نمى

لذّتها و شهوتها و تحصيل زينتهاى آن تالش 

رود نمايد تا جايى كه تناكح و تناسل از بين مىنمى

و اين موجب خرابى دنيا و اختالل نظام و برخالف 

 غرض و حكمت دستگاه آفرينش است.

 حب دنيا به طور كلى حرام نيست

در جواب گوييم اسالم حبّ دنيا را به طور كلى 

 تحريم نفرموده است و آنچه حرام

______________________________ 
جواهرالكالم، كتاب الشهادات، المسألة العاشرة،  -(1)

ضمن شماره امورى كه حرمت آنهادانسته شده بلكه 
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ا، گويد: »و از آن جمله اى از آنهكبيره بودن پاره

 است حب دنيا«.

اى كه »محقق اردبيلى« ضمن شماره امور محرمه

قادح عدالت است، گويد: »ومنها حب الدنيا 

 واالخبار فى ذلك كثيرة جدا«.

»ويحرم طلب الرياسة الدنيوية واختتال الدنيا  -(2)

طلبى دنيوى و بالدين؛ يعنى: و حرام است رياست

كردن براى دنيا )دين را وسيله  اظهار علم و صالح

 دنيا قرار دادن(«.

»وال يجوز حب الدنيا المحرمة والحرص عليها؛ 

يعنى: جايز نيست دوستى دنياى حرام و حرص بر 

 (.318، ص 11دنيا«، )بداية الهداية. وسائل الشيعة، ج 

 325، ص: 2قلب سليم، ج

مندى نموده همان ترجيح دنيا بر آخرت در عالقه

مند شدن عنى به دنيا بيش از آخرت عالقهاست ي
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مند حرام است و امّا عكس آن يعنى به دنيا عالقه

بودن در حالى كه به آخرت بيشتر عالقه داشته باشد 

حرام نيست، و به عبارت ديگر پُر شدن دل از 

دوستى دنيا به طورى كه دوستى خدا و پيغمبر و 

يف آل او و دوستى سراى آخرت در او نباشد يا ضع

 و ناچيز باشد، حرام است.

 زهد براى خالى شدن دل است

اند امام صادق عليه السالم فرمود: »اينكه فرموده

عالقه شوند براى اين است كه مردم به دنيا بى

 415دلهايشان براى آخرت آماده و فارغ باشد«.

نيز گوييم آنچه مورد نهى است حبّ استقاللى به 

امّا حب تبعى و به دنياست آن هم مرتبه شديدش 

جهت الهى به تفصيلى كه گفته شد، مورد مدح و 

 
415 \( 1iُ)- ا أَراُدوا بِالزُّْهد ِف نْيا لَِتْفرََغ قُ ُلوبُ ُهْم ِلاْلِخرَِة«،) اصول كاىف، ج  » ... َوِإمنَّ  E\الدنيا والزهد فيها(.، باب ذم 129، ص 2اْلدُّ
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امر است و همان براى انجام زندگى و آبادى و 

 حفظ نظام كافى است.

عالقه و به عبارت ديگر: مراد از ترك حبّ دنيا و بى

شدن به آن ترك كارهاى دنيوى و انجام وظايف 

زندگى و رها كردن لذّات و شهوات دنيوى نيست 

مند شدن به خدا و آخرت است به كه مراد عالقهبل

طورى كه كارهاى دنيوى را از روى عالقه به خدا 

و آخرت انجام دهد و به طور كلى هركارى كه به 

غرض خدايى و اطاعت امر او انجام گيرد يقيناً با 

تر و بيشتر موجب آبادى و دوامتر و محكمتر و نافع

 نظم حيات دنيوى خواهد بود.

 تر استكارى كه براى خدا باشد نافع

مثلًا پيوند زناشويى و فرزنددارى بلكه هر پيوندى 

اگر به جهت خدايى انجام گيرد يقيناً بادوام و بدون 

دردسر و با خوشى و آسايش همراه است؛ چنانچه 
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اگر از روى هوسرانى و غرض نفسانى باشد جز 

 دردسر و زحمت و ناراحتى، چيزى در آن نيست.

______________________________ 
الْدُّنْيا لِتَفْرَغَ قُلُوبُهُمْ  »... وَإِنَّما أَرادُوا بِالزُّهْد فِي -(1)

، باب ذم الدنيا 129، ص 2لِلْاخِرَةِ«، )اصول كافى، ج 

 والزهد فيها(.

 326، ص: 2قلب سليم، ج

كه به غرض  416يا مثلًا هربنايى و تأسيسى و ارتباطى

 اشد حتماً با دوام ورحمانى ب

 
416 \( 1iُ)- شود كه تنها ظاهرش را فريبنده كرده و آرايش داده و در استحكام باطن مىاگر دقت شود در ساختماِن كه معمارش براى فروخنت و ثروت افزودن بنا كرده، دانسته

مندى مردم از آن بوده و چون خدا نفع رساننده به خلق نظر نداشته بلكه نظرش ّبرهها شده است و اگر معمارش با غرض رحاِن بوده يعّن نفع شخصى در و اساس آن مساحمه
فرمايد) حمبوب خدا است( پس براى آنكه كردار شايسته خدا را دوست دارد) خريالناس من ينفع الناس؛ ّبَتين مردم كسى است كه به مردم نفع رساند( و در روايت ديگر مى

حمكم بنا ا بنا كند يقيناا به اندازه تواناىي در استحكام آن تالش خواهد كرد تا جاىي كه اگر قربى كه خانه مردگان است خبواهد بسازد آن را هم پسندى اجنام دهد آن ساختمان ر 
 E\كند.مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم هنگام دفن» سعد بن معاذ« در قرب رفت و جسدش را در قرب گذاشت و براى 
دامن كه پوسيده خواهد شد و پوسيدگى به آن خواهد رسيد لكن خداوند كم كارى كرد و فرمود مى چيدن ْلدش حم

   .دهد، حمكم كارى كند.) حتفة االحباب(اى را كه هرگاه عملى اجنام مى دوست دارد بنده

داد اىي را كه اجنام مى گراييد آنگاه كارهبريد و به خدا و آخرت مىاز دنيا مىشنيد ودلوخالصه اگر بشرسخن انبيا رامى
داد خلق اجنام مى گرفت و تنها به داعى اَلى و اطاعت امر ورساندن نفع به غرض شخصى و نفع مادى را در نظر منى 

شد. دراين داستان دقت كنيد:» روزى كسرى را عبور افتاد به  دنيا وآخرتش آباد وسعادَتندى هردو سرا نصيبش مى
نشاند، كسرى گفت اى پري! زمان  داشت، پري مردى را ديد كه درخت زيتون مى  هاصيدگاهى كه در بعضى از قريه
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______________________________ 
اگر دقت شود در ساختمانى كه معمارش براى  -(1)

شود مىفروختن و ثروت افزودن بنا كرده، دانسته

كه تنها ظاهرش را فريبنده كرده و آرايش داده و 

ها شده است در استحكام باطن و اساس آن مسامحه

بوده يعنى نفع  و اگر معمارش با غرض رحمانى

مندى مردم شخصى در نظر نداشته بلكه نظرش بهره

از آن بوده و چون خدا نفع رساننده به خلق را 

دوست دارد )خيرالناس من ينفع الناس؛ بهترين 

مردم كسى است كه به مردم نفع رساند( و در 

فرمايد )محبوب خدا است( پس روايت ديگر مى

 

دهد؛ پري در پاسخ گفت: كساِن كه پيش  درخت نشاندن تو گذشته؛ زيرا تو پريمردى ناتوان و درخت زيتون دير بار مى 
  :خورندنشانيم بعد از ما مى از ما بودند درخت نشانيدند] و[ ما خوردمي، ما هم مى 

 چو بنگرى ِهه برزيگران يكديگرمي  ند و بخورديم كاشتيم و خورندبكاشت

» انوشريوان« آفرين به او گفت و چهار هزار درِهش داد. پري گفت براى هردرخت در سال يك مرتبه ميوه است و من  
از درخت خود در يك ساعت دو مرتبه ّبره بردم، انوشريوان باز گفت آفرين و چهار هزار درهم ديگرش داد و رفت و  

   . ( 307كرد،) انيس االدباء، ص  بر جواهر كلمات او كفايت منىايستادم نزد اين پري، َتام خزينه من در براگفت اگر مى 

پاشد در زمْي هنگام خرمن  و به راسىت كار براى خدا كردن مانند زارعى است كه براى رسيدن به انبار گندم ُتم مى 
واهند كرد ِهچنْي خواهم به ناچار انبار او را از كاه پر خدهند و هرچه بگويد كاه منىعالوه بر گندم، كاه هم به او مى

  .كسى كه براى خدا كارى كند عالوه بر ثواب آخرتى و مزد اَلى، دنياى او هم آباد خواهد شد
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انجام دهد  براى آنكه كردار شايسته خدا پسندى

آن ساختمان را بنا كند يقيناً به اندازه توانايى در 

استحكام آن تالش خواهد كرد تا جايى كه اگر 

قبرى كه خانه مردگان است بخواهد بسازد آن را 

 كند.هم محكم بنا مى

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم هنگام دفن 

»سعد بن معاذ« در قبر رفت و جسدش را در قبر 

شت و براى چيدن لحدش محكم كارى كرد و گذا

دانم كه پوسيده خواهد شد و پوسيدگى فرمود مى

به آن خواهد رسيد لكن خداوند دوست دارد 

دهد، محكم اى را كه هرگاه عملى انجام مىبنده

 كارى كند. )تحفة االحباب(.

از دنيا شنيد ودلوخالصه اگر بشرسخن انبيا رامى

گراييد آنگاه ت مىبريد و به خدا و آخرمى

داد غرض شخصى و نفع كارهايى را كه انجام مى

گرفت و تنها به داعى الهى و مادى را در نظر نمى
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داد دنيا خلق انجام مىاطاعت امر ورساندن نفع به

وآخرتش آباد وسعادتمندى هردو سرا نصيبش 

شد. دراين داستان دقت كنيد: »روزى كسرى مى

ها كه در بعضى از قريه را عبور افتاد به صيدگاهى

داشت، پير مردى را ديد كه درخت زيتون 

نشاند، كسرى گفت اى پير! زمان درخت نشاندن مى

تو گذشته؛ زيرا تو پيرمردى ناتوان و درخت زيتون 

دهد؛ پير در پاسخ گفت: كسانى كه پيش دير بار مى

از ما بودند درخت نشانيدند ]و[ ما خورديم، ما هم 

 خورند:از ما مىنشانيم بعد مى

 

بكاشتند و بخورديم 

 كاشتيم و خورند
 

چو بنگرى همه 

 برزيگران يكديگريم
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»انوشيروان« آفرين به او گفت و چهار هزار 

درهمش داد. پير گفت براى هردرخت در سال 

يك مرتبه ميوه است و من از درخت خود در يك 

ساعت دو مرتبه بهره بردم، انوشيروان باز گفت 

آفرين و چهار هزار درهم ديگرش داد و رفت و 

ايستادم نزد اين پير، تمام خزينه من گفت اگر مى

كرد، )انيس ر جواهر كلمات او كفايت نمىدر براب

 (.307االدباء، ص 

و به راستى كار براى خدا كردن مانند زارعى است 

پاشد در كه براى رسيدن به انبار گندم تخم مى

زمين هنگام خرمن عالوه بر گندم، كاه هم به او 

خواهم به ناچار دهند و هرچه بگويد كاه نمىمى

اهند كرد همچنين كسى كه انبار او را از كاه پر خو

براى خدا كارى كند عالوه بر ثواب آخرتى و مزد 

 الهى، دنياى او هم آباد خواهد شد.

 327، ص: 2قلب سليم، ج
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نافع و ثمربخش است؛ چنانچه اگر به غرض شيطانى 

دوام و زيانبخش خواهد بود تا برسد مانند باشد بى

رياست و حكومت كه اگر به جهت خدايى باشد 

ند حكومت حضرت على بن ابيطالب عليه السالم مان

است كه سرتاسر بسط عدل و داد و دادخواهى 

ستمديده و جلوگيرى از هرتجاوزى و رساندن 

هرحقّى به مستحق آن بود چنانچه اگر به جهت 

نفسانى و شيطانى باشد مانند حكومت معاويه جز 

بسط ستم و پامال شدن ستمديده و آزادى 

حق به مستحق، ديده نخواهد هرستمگر و نرسيدن 

 شد.

 سرچشمه فسادها، دنيا دوستى است

و اگر در انواع فسادها و تبهكاريها و نبردها و نزاعها 

ها كه در ها و گسيختگىنظمىو خونريزيها و بى

افراد بشر بين دو نفر تا برسد به دو كشور بزرگ 

شنيده يا ديده يا در تاريخ خوانده شده، دقت شود 
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آن را بخواهند پيدا كنند جز حب استقاللى و ريشه 

به دنيا سبب ديگر نخواهد داشت و در برابر هرنوع 

راستى و درستى در گفتار و كردار و هرخيرى از 

هركه سرزند و هرآسايش و آرامش واقعى نصيب 

اش ايمان به خدا و آخرت و حبّ تبعى گردد ريشه

دا به دنياست. اى كاش مسلمانان ايمان خود را به خ

كردند آنگاه كارهايشان را به و آخرت درست مى

دادند تا به نظم و آرامش جهت خدايى انجام مى

بردند. رسيدند و از زندگى لذّت مىحقيقى مى

كسى كه دل از دنيا بريد و به خدا پيوست برايش 

حيات طيّبه است يعنى زندگى با سعادت و شرافت 

اى دهو عزّت، به طورى كه بجز خدا به هيچ آفري

كس وهيچ بيند وبجز خدااز هيچخود رانيازمند نمى

 چيز ترس و وحشت ندارد.

 آورددنيا دوستى خرابى مى
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زندگى با دانش و دانايى بدون حيرت و سرگردانى 

هدف از زندگى را كه مقام بندگى است شناخته و 

به دنبال آن شبانه روز با كمال شوق دويده: »هركه 

رد يا زن در حالى كه مؤمن كردار شايسته كند از م

باشد زنده داريمش زندگى پاكيزه و پاداششان 

و  417دهيم مزدشان را بهتر چيزى كه بجامى آورند«

 خالصه آنچه در پرسش گفته شد كه نبودن حبّ

______________________________ 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ  مَنْ عَمِلَ صلِحًا مّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى -(1)

فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَواةً طَيّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ 

 (.97، )نحل/ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ

 328، ص: 2قلب سليم، ج

استقاللى به دنيا موجب خرابى دنيا و به هم خوردن 

سخنى است نادرست و واقع امر به نظام عالم است 

عكس است؛ يعنى حبّ استقاللى به دنيا موجب 
 

417 \i\-( 1)iُ ا مىن ذََكٍر أَْو أُنَثى  E\(.97،) َنل/ E\َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِيَينَُّه َحَيواةا طَيىَبةا َولََنْجزِيَ نَُّهْم َأْجَرُهم بَِأْحَسِن َماَكانُواْيَ ْعَمُلونَ  َمْن َعِمَل صِلحا
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نظمى است؛ چنانچه حبّ تبعى به آن خرابى و بى

باشد موجب آبادى و نظم كه از لوازم ايمان مى

 واقعى است.

 خالصه آنچه گذشت

از آنچه گفته شد دانسته گرديد كه دوستى طاعت 

ست و حبّ تبعى و بغض معصيت ضرورى و بديهى ا

به دنيا از لوازم ايمان است و حب استقاللى به دنيا 

 سه مرتبه دارد:

پر شدن دل از حبّ دنيا و خالى بودنش از حبّ  -1

خدا و آخرت و گفته شد اين مرتبه حرام قطعى و 

 در حدّ كفر است.

حبّ شديد به دنيا با حبّ ضعيف به خدا و  -2

 م است.آخرت و گفته شد اين مرتبه هم حرا

عكس مرتبه دوّم؛ يعنى حبّ ضعيف به دنيا با حبّ  -3

 شديد به خدا و آخرت و اين مرتبه مكروه است.
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اما دليل بر حرمت مرتبه اوّل و دوّم و كراهت مرتبه 

سوّم، از قرآن و اخبار متواتره چون نقل تمام آنها 

 شود.اى از آنها اشاره مىطوالنى است به پاره

 دنيا پرستانوعده عذاب براى 

»آنان كه اميد به ثواب و عقاب ما ندارند و خشنود 

شدند به زندگانى دنيا و پسنديدند آن را و آرام 

گرفتند به آن )يعنى همّت خود را بر لذات محسوسه 

و زخارف فانيه كوتاه گردانيدند و از نعمتهاى بهشت 

و لذتهاى جاودانى غافل شدند( و بر وجهى در دنيا 

و آرام گرفتند كه گوييا هرگز ايشان  مطمئن شدند

را از آنجا رحلت نخواهد بود )و ندانستند كه لحظه 

به لحظه دست اجل طبل رحلت فرو خواهد 

كوفت( و آنان كه از داليل صنع ما بر اثبات مبدأ و 

خبرانند معاد و از آيات قرآن ما ناآگاه و بى

گذرد( )بروجهى كه آخرت به خاطرشان نمى
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جايشان دوزخ است به آنچه كسب ايشانند كه 

 كردندمى

 329، ص: 2قلب سليم، ج

نمودند بر آن از معاصى كه آن يعنى مواظبت مى

كفر و شرك و نفاق است و ساير خطيئات و 

 418سيّئات«.

 چهار نكته در اين آيه

در چهار جمله از اين آيه شريفه كه از لوازم يكديگر 

ل در آتش و شرح حبّ دنيا است و نيز سبب دخو

 باشد بايد دقت كرد.مى

رجا به معناى اميد وانتظار داشتن  -ال يرجون

چيز مسرّت بخش است؛ يعنى اگر انسان رسيدن به

چيزى را بداند و آن را دوست دارد و رسيدن به 

آن را آرزومند شود و اين آرزومندى او را به جنب 
 

418 \i\-( 1)iُ  َْنْ َيا َواْطَمأَنُّواْ ِّبَا َوالَِّذيَن ُهْم َعْن َءايِتَنا غِفُلوَن* اْولئَك َمْأَوَلُُم النَّاُر ِبَا َكانُواْ ِإنَّ الَِّذيَن اَليَ ْرُجوَن لَِقآءَنَا َوَرُضوْا بِاْل  E\(.8 -7،) يونس/ E\ َيْكِسُبونَ َيواِة الدُّ
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و جوش اندازد در به دست آوردن وسايل رسيدن 

سپس انتظار آن را داشته باشد اين حالت به آن و 

انتظار را »رجا« گويند؛ چنانچه اگر هيچ دوستى و 

 نامند. »يأس« آرزومندى نباشد آن حالت را

و اگر اندكى دوستى و آرزومندى هست ولى نه به 

طورى كه براى رسيدن به آن كوشش كند اين 

يعنى  ال يرجون خوانند، بنابراين »غرور« حالت را

آنهايى كه زندگى جاودانى انسانى را پس از مرگ 

در جوار پروردگار كه در آن است جز او پاداشهاى 

دانستند و الهى در برابر كردارهاى شايسته مؤمنين ن

باور نداشتند و آن را دوستدار و خواهان نشدند و 

كارهاى شايسته براى آن نكردند از اين روى انتظار 

 و اميد آن را نداشتند.

 به زندگى دنيا خشنود شدند
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اى آدمى و هرموجود زنده -ورضوا بالحيوة الدنيا

مند است و به طور فطرى و طبيعى، به زندگى عالقه

جوى سعادت زندگى خويش پيوسته در جست

باشد پس اگر از حيات جاودانى پس از مرگ مى

خود باخبر شود و به آن يقين كند به طور حتم براى 

كند، البته زندگى سعادتمندى در آن كوشش مى

دارد و به كوتاه دنيوى خود را نيز دوست مى

مند است لكن به سعادتمندى در آن هم عالقه

 اندازه خودش.

______________________________ 
إِنَّ الَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَواةِ الدُّنْيَا  -(1)

وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايتِنَا غفِلُونَ* اوْلئكَ 

 (.8 -7، )يونس/ مَأْوَلهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

 330، ص: 2قلب سليم، ج
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اش راضى نيز تنها به سعادتمندى حيات عاريه

اش نخواهد شد بلكه براى سعادت حيات باقيه

 كوشد.مى

 مسافر به ياد وطن و براى آن

مانند مسافرى كه در شهرى بايد مدّتى بماند و 

وسايل آسايش و زندگى در وطن خود را در آن 

شهر تأمين بنمايد، البته براى آسايش زندگى در 

مند و كوشا ست خود در آن شهر عالقهمدتى ا

خواهد بود به همان اندازه توقفش لكن به سعادت 

در مدت زندگى در آن شهر راضى و دلخوش 

نخواهد شد و بيشتر از آن براى زندگى در وطن در 

جنب و جوش است و آنچه براى وطن الزم و نافع 

باشد از آن شهر تدارك نموده و به وطن 

 فرستند.مى
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حال كسى كه به آخرت رجا دارد و اما  اين است

كسى كه اميدى به آخرت ندارد و مرگ را نيستى 

پندارد تمام همّت خود را و نابودى هميشگى مى

كند و به همان صرف زندگى كوتاه دنيوى مى

سعادتمندى در اين مدّت كوتاه راضى و دلخوش و 

شادان است و خالصه از لوازم نااميدى به حيات 

 وشى به حيات كوتاه دنيوى است.جاودانى دلخ

 آرامش دنياپرستان

كسى كه انتظار حيات جاودانى و  -واطمأنوا بها

رسيدن به ثواب الهى دارد تا در دنياست آرامش و 

قرار ندارد و هميشه در جستجو و تحصيل وسايل 

سعادتمندى در آن است و تمام دلخوشى و آرامش 

او وقتى است كه به آنچه انتظار داشت برسد ولى 

كسى كه جز حيات كوتاه دنيوى و خوشيها و 

ته و آرزو و انتظارى ندارد آرامش لذتهاى آن خواس
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و قرار او در رسيدن به خوشيها و عيش و نوشهاى 

 دنياست كه تنها خواسته و آرزويش بوده است.

 هاى خداخبرى از نشانهبى

نااميدى ازآخرت  -والذين هم عن آياتنا غافلون

 دنياوتنها دوستى به

 331، ص: 2قلب سليم، ج

بش غفلت از آيات و دلخوشى و آرامش به آن سب

هاى افزون خداوند است؛ زيرا اگر از دليلها و نشانه

از شمار كه همه گواه بر مبدأ و معادند و در قرآن 

نمودند، كردند و ياد مىمجيد ذكر شده غفلت نمى

افتادند و به آن به ياد زندگى پس از مرگ خود مى

گرويدند و ديگر به خوشيهاى دنيا آرام مى

ه در جستجو وتحصيل سعادت گرفتند بلكنمى

 شدند.جاودانى خود مى
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گناهان قلبى اشاره به بما كانوا يكسبون وجمله

 وجسدى است؛ چنانچه گذشت.

 جايگاه آتشين براى دنياپرستان

خالصه مستفاد از آيه شريفه آن است كه هركس به 

مندى به آخرت دوستدار دنيا جاى دوستى و عالقه

شود به طورى كه تنها به آن دلخوش باشد و به 

خوشيهايش آرام و قرار گيرد چون از آخرت غافل 

است چنين كسى جايش دوزخ است و به آتش 

آنچه به دل يا بدن از گناهانش كسب كرده سوخته 

 شود.مى

 روگردانى از ياد خدا

»از كسى كه از ياد ما روگردان است و جز زندگى 

خواهد، روى گردان كه دانش اينان در دنيا نمى

همين پايه است )يعنى تا مرز خدا و آخرت است( 
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اند بهتر خدا حال كسانى را كه از راه او گم شده

 419داند«.مى

ذاب اند برايشان ع»آنان كه از راه خدا گم شده

سختى است به سبب آنكه فراموش كردند روز جزا 

 420را«.

خالصه دو آيه شريفه اين است: كسى كه از ياد خدا 

و آخرت روگردانيد و دانش او و خواسته و 

اش تنها زندگى دنيا و اوضاع آن بود از راه عالقه

 خدا گمراه است و هركس از

______________________________ 
عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إلَّاا  عَن مَّن تَوَلَّى فَأَعْرِضْ -(1)

لْحَيَوةَ الدُّنْيَا* ذَالِكَ مَبْلَغُهُمْ مّن ا لْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ 

 (.30و  29، )نجم/ ى ...أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ

 
419 \i\-( 1)iُ  َّنْ يَ  فََأْعِرْض َعن مَّن تَ َوَل ا ْْلََيوَة الدُّ  E\(.30و  29،) جنم/ E\ى ...ا* َذاِلَك َمْبَلُغُهْم مىن ا ْلِعْلِم ِإنَّ رَبََّك ُهَو أَْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسبِيِلهِ َعن ذِْكرِنَا وَلَْ يُرِْد إالَّ
420 \i\-( 2)iُ  ِِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسبِيِل اللَِّه ََلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَا َنُسواْ يَ ْوَم ا ْلَِْساب ...\E /(.26،) ص\E 
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ذَابٌ ... إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَ -(2)

 (.26، )ص/ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ا لْحِسَابِ

 332، ص: 2قلب سليم، ج

راه خدا گم شد و عالم جزا را فراموش كرد و به 

همين زندگى دنيا راضى گرديد، برايش عذاب 

 سختى است.

ناگفته نماند از آنجايى كه مدار امر بر حقيقت است 

ت بريده و پس كسى كه حقيقتاً دل از خدا و آخر

روگردان شده و او را نخواسته و تنها به زندگى دنيا 

چسبيده و به جاى آخرت، دنيا را خواستار و 

دوستدار گرديده، به طورى كه تمام كوشش او تنها 

براى زندگى دنياست، جايگاهش دوزخ است؛ 

خواه در گفتار هم چنين باشد، يعنى به زبانش هم 

جز زندگى دنيا انكار خدا و آخرت بكند و بگويد 
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ديگر خبرى نيست يا اينكه به زبان اقرار به خدا و 

 آخرت بنمايد.

و اين مطلب در بحث ايمان به تفصيل دانسته شد 

مندى از احكام دنيوى كه اقرار به زبان جز بهره

اسالم مانند طهارت، نكاح و ارث، ثمره آخرتى 

دهد جز ايمان ندارد و او را از عذاب نجات نمى

 قلبى.

 دلهاى مهر شده به واسطه حب دنيا

»اين خشم الهى و عذاب سخت آخرتى كه براى 

كفار است به سبب آن است كه ايشان دوست 

داشتند و برگزيدند زندگانى دنيا را بر نعمتهاى 

كند آخرت و ديگر آنكه خداوند راهنمايى نمى

كافران را، ايشانند كه خداوند مهر نهاد بر دلهايشان 

بند و به گوشهايشان تا سخن حق را تا حق را نيا

هاشان تا آيات خدا را نبينند و نشنوند و بر ديده
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خبران، حقا كه ايشانند در آخرت ايشانند بى

؛ زيرا سرمايه عمر از دست داده و 421زيانكاران«

 وار به سراى آخرت وارد شدند.مفلس

خالصه آيات شريفه آنكه ايشان چون تنها زندگى 

شتند و آن را بر آخرت برگزيدند دنيا را دوست دا

و از توفيق الهى هم محروم شدند، بكلى از آخرت 

 بريده و به دنيا

______________________________ 
ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ ا لْحَيَواةَ الدُّنْيَا عَلَى ا  -(1)

اوْلئكَ ا لْكفِرِينَ* لْأَخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَايَهْدِى ا لْقَوْمَ

قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصرِهِمْ  الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى

وَاوْلئكَ هُمُ ا لْغفِلُونَ* لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِى الْأَخِرَةِ هُمُ ا 

 (.109 -107، )نحل/ لْخسِرُونَ

 333، ص: 2قلب سليم، ج

 
421  \i\-( 1)iُ   َنْ َيا َعَلى ا ِْلَِخرَِة َوَأنَّ اللََّه اَليَ ْهِدى ا ْلَقْوم َم قُ ُلوِّبِْم َومَسِْعِهْم َوأَْبصرِِهْم َواْولئَك ُهُم ا ْلغِفُلوَن* اَلَجرَ   ا ْلكِفرِيَن* اْولئَك الَِّذيَن طََبَع اللَّهُ َعَلىَذاِلَك بِأَن َُّهُم اْسَتَحبُّواْ ا ْْلََيواَة الدُّ

 E\(.109 -107،) َنل/ E\أَن َُّهْم ىِف اِْلَِخرَِة ُهُم ا خْلِسُرونَ 
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چسبيدند پس بر دل آنها مهر زده شد و بسته گرديد 

يعنى فهم و ادراكشان از مرز دنيا نگذشت و از خدا 

و آخرت چيزى نفهميدند، گوششان از شنيدن اندرز 

كر و چشمشان از ديدن آنچه آنها را به ياد خدا و 

انداخت، كور گرديد ديگر نه فهمى نه آخرت مى

نداشتند و  شنوايى و نه بينايى نسبت به آخرت

خواب غفلتشان به آخرت متصل شد و با تهيدستى 

از ايمان و عمل صالح كه تنها وسيله سعادت حيات 

آخرت است به آن عالم رسيدند و به راستى 

 زيانكاران حقيقى ايشانند.

 در گمراهى دور از حقيقت

»واى بر ناگرويدگان )به خدا و رسول و قرآن و 

( آنان كه آخرت( از عذاب سخت )در آخرت

دارند و آن را بر آخرت زندگانى دنيا را دوست مى

گردانند و گزينند و مردم را از راه خدا برمىبرمى
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جويند آنان در گمراهى دور از راه كج مى

 422اند«.حقيقت

 روز گران را پشت سر انداختند

دارند سراى »راستى اين ناگروندگان دوست مى

افع زودگذر دنيا را شتابنده و زندگانى و لذات و من

اند و آخرت را كه روز و روى خود را به دنيا كرده

گرانى است )يعنى هولهاى آن سخت و گران 

 423اند«.است( پشت سر انداخته

»اما كسى كه از فرمان خدا سرپيچى كند و طاغى 

شود و زندگى دنيا را بر آخرت برگزيند پس دوزخ 

 424است جايگاهش«.

 
422 \i\-( 1)iُ  َون نْ َيا َعَلى اِْلَِخرَِة َوَيُصدُّ ا أوْ ... َوَوْيٌل لىْلكِفرِيَن ِمْن َعَذاٍب َشِديٍد* الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْْلََيواَة الدُّ  -2،) ابراهيم/ E\لئَك ىِف َضلٍل بَِعيدٍ  َعن َسِبيِل اللَِّه َويَ ْبُغونَ َها ِعَوجا

3.)\E 
423 \i\-( 2)iُ  ِإنَّ هُؤاَل ِء ُيُِبُّوَن ا ْلَعاِجَلَة َويََذُروَن َورَآَءُهْم يَ ْوماا ثَِقيالا\E /(.27،) دهر\E 
424 \i\-( 3)iُ نْ َيآ* فَِإنَّ ا ْلَِْحيَم ِهَى ا ْلَمأْ فََأمَّا َمن َطَغى  E\(.39 -37،) نازعات/ E\َوى* َوءَاثَ َر ا ْْلََيوَة الدُّ
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دگى دنيا را و آخرت بهتر و گزينند زن»بلكه برمى

 425پايدارتر است«.

______________________________ 
... وَوَيْلٌ لّلْكفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ* الَّذِينَ  -(1)

يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَواةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن 

،  فِى ضَللٍ بَعِيدٍسَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أوْلئكَ

 (.3 -2)ابراهيم/ 

إِنَّ هؤُلَا ءِ يُحِبُّونَ ا لْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ  -(2)

 (.27، )دهر/ يَوْمًا ثَقِيلًا

* وَءَاثَرَ ا لْحَيَوةَ الدُّنْيَآ* فَإِنَّ ا فَأَمَّا مَن طَغَى -(3)

 (.39 -37، )نازعات/ لْجَحِيمَ هِىَ ا لْمَأْوَى

بَلْ تُؤْثِرُونَ ا لْحَيَوةَ الدُّنْيَا* وَا لْأَخِرَةُ خَيْرٌ  -(4)

 (.17 -16، )اعلى/ وَأَبْقَى

 334، ص: 2قلب سليم، ج

 
425 \i\-( 4)iُ نْ َيا* َوا ِْلَِخرَُة َخرْيٌ َوأَبْ َقى  E\(.17 -16،) اعلى/ E\َبْل تُ ْؤثُِروَن ا ْْلََيوَة الدُّ
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»هركه تنها زندگى دنيا را خواهان باشد بشتابيم 

برايش در دنيا آنچه را خواهيم براى هركه خواهيم 

يشان ها)نه اينكه همه دنيا خواهان را به همه خواسته

رسانيم( سپس بگذاريم برايش دوزخ را در حالى مى

كه نكوهيده و رانده شده است و هركه آخرت را 

خواهد و بكوشد براى آن، طورى كه سزاوار است 

و در حالى كه مؤمن باشد پس ايشانند كه كوشش 

 426آنها سپاس گزارده شده است«.

شود و در و نقل آيات ديگر موجب طول كالم مى

 آنچه نقل شد كفايت است.

 بر سر دو راهى دنيا يا آخرت

و خالصه مستفاد از آيات قرآن مجيد آن است كه 

انسانى بر سر دو راهى قرار گرفته و به ناچار بايد 

يكى را برگزيند يا ايمان )گرويدن( به دنيا دوستى 

 
426  \i\-( 1)iُ   َْلَنا َلُه ِفيَها َماَنَشآُء لَِمن نُّرِيُد ُُثَّ َجَعْلَنا َلُه َجه ََلَا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَاْولئَك َكاَن َسْعُيُهم   نََّم َيْصَللها َمْذُموماا مَّْدُحوراا* َوَمْن أَرَاَد ا ِْلَِخرََة َوَسَعىمَّن َكاَن يُرِيُد ا ْلَعاِجَلَة َعجَّ

 E\(.19 -18،) اسراء/ E\مَّْشُكوراا
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مندى به اوضاع عالقه و خواستارى زندگى دنيا و

آن به طور استقالل يا ايمان به آخرت و ايمان به 

هريك كفر به ديگرى است و از اينجاست كه در 

روايات از دنيا و آخرت به ضدّين و مشرق و مغرب 

 و آب و آتش تعبير شده است.

وگفته شد كه ايمان به آخرت با حبّ تبعى به دنيا 

 ستند.شود بلكه الزم و ملزوم هجمع مى

 گانههاى سهگروه

اند؛ گروهى در ايمان به آخرت و مردم سه دسته

دوستى آن ثابت قدم و مستمر هستند تا آخر عمر. و 

گروهى در ايمان به دنيا و كفر به آخرت مستمر و 

مستقرند تا آخر عمر. و گروه ديگر، گاهى ايمان به 

 دنيا و كفر به آخرت دارند و گاهى به عكس هستند.

ته اوّل از »اصحاب يمين« و مورد بشارت الهى دس

 باشند. دسته دوّم »اصحابمى
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______________________________ 
مَّن كَانَ يُرِيدُ ا لْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن  -(1)

نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَلها مَذْمُومًا مَّدْحُورًا* وَمَنْ 

لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاوْلئكَ كَانَ  أَرَادَ ا لْأَخِرَةَ وَسَعَى

 (.19 -18اسراء/ ، )سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

 335، ص: 2قلب سليم، ج

 

اى كه ذكر شد، راجع به شمالند« و آيات شريفه

آنهاست. گروه سوّم امر آنها با خداست تا در موقف 

شود با آنها حساب كه حسنات و سيئات سنجيده مى

چه معامله شود: »و ديگران كه اقرار كردند به 

گناهان خويش بياميختند كردارى شايسته با ديگرى 

ايشان را )به ناشايسته اميد است خدا بپذيرد توبه 
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رحمت و مغفرت به آنها رجوع فرمايد( همانا 

 427خداوند آمرزنده مهربان است«.

 مرتبه اوّل: سر رشته هرگناهى دوستى دنياست

امام صادق عليه السالم فرمود: »سر هرگناهى 

 428دوستى دنياست«.

اگر در انواع گناهان قلبى مانند كفر، شرك، نفاق، 

ب، كبر، حقد، حسد و غيراينها و همچنين ريا، عج

گردد كه در گناهان جسدى دقّت شود دانسته مى

دوستى دنيا نسبت به آنها مانند نسبت سر با بدن است 

اثر و سر بىچنانكه اگر سر از بدن جدا شود بدن بى

شود، همچنين حبّ دنيا كه ريشه هرفسادى هيچ مى

اثرى است اگر از بين برود از آن گناهان هم 

 نخواهد بود.

 
427 \i\-( 1)iُ  َّا َوَءاَخَر َسيىئاا َعَسى اللَّهُ َأن يَ ُتوَب َعلَْيِهْم ِإن  E\(.102،) توبه/ E\اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َوَءاَخُروَن اْعََتَُفوْا ِبُذنُوِّبِْم َخَلطُواْ َعَمالا صِلحا
428 \( 2iُ)- نْيا«،) اصول كاىف، ج  E\(.1، باب حب الدنيا واْلرص عليها، ح 318، ص 2» رَأُس ُكلِّ َخطيَئٍة ُحبُّ الدُّ
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 ناراحتى از هنگام مرگ

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

»برحذر باشيد از مرگ! آگاه باشيد از مرگ 

اى نيست، آمد مرگ با آنچه در اوست، آمد با چاره

خوشى و آسايش و برگشتن با بركت به سوى بهشت 

عاليقدر براى كسانى كه اهل آخرتند و آنها كسانى 

هستند كه كوشش آنها براى آخرت است و دوستى 

و ميلشان هم در آن است، آمد مرگ با آنچه در 

اوست، آمد با نكبت و پشيمانى و برگشت خاسرانه به 

 سوى آتش سوزان براى آنها كه اهل دنياى فريبنده

______________________________ 
وَءَاخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صلِحًا  -(1)

وَءَاخَرَ سَيّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 

 (.102، )توبه/ رَّحِيمٌ
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»رَأسُ كُلِّ خَطيئَةٍ حُبُّ الدُّنْيا«، )اصول كافى،  -(2)

عليها، ح  ، باب حب الدنيا والحرص318، ص 2ج 

1.) 

 336، ص: 2قلب سليم، ج

 429شدند و كوشش و كشش آنها براى دنيا بود«.

شود كه اهل دنيا از اين حديث به خوبى دانسته مى

كه از ساعت مرگ در شكنجه و سختى هستند 

كسانى هستند كه دوستى و ميل آنها تنها به دنياست 

و كوشش ايشان در زندگى دنيا و اوضاع آن است 

و از آخرت در دلشان ميل و محبتى نيست و در 

 كردارشان براى آخرت كوششى ندارند.

 ز عيسى )ع( و حواريونداستانى ا

 
429 \( 1iُ)-هم وفيها رغبتهم وجاء كان َلا سعي  » املوت! املوت! اال والبد من املوت! جاء املوت ِبا فيه، جاء بالروح والراحة والكرة املباركة اَل جنة عالية الهل داراخللود، الذين

قوة والنىدامة وبالكرىة اخلاسرة اَل   E\(.194، ص  24نار حامية الهل دارالغرور الذين كان َلا سعيهم وفيها رغبتهم ...«،) واىف به نقل از كاىف، باب ذكر املوت، ج    املوت ِبا فيه بالشى
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صادق عليه سند صحيح ازامامكافى بهدراصول

مريم عليهما بنالسالم روايت كرده است كه عيسى

السالم به يك آبادى گذر كرد كه اهل آن با هرچه 

پرنده و جاندار داشته يكجا مرده بودند، حضرت 

اند عيسى عليه السالم فرمود: »به راستى اينها نمرده

و عذاب )خدا( اگر به تدريج مرده  جز به خشم

 بودند يكديگر را به خاك سپرده بودند«.

حواريون گفتند يا روح اللَّه! به درگاه خدا دعا كن 

آنها را براى ما زنده كند و به ما گزارش دهند كه 

اند( تا ما كردارشان چه بوده )كه بدين كيفر رسيده

 از آن دورى كنيم.

ز پروردگار خود خواست عيسى عليه السالم آن را ا

 به او ندا رسيد كه آنان را صدا كن.

اى از زمين عيسى عليه السالم در شب بر يك تپه

برآمد و فرمود: »اى مردم اين آبادى!« يك تن از 
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ميان آنها به او پاسخ داد بلى يا روح اللَّه! آن حضرت 

فرمود: »واى بر شما چه كردارى داشتيد؟« در پاسخ 

طاغوت و دوستى دنيا به همراه  »پرستش 430گفت:

ترس اندك )از خدا( و آرزوى دور و دراز و غفلت 

 431در سرگرمى و بازى«.

 
430 \( 2iُ)- نيا َمَع َخْوٍف  E\، باب حب الدنيا(.318، ص 2ََلٍْو َوَلِعٍب«،) اصول كاىف، ج  قليٍل َوأََمٍل بَعيٍد وَغْفَلٍة ِف » ِعباَدُة اْلطَّاُغوِت َوُحبُّ الدُّ
431 \( 3iُ)- شود:» طاغوت از طغيان به در كتاب اربعْي خود اين حديث را نقل منوده و بعضى فقرات آن را شرح داده كه به طور خالصه نقل مى -الرحهعليه -شيخ ّبائى

 E\شنت ازمعناى گذ

حد خود و اندازه است و بر چند معنا اطالق شود: كاهن و شيطان و اصنام و هركس كه بزرگ و رئيس گمراهى است  
و هركس مانع شود كسى را از عبادت خدا و هركه عبادت كند غريخدا را و مراد از طاغوت در اين حديث، رؤسا و  

اميدارند و اينكه آن مرده در پاسخ عيسى عليه السالم گفت و» عبادة  خوانند و و بزرگَتهاىي هستند كه مردم را به گناه مى 
الطاغوت« بيان اين حقيقت است كه هركس در گناه، ديگرى را اطاعت كند در حقيقت او را پرستيده؛ زيرا عبادت  

 ِهان خضوع و خوار داشنت نفس است در مقام اطاعت؛ چنانچه حضرت صادق عليه السالم فرمود:» من اطاع رجال
ىف معصية فقد عبده؛ هركه اطاعت كند مردى را در گناهى، به راسىت او را پرستيده است«. و از آيات و روايات بر اين 

  :مطلب شاهد آورده تا اينكه فرموده

و چون دانسته شد كه عبادت، خضوع در مقام اطاعت است پس بيشَت مردم زمان ما در حقيقت به پرستش هواهاى 
گردد سرگرم هستند و اين شهوات در معناى بتهاى  نفس دِن و شهوات ّبيمى و سبعى كه به انواع متعدده ُمتلف مى

  :ه خوب گفته شدهفهمند و چايشان هستند كه به پرستش آهنا قيام دارند و خود منى

 دون اال له وتدعى التوحيدا  لك الف معبود مطاع امره

يعّن تو را هزار معبود است كه در پرستش آهنا اهتمام دارى ِبز خداوند كه معبودى به حق است و هنوز دم از توحيد  
لم آيا ديدى كسى را كه معبود خود ،» اى حممد صلى اهلل عليه و آله و سافرأيت من اُتذ اَله هواه :زِن. قال تعاَلمى

  .را هواى نفس خود قرار داده است«

و بدان آنچه آن مرده زنده شده در پاسخ عيسى عليه السالم گفت از احوال آن قريه و صفات آهنا از عبادت طاغوت  
ن، ِهه احوال و  و حب دنيا و خوف كم و مشغوَل به َلو و لعب و شادى َتام به اقبال دنيا و حزن بسيار از ادبار آ
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______________________________ 
»الموت! الموت! اال والبد من الموت! جاء  -(1)

الموت بما فيه، جاء بالروح والراحة والكرة المباركة 

كان لها الى جنة عالية الهل دارالخلود، الذين 

سعيهم وفيها رغبتهم وجاء الموت بما فيه بالشّقوة 

نار حامية الهل  والنّدامة وبالكرّة الخاسرة الى

دارالغرور الذين كان لها سعيهم وفيها رغبتهم ...«، 

 

ياّب كه بيشَت ايشان آن خوف كم را هم ندارند و بكلى از عذاب اوصاف اهل اين زمان است بلكه اگر دقت كّن مى 
  .اَلى بيمى ندارند

نيز اين حديث صريح است در عذاب برزخى يعّن از ساعت مرگ تا قيامت براى گنهكاران و اين مطلب اَجاعى است 
واتره گواه آن است و واجب است اعتقاد اَجاَل به آن. و اما تفصيل آن كه بر چه وجه و چه  و آيات قرآن و روايات مت

كيفيت است و كدام وقت حتقق پيدا خواهد كرد؟ به دانسنت آن مكلف نيستيم بلكه بيشَت آن از ادراك عقول انساِن  
ز اسباب عذاب در آن كه گناهان  و فهم كيفيت و چگونگى آن بريون است و آنچه واجب است، يقْي به آن و پرهيز ا

باشد بايد منود سپس فرمود در اين مقام به نقل  است و سعى در كردارهاى شايسته كه وسيله سعادَتندى در برزخ مى
  :شوديك روايت قناعت مى 

وهنا  است كه فرمود:» ان بْي الدنيا واالخرة الف عقبة اهكردهصادق عليه السالم روايتصدوق به سند متصل ازامام 
   .تر و آسانَت مرگ است«وايسرها املوت؛ ما بْي دنيا و آخرت) يعّن برزخ( هزار عقبه در پيش است كه از ِهه سهل 

در ره عشق تو زانسوى فنا صد خطر  

 است
 تا نگوىي كه چو عمرم به سر آمد رستم 

نيز بايد دانست اينكه شخص مرده در پاسخ عيسى عليه السالم گفت با ايشان بودم لكن در احوال و افعالشان از آهنا  
شود كه مؤمن بايد گنهكاران را اندرز دهد و از منكر بازدارد و اگر نپذيرفتند بايد از آهنا كنار رود و  نبودم دانسته مى

براى اثبات اين مطلب از قرآن و اخبار شواهدى نقل  -الرحهعليه  -و شيخدورى جويد وگرنه ِهراه آهنا خواهد سوخت 
  .كرده به كتاب اربعْي مراجعه شود
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، ص 24)وافى به نقل از كافى، باب ذكر الموت، ج 

194.) 

فٍ قليلٍ »عِبادَةُ الْطَّاغُوتِ وَحُبُّ الدُّنيا مَعَ خَوْ -(2)

لَهْوٍ وَلَعِبٍ«، )اصول كافى، ج  وَأَمَلٍ بَعيدٍ وغَفْلَةٍ فِي

 ، باب حب الدنيا(.318، ص 2

در كتاب اربعين  -الرحمهعليه -شيخ بهائى -(3)

خود اين حديث را نقل نموده و بعضى فقرات آن 

شود: را شرح داده كه به طور خالصه نقل مى

 از »طاغوت از طغيان به معناى گذشتن

______________________________ 
حد خود و اندازه است و بر چند معنا اطالق شود: 

كاهن و شيطان و اصنام و هركس كه بزرگ و رئيس 

گمراهى است و هركس مانع شود كسى را از 

عبادت خدا و هركه عبادت كند غيرخدا را و مراد 

از طاغوت در اين حديث، رؤسا و بزرگترهايى 
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خوانند و واميدارند و دم را به گناه مىهستند كه مر

اينكه آن مرده در پاسخ عيسى عليه السالم گفت و 

»عبادة الطاغوت« بيان اين حقيقت است كه 

هركس در گناه، ديگرى را اطاعت كند در حقيقت 

او را پرستيده؛ زيرا عبادت همان خضوع و خوار 

داشتن نفس است در مقام اطاعت؛ چنانچه حضرت 

السالم فرمود: »من اطاع رجال فى معصية  صادق عليه

فقد عبده؛ هركه اطاعت كند مردى را در گناهى، 

به راستى او را پرستيده است«. و از آيات و روايات 

 بر اين مطلب شاهد آورده تا اينكه فرموده:

و چون دانسته شد كه عبادت، خضوع در مقام 

اطاعت است پس بيشتر مردم زمان ما در حقيقت به 

تش هواهاى نفس دنى و شهوات بهيمى و سبعى پرس

گردد سرگرم هستند كه به انواع متعدده مختلف مى

و اين شهوات در معناى بتهاى ايشان هستند كه به 
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فهمند و چه پرستش آنها قيام دارند و خود نمى

 خوب گفته شده:

 

لك الف معبود 

 مطاع امره
 

دون اال له وتدعى 

 التوحيدا

 

يعنى تو را هزار معبود است كه در پرستش آنها 

اهتمام دارى بجز خداوند كه معبودى به حق است 

افرأيت من  زنى. قال تعالى:و هنوز دم از توحيد مى

، »اى محمد صلى اهلل عليه و آله و اتخذ الهه هواه

سلم آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى 

 نفس خود قرار داده است«.

نچه آن مرده زنده شده در پاسخ عيسى و بدان آ

عليه السالم گفت از احوال آن قريه و صفات آنها از 

عبادت طاغوت و حب دنيا و خوف كم و مشغولى به 
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لهو و لعب و شادى تمام به اقبال دنيا و حزن بسيار 

از ادبار آن، همه احوال و اوصاف اهل اين زمان 

يشان يابى كه بيشتر ااست بلكه اگر دقت كنى مى

آن خوف كم را هم ندارند و بكلى از عذاب الهى 

 بيمى ندارند.

نيز اين حديث صريح است در عذاب برزخى يعنى 

از ساعت مرگ تا قيامت براى گنهكاران و اين 

مطلب اجماعى است و آيات قرآن و روايات 

متواتره گواه آن است و واجب است اعتقاد 

وجه و چه  اجمالى به آن. و اما تفصيل آن كه بر چه

كيفيت است و كدام وقت تحقق پيدا خواهد كرد؟ 

به دانستن آن مكلف نيستيم بلكه بيشتر آن از ادراك 

عقول انسانى و فهم كيفيت و چگونگى آن بيرون 

است و آنچه واجب است، يقين به آن و پرهيز از 

اسباب عذاب در آن كه گناهان است و سعى در 

ندى در برزخ كردارهاى شايسته كه وسيله سعادتم
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باشد بايد نمود سپس فرمود در اين مقام به نقل مى

 شود:يك روايت قناعت مى

صادق عليه السالم صدوق به سند متصل ازامام

است كه فرمود: »ان بين الدنيا واالخرة كردهروايت

الف عقبة اهونها وايسرها الموت؛ ما بين دنيا و 

ه از آخرت )يعنى برزخ( هزار عقبه در پيش است ك

 تر و آسانتر مرگ است«.همه سهل

 

در ره عشق تو 

زانسوى فنا صد خطر 

 است

 

تا نگويى كه چو 

عمرم به سر آمد 

 رستم

 

نيز بايد دانست اينكه شخص مرده در پاسخ عيسى 

عليه السالم گفت با ايشان بودم لكن در احوال و 

شود كه مؤمن بايد افعالشان از آنها نبودم دانسته مى
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گنهكاران را اندرز دهد و از منكر بازدارد و اگر 

نپذيرفتند بايد از آنها كنار رود و دورى جويد 

 -وگرنه همراه آنها خواهد سوخت و شيخ

براى اثبات اين مطلب از قرآن و  -الرحمهعليه

اخبار شواهدى نقل كرده به كتاب اربعين مراجعه 

 شود.

 338، ص: 2قلب سليم، ج

پس عيسى عليه السالم فرمود: »دوستى شما با دنيا 

 چگونه بود و چه اندازه دنيا طلب بوديد؟«.

در پاسخ گفت: به اندازه دوستى كودك درباره 

آورد شاد و خرسند مادرش، هرگاه دنيا به ما رو مى

گريستيم و كرد، مىشديم و چون به ما پشت مىمى

 شديم.غمناك مى

 طاغوت چگونه بود؟«. فرمود: »پرستش شما از

 در پاسخ گفت: از گنهكاران فرمانبرى داشتيم.
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 فرمود: »سرانجام كار شما چه شد و به كجا كشيد؟«.

در پاسخ گفت: شب را در عافيت و خوشى به سر 

 برديم و بامدادان در هاويه افتاديم.

 فرمود: »هاويه چيست؟«.

 گفت »سجيّن« است.

 فرمود: »سجين چيست؟«.

ور كه تا كوههايى ازآتش تافته شده وشعله گفت:

 روز رستاخير برما فروزان است.

 فرمود: »شما چه گفتيد و با شما چه گفتند؟«.

در پاسخ گفت: گفتيم ما را برگردانيد به دنيا تا در 

 گوييد.آن زهد گيريم و به ما گفته شد دروغ مى

فرمود: »واى بر تو! چرا جز تو ديگرى با من سخن 

 ؟«.نگفت
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گفت يا روح اللَّه! همه را مهار و لگام آتشين بر دهان 

 هاىاست و به دست فرشته

 339، ص: 2قلب سليم، ج

سخت و تند گرفتارند و من در ميان آنها به سر 

بردم و از آنها نبودم و چون عذاب فرود آمد مرا مى

هم گرفت و من با يك مو بر لبه دوزخ آويزانم و 

 معلق زنم يا از آن رهايى يابم. دانم كه در آننمى

عيسى عليه السالم رو به حواريين كرد و فرمود: »اى 

دوستان خدا! خوردن نان خشك با نمك زبر و 

دانها خير بسيارى است با اينكه خوابيدن بر زباله

 كند«.عافيت دنيا و آخرت را تأمين مى

و كافى است براى دانستن بزرگى گناه دوستى دنيا 

ن روايت آن را سبب تعجيل در عقوبت و كه در اي

 هالكت ابدى دانسته است.

 كنددوستى دنيا عقل را فاسد مى
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اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »دوستى دنيا عقل 

كند؛ زيرا كسى كه چيزى را دوستدار و را فاسد مى

مند شد، عيبهاى آن را نخواهد ديد. دوستدار عالقه

ا و مكدّر بودن لذّتهايش دنيا هم فنا و زوال و باله

كند. نيز دوستى دنيا گوش را كر را ادراك نمى

كند از شنيدن حكمت يعنى حق و حقيقت را و مى

پذيرد و نيز دوستى دنيا موجب نصيحت را نمى

 432عذاب و هالكت است«.

 دنيا و آخرت دو دشمن سرسخت

راستى كه دنيا وآخرت دو دشمن دور نيز فرمود: »به

اند هركه دوست ند و دو راه مخالف با هماز يكديگر

مند شود و از آن پيروى دارد دنيا را و به آن عالقه

كند دشمن داشته آخرت را. و هردو مانند مشرق و 

اند و رونده ميانه آنها هراندازه نزديك به يكى مغرب

 
432 \( 1iُ)-،نْيا يُ ْفِسُد اْلَعْقَل َويُهمُّ اْلَقْلَب َعَن مساع اْلِْْكَمِة َويُوِجُب اليَم اْلعقاِب«،) شرح غرراْلكم، آمدى  E\(.397، ص 3ج  » ُحبُّ الدُّ
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گردد و هردو بعد از اين شود، از ديگرى دور مى

 ويند كه با)ضَرّه، زنى را گ 433انددو ضَرّه

______________________________ 
»حُبُّ الدُّنْيا يُفْسِدُ الْعَقْلَ وَيُهمُّ الْقَلْبَ عَنَ سماع  -(1)

الْحِكْمَةِ وَيُوجِبُ اليمَ الْعقابِ«، )شرح غررالحكم، 

 (.397، ص 3آمدى، ج 

»إنَّ الدُّنْيا وَاآلخِرَة عَدُوّانِ مُتَفَاوِتانِ وَسَبِيالنِ  -(2)

خْتَلِفانِ، فَمَنْ احَبَّ الْدُّنْيا وَتَوَلَّاها أَبْغَضَ اآلخِرَةَ مُ

وَعادَاهَا وَهُما بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب وَماشٍ بَيْنَهُما 

كُّلَما قَرُبَ مِنْ واحِدٍ بَعُد مِنَ اآلخِرَ وَهُما بَعْدُ 

البالغه صبحى صالح، قصارالحكم ضَرَّتانِ«، )نهج

103.) 

 340، ص: 2قلب سليم، ج

 
433 \( 2iُ)- ها أَبْ َغَض نْيا َوتَ َوالَّ نْيا َواآلِخرَة َعُدوىاِن ُمَتَفاِوتاِن َوَسبِيالِن ُُمَْتِلفاِن، َفَمْن اَحبَّ اْلدُّ َلما قَ ُرَب ِمْن واِحٍد » إنَّ الدُّ اآلِخرََة َوعاَداَها َوُِها ِبَْنزَِلِة اْلَمْشرِق َواْلَمْغِرب َوماٍش بَ ْيَنُهما كُّ

 E\(.103البالغه صبحى صاحل، قصاراْلكم َر َوُِها بَ ْعُد َضرَّتاِن«،) هنجبَ ُعد ِمَن اآلخِ 
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زن ديگر يك شوهر داشته باشد و در فارسى »هوو« 

گويند يعنى دنيا و آخرت با وجود دورى از يكديگر 

و دشمنى ميانه ايشان به منزله دو هوو هستند(«، زيرا 

اند و ميل به بيشتر مردم هردو را به زنى برداشته

كوشند و غافلند كه هردو دارند و براى هردو مى

 شوند.آنها با هم جمع نمى

مندى و گرويدن به و گفته شد كه دوستى و عالقه

دنيا عين دشمنى و بريدن و ناگرويدن به آخرت 

اعتنايى به است و اهميّت دادن به هريك عين بى

ديگرى است و شيرين كامى به هريك عين تلخ 

كامى به ديگرى است؛ يعنى كسى كه از »لذّات و 

شهوات دنيا شيرين كام است از ذكر خدا و آخرت 

 434شود«.شيرين كام نمى

دنيا به مراد خواهى 

 و دين درست
 

اين هردو نشايد نه 

 فلك بنده تست

 
434 \( 1iُ)- (.119، ص 73» قال صلى اهلل عليه و آله و سلم حالوة الدنيا مرارة االخرة ومرارة االخرة حالوة الدنيا«،) حباراِلنوار، ج\E 
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و خالصه فرمايش امام عليه السالم آن است كه حبّ 

به دنيا و ايمان به آن عين بغض به آخرت و كفر به 

آن است پس گناه كبيره بودن حبّ دنيا بلكه كفر 

 435ر است.بودنش )به بعض مراتب( آشكا

 
435 \( 2iُ)- كند كنند خدا ايشان را به لعنت ياد مىروند چه كسانند و نشانه حمبت چيست و گناهكاران دل كه اگر خداى را ياد مىحمبان دنيا كه از عقب او به دوزخ مى

 E\كدام گناهكارانند و چنْي گناه چه نشانه دارد؟

نتواند بود و ما سواى آن چيز را اگر باشد   جواب: آدمى يك چيز است و يك چيز از آجنا كه اوست جز يك چيز را
  .به حسب قوتى از قوى باشد نه به حسب كنه ذات خويش

روند آنانند كه به حسب كنه ذات حمب دنيا باشند نه به حسب قوتى از قوا و  حمبان دنيا كه از عقب او به دوزخ مى
ه در قوتى از قوا و ِهچنْي متكربان دل كه در ِهچنْي گناهكاران دل آنانند كه مبدأ گناه در كنه ذات ايشان است ن

رسد( آنانند كه تكرب حال باشد در كنه  اى كرب در دلش باشد بوى ّبشت به مشام او منى حديث آمد) كسى كه ذره
   .ذات ايشان نه در قوتى از قوا

شود، اما مؤمن كه حمبت  و نشانه حمبت دل دنيا را آن است كه با وجود مالحظه اجر و تصور آن دل، منشرح به انفاق ن 
  ردنيا در قوتى از قواى او باشد نه در صميم دل و انفاق بر او دشوا

 ..........   
 E\از كتاب مكاتيب(. 173باشد بنابر ذهول از اجر باشد جهت استيالى شهوتى يا رغبىت در آن حْي ...) مكتوب 

تگارانند، بعضى حمبت دنيا دارند اما اگر حق در مقابل  اند بعضى حمبت دنيا اصالا ندارند، ايشان رس اهل عاَل سه طايفه 
  :دانندترسند؛ زيرا مىخورند و مى اندازند و باز مى شوند و سپر مى آمد منقاد و مستسلم مى

 بسى جا سپر بايد انداخنت  نه هرجاى مركب توان تاختن 

خبشد و بعضى حمبت دنيا دارند و در آن مصرند و يك روى چنانچه هرچه  و اين طايفه را خدا به حمبت طايفه اول مى 
سوزند تا خود را به مرادى كه دارند برسانند و از روى حق حيا  دارند و تر و خشك درهم مى پيش آيد از راه برمى

توانيد از طايفه اول باشيد و ر ايشان نيست اكنون مشا اگر مىكنند و اين طايفه هالكانند كه هيچ روى رستگارى دمنى
  .از كتاب مكاتيب(  167باشيد از طايفه دوم باشيد ...) مكتوب  اگر از طايفه اول منى 
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______________________________ 
»قال صلى اهلل عليه و آله و سلم حالوة الدنيا  -(1)

مرارة االخرة ومرارة االخرة حالوة الدنيا«، 

 (.119، ص 73)بحاراألنوار، ج 

روند محبان دنيا كه از عقب او به دوزخ مى -(2)

چه كسانند و نشانه محبت چيست و گناهكاران دل 

كنند خدا ايشان را به لعنت كه اگر خداى را ياد مى

كند كدام گناهكارانند و چنين گناه چه نشانه ياد مى

 دارد؟

جواب: آدمى يك چيز است و يك چيز از آنجا كه 

ند بود و ما سواى آن چيز اوست جز يك چيز را نتوا

را اگر باشد به حسب قوتى از قوى باشد نه به حسب 

 كنه ذات خويش.

روند آنانند محبان دنيا كه از عقب او به دوزخ مى

كه به حسب كنه ذات محب دنيا باشند نه به حسب 
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قوتى از قوا و همچنين گناهكاران دل آنانند كه 

قوتى از مبدأ گناه در كنه ذات ايشان است نه در 

قوا و همچنين متكبران دل كه در حديث آمد 

اى كبر در دلش باشد بوى بهشت به )كسى كه ذره

رسد( آنانند كه تكبر حال باشد در كنه مشام او نمى

 ذات ايشان نه در قوتى از قوا.

و نشانه محبت دل دنيا را آن است كه با وجود 

مالحظه اجر و تصور آن دل، منشرح به انفاق نشود، 

اما مؤمن كه محبت دنيا در قوتى از قواى او باشد 

 نه در صميم دل و انفاق بر او دشوار

.......... 

______________________________ 
باشد بنابر ذهول از اجر باشد جهت استيالى شهوتى 

از كتاب  173يا رغبتى در آن حين ... )مكتوب 

 مكاتيب(.
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يا اصلًا اند بعضى محبت دناهل عالم سه طايفه

ندارند، ايشان رستگارانند، بعضى محبت دنيا دارند 

شوند اما اگر حق در مقابل آمد منقاد و مستسلم مى

ترسند؛ زيرا خورند و مىاندازند و باز مىو سپر مى

 دانند:مى

 

نه هرجاى مركب 

 توان تاختن
 

بسى جا سپر بايد 

 انداختن

 

بخشد اول مى و اين طايفه را خدا به محبت طايفه

و بعضى محبت دنيا دارند و در آن مصرند و يك 

دارند و تر روى چنانچه هرچه پيش آيد از راه برمى

سوزند تا خود را به مرادى كه و خشك درهم مى

كنند و اين دارند برسانند و از روى حق حيا نمى

طايفه هالكانند كه هيچ روى رستگارى در ايشان 
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انيد از طايفه اول باشيد تونيست اكنون شما اگر مى

باشيد از طايفه دوم باشيد ... و اگر از طايفه اول نمى

 از كتاب مكاتيب(. 167)مكتوب 

 341، ص: 2قلب سليم، ج

و براى اثبات مطلب در آنچه نقل شد كفايت است 

 16و براى دانستن روايات ديگر به كتاب كافى و 

 بحار مراجعه شود.

 مرتبه دوّم: حب دنيا اقوا باشد

مندى او به زندگى دنيا و كسى كه دوستى و عالقه

ها و اوضاع آن بيشتر باشد از دوستى خدا و عالقه

رسول و اهل بيت عليهم السالم و آخرت و 

ديندارى، بايد بداند اين مرتبه از دوستى دنيا حرام 

و گناه كبيره است و واجب است توبه كند و حال 

آنچه  خود را به عكس دارد؛ يعنى دوستى خدا و
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راجع به اوست در دلش بيشتر و قويتر از دوستى به 

 دنيا باشد.

و گواه اين حكم از قرآن و اخبار فراوان است و 

اى از آنها مختصراً براى اطالع خواننده عزيز به پاره

 شود.اشاره مى

 اگر دنيا را بيشتر دوست داريد ...

»بگو )اى محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم!( اگر 

دران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و پ

ايد و خويش شما و اموالى كه به دست آورده

هراسيد و مسكنهايى كه تجارتى كه از كساد آن مى

منديد در نظر شما محبوبتر است از خدا بدان عالقه

 و رسول او و جهاد در

 342، ص: 2قلب سليم، ج
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را بياورد راه او پس منتظر باشيد تا خدا فرمان خود 

 436كند«.و خدا مردم تبهكار را راهنمايى نمى

 شرح آيه شريفه

كسى كه پروردگار منعم را شناخت و خود را 

آفريده او و تربيت شده و تحت تدبير او دانست و 

هاى خارجى همه آنچه دارد از امور داخله و عالقه

را از او ديد و فهميد كه تمام اسباب مسخّر او هستند 

ين شناسايى، دوستى پروردگار و گرويدن به الزمه ا

اوست بيش از دوستى آنچه به او داده است و 

مندى به او بيش از تمام اسباب است و عالقه

هراندازه اين شناسايى زيادتر و دل پاكتر باشد 

مندى بيشتر خواهد بود تا جايى كه دوستى و عالقه

بيند و بجز او به جز خدا را سزاوار دوستى نمى

مند كس حتى خودش و هيچ چيزى عالقهچهي

شود و هرچه را دوست دارد براى او دوستش نمى
 

436 \i\-( 1)iُ  ْ ُتُموَها َوَِترٌَة َُتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمسِكُن تَ ْرَضْونَ َهآ َأَحبَّ إِلَْيُكم مىَن اللَِّه َوَرُسولِهِ ُقْل ِإْن َكاَن َءابَآؤُُكْم َوأَبْ َنآؤُُكْم َوِإْخواُنُكْم َوأَْزواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اق ى َوِجَهاٍد ىِف ََتَف ْ
 E\(.24،) توبه/ E\ى َواللَُّه اَليَ ْهِدى اْلَقْوَم اْلفِسِقْيَ يَْأِتَى اللَُّه بَِأْمرِهِ  ى فَ ََتَبَُّصوْا َحىتَّ َسبِيِلهِ 

http://www.i20.ir/


912      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

و هرچه دارد در راه  437دارد و فدا كردن خودمى

 او آرزوى اوست.

 الزمه دوستى خدا، دوستى دوستان اوست

خدا، دوستى رسول او و بنده برگزيده الزمه دوستى

 438سلم استاو حضرت محمّد صلى اهلل عليه و آله و 

______________________________ 
قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ  -(1)

وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجرَةٌ 

تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مّنَ 

 ى فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىى وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِوَرَسُولِهِاللَّهِ 

 
437 \( 2iُ)- كند كه در اند انسان عاقل را بسى شرمنده مىمندى و فداكارى سگهاى با هوش با صاحب و منعم خود تا جاىي كه جان خود را فداى او كردهدقت در عالقه

 E\كر شده به آجنا مراجعه شود.مندى سگ ذ مندى با پروردگارش از عالقه سگ با صاحبش كمَت است و در كتاب داستاهناى شگفت چند داستان از عالقهعالقه
438 \( 3iُ)-ترمذى، صحيح، 86، ص 27عزوجل واحبواقرابىت َل«،) حباراِلنوار، ج » قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم احبوا اللَّه ملا يغذوكم به من نعمة واحبوِن للَّه .

 E\(.201، ص 13ج 

رساند و مرا براى خدا ا را دوست داريد براى نعمتهاىي كه به مشا مىرسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:» خد
  .دوست بداريد و بستگامن را براى من دوست داريد«

  .و اين حديث در صحيح ترمذى چنْي است:» احبوا اللَّه ملا يغذوكم واحبوِن حبب اللَّه واحبوا اهل بيىت ْلىب«

  .بيت مرا به دوسىت من«مرا به دوسىت خدا دوست بداريد و اهل» خدا را به خاطر روزى دادنش دوست بداريد و 
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، )توبه/ ى وَاللَّهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْفسِقِينَيَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

24.) 

مندى و فداكارى سگهاى با دقت در عالقه -(2)

هوش با صاحب و منعم خود تا جايى كه جان خود 

نسان عاقل را بسى شرمنده اند ارا فداى او كرده

مندى با پروردگارش از عالقه كند كه در عالقهمى

سگ با صاحبش كمتر است و در كتاب داستانهاى 

مندى سگ ذكر شده شگفت چند داستان از عالقه

 به آنجا مراجعه شود.

»قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم  -(3)

واحبونى احبوا اللَّه لما يغذوكم به من نعمة 

، 27عزوجل واحبواقرابتى لى«، )بحاراألنوار، ج للَّه

 (.201، ص 13. ترمذى، صحيح، ج 86ص 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »خدا 

رساند را دوست داريد براى نعمتهايى كه به شما مى
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و مرا براى خدا دوست بداريد و بستگانم را براى 

 من دوست داريد«.

يث در صحيح ترمذى چنين است: و اين حد

»احبوا اللَّه لما يغذوكم واحبونى بحب اللَّه واحبوا 

 اهل بيتى لحبى«.

»خدا را به خاطر روزى دادنش دوست بداريد و 

بيت مرا به مرا به دوستى خدا دوست بداريد و اهل

 دوستى من«.

 343، ص: 2قلب سليم، ج

كس وهمه آن حضرت رااز همهطورى كهبه

مندتر باشد »حبّ تر دارد و به او عالقهچيزدوست

محبوب خداحبّ خداست« چنانچه الزمه دوستى 

هلل عليه و آله و سلم دوستى رسول خدا صلى ا

بيت عليهم السالم وبستگان اوست وبايد عالقه اهل

اش به بستگان خودش آنها بيشتر از عالقهقلبى به
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ودراخبار  439باشد واين مطلب در »آيه مودّت«

 فراوانى ازعامه وخاصّه تصريح شده است.

 
439 \i\-( 1)iُ  َأَسُلُكْم َعلَْيِه َأْجراا ِإالَّ ا ْلَمَودََّة ىِف ا ْلُقْرَّب  E\(.23،) شورى/ E\... ... ُقل الَّ

  .» بگو نپرسم از مشا بر رسالت خود مزدى جز دوست داشنت اهل بيت خودم«

مراجعه شود و در اينجا به چند بيت به جلد هفتم حباراِلنوار و براى اطالع به اخبار متواتره درباره وجوب مودت اهل
  :شوداند يادآور مىروايت كه شيعه و سّن به طرق متعدد نقل كرده

» قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم والذى نفسى بيده ال يؤمن احدكم حىت اكون احب اليه من والده وولده 
.  49، ص 10. مسلم صحيح، ج 49، ص 1. خبارى، صحيح، ج 692، ص 6والناس اَجعْي«،) حباراِلنوار، ج 

  .( 177، ص 3احد، مسند، ج 

» رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: اميان نياورده يكى از مشا تا اينكه من نزد او حمبوبَت باشم از پدر و  
   .فرزند و َتام مردمان«

نفسه ويكون عَتتى احب اليه من عَتته ويكون  » وقال صلى اهلل عليه و آله و سلم ال يؤمن عبد حىت اكون احب اليه من  
. مسند، ديلمى، نصيىب، فوايد.  86، ص  27اهلى احب اليه من اهله وتكون ذاتى احب اليه من ذاته«،) حباراِلنوار، ج  

   .بيهقى، شعب االميان(

از عَتتش و بستگامن    اى اميان به خدا ندارد مگر هنگامى كه من در نظر وى حمبوبَت از جانش باشم و عَتُّت» هيچ بنده
از بستگانش) و هرچه كه به من نسبت دارد جز آنچه گفتم نزدش حمبوبَت باشد از آنچه به خودش نسبت دارد(«. و  

  .به جاى» ذاتى« و» ذريىت« است 11، ص  1در كنزالعمال، ج 

» وقال صلى اهلل عليه و آله و سلم ال تزول قد ما عبد يوم القيمة من بْي يدى اللَّه حىت يسئله عن اربع خصال عمرك  
، ص  7البيت«،) حباراِلنوار، ج فيما افنيته؟ وجسدك فيما ابليته؟ ومالك من اين اكتسبته واين وضعته؟ وعن حبنا اهل

   .سريش(و طرباِن در تف 212، ص 7. كنزالعمال، ج 259

دارد تا درباره چهار چيز از  اى روز قيامت قدم از قدم برمنى » رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: هيچ بنده
   :او بازخواست شود

  .عمرت را در چه َتام كردى  -1

  .بدنت را در چه كهنه منودى و در روايت ديگر، جواِن را در چه صرف كردى  -2

  .ت آوردى و كجا گذاردى مالت را از كجا به دس

   .بيت كه چگونه بود دوسىت تو با آهنا«از حمبت ما اهل -4

ترسيدند از اينكه در حتصيل  ديدند و مىمندى به اهل بيت باز خود را مقصر مى از اينجاست كه بزرگان با آن ِهه عالقه 
  .ها بيشَت خبواهندخود و َتام عالقه مودت ايشان آن طورى كه سزاوارند كوتاهى كرده باشند به اينكه آهنا را از 
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______________________________ 
 عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ا لْمَوَدَّةَ فِى ا لْقُرْبَى ... قُل لَّاأَسَلُكُمْ -(1)

 (.23، )شورى/ ...

»بگو نپرسم از شما بر رسالت خود مزدى جز دوست 

 داشتن اهل بيت خودم«.

و براى اطالع به اخبار متواتره درباره وجوب 

بيت به جلد هفتم بحاراألنوار مراجعه مودت اهل

شود و در اينجا به چند روايت كه شيعه و سنى به 

 شود:اند يادآور مىطرق متعدد نقل كرده

»قال رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم والذى 

اليه نفسى بيده ال يؤمن احدكم حتى اكون احب 

من والده وولده والناس اجمعين«، )بحاراألنوار، ج 

 

ْم رَاِجُعونَ  َوالَِّذيَن يُ ْؤتُوَن َمآ َءاَتوْا وَّقُ ُلوبُ ُهْم َوِجَلٌة أَ ن َُّهْم ِإََل     .(60،) مؤمنون/ َرّبِى

   .دهند آنچه را دهند و دَلايشان ترسان از آن است كه به سوى پروردگارشان بازگشت كنند«» و آنان كه مى 

نْي عليه السالم فرمود: به خدا سوگند! با آنچه داشتند از اطاعت و حمبت و واليت باز ترسناكند از اينكه در  امرياملؤم
  .حمبت و اطاعت از ما مقصر باشند
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. مسلم 49، ص 1. بخارى، صحيح، ج 692، ص 6

 (.177، ص 3. احمد، مسند، ج 49، ص 10صحيح، ج 

»رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

ايمان نياورده يكى از شما تا اينكه من نزد او محبوبتر 

 مردمان«. باشم از پدر و فرزند و تمام

»وقال صلى اهلل عليه و آله و سلم ال يؤمن عبد حتى 

اكون احب اليه من نفسه ويكون عترتى احب اليه 

من عترته ويكون اهلى احب اليه من اهله وتكون 

، ص 27ذاتى احب اليه من ذاته«، )بحاراألنوار، ج 

. مسند، ديلمى، نصيبى، فوايد. بيهقى، شعب 86

 االيمان(.

ايمان به خدا ندارد مگر هنگامى كه  اى»هيچ بنده

من در نظر وى محبوبتر از جانش باشم و عترتم از 

عترتش و بستگانم از بستگانش )و هرچه كه به من 

نسبت دارد جز آنچه گفتم نزدش محبوبتر باشد از 

http://www.i20.ir/


918      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

آنچه به خودش نسبت دارد(«. و در كنزالعمال، ج 

 به جاى »ذاتى« و »ذريتى« است. 11، ص 1

لى اهلل عليه و آله و سلم ال تزول قد ما عبد »وقال ص

يوم القيمة من بين يدى اللَّه حتى يسئله عن اربع 

خصال عمرك فيما افنيته؟ وجسدك فيما ابليته؟ 

ومالك من اين اكتسبته واين وضعته؟ وعن حبنا 

. كنزالعمال، 259، ص 7البيت«، )بحاراألنوار، ج اهل

 و طبرانى در تفسيرش(. 212، ص 7ج 

»رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: هيچ 

دارد تا درباره اى روز قيامت قدم از قدم برنمىبنده

 چهار چيز از او بازخواست شود:

 عمرت را در چه تمام كردى. -1

بدنت را در چه كهنه نمودى و در روايت ديگر،  -2

 جوانى را در چه صرف كردى.

 كجا گذاردى. مالت را از كجا به دست آوردى و
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بيت كه چگونه بود دوستى تو از محبت ما اهل -4

 با آنها«.

مندى به از اينجاست كه بزرگان با آن همه عالقه

ترسيدند ديدند و مىاهل بيت باز خود را مقصر مى

از اينكه در تحصيل مودت ايشان آن طورى كه 

سزاوارند كوتاهى كرده باشند به اينكه آنها را از 

 ها بيشتر بخواهند.م عالقهخود و تما

رَبّهِمْ  وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَ نَّهُمْ إِلَى

 (.60، )مؤمنون/ رَاجِعُونَ

دهند آنچه را دهند و دلهايشان »و آنان كه مى

ترسان از آن است كه به سوى پروردگارشان 

 بازگشت كنند«.

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: به خدا سوگند! با 

آنچه داشتند از اطاعت و محبت و واليت باز 

http://www.i20.ir/


920      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

ترسناكند از اينكه در محبت و اطاعت از ما مقصر 

 باشند.

 344، ص: 2قلب سليم، ج

 دين دوستى از خدا دوستى است

نيز الزمه دوستى خدا دوست داشتن دين خدا و 

طورى كه به هاى اوست بهمندى به فرمانعالقه

تر اش راضىرسيدن زيان به اوضاع زندگى دنيويه

باشد تا رسيدن زيان به دينداريش و براى انجام 

 فرمان پروردگارش از هرسود مادّى بگذرد.

ستى خدا دوست داشتن سراى آخرت نيز الزمه دو

كه جاى ثواب و جزاى خداوند و مورد نظر و لطف 

و محبّت اوست كه بايد بيشتر از زندگى عاريه 

دنيوى دوست داشته باشد و زندگى عاريه را فداى 

زندگى جاودان كند و رسيدن زيان به دنيايش او 

تر باشد از زيان آخرتش تا جايى كه اصلًا را خوش
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دنيا را دوست ندارد و آن را به خاطر با لذّات 

 آخرتش كه مقدمه آن است دوست دارد.

اين است حقيقت ايمان و هركس حال او مطابق 

آنچه گفته شد باشد اهل نجات و از اصحاب يمين 

و مورد توفيقات و هدايات و تأييدات خداست و 

كسى كه حال او به عكس آنچه گفته شد باشد؛ يعنى 

ها و منال و جاه و جالل و عالقهزندگى دنيا و مال 

و لذّتهاى آن محبوبتر و عزيزتر و مهمتر باشد در 

منديش از خدا و رسول صلى اهلل نظرش و عالقه

 عليه و آله و سلم و

 345، ص: 2قلب سليم، ج

بيت عليهم السالم و از دين، به طورى كه به اهل

كند و زيان به نظر مىخاطر دنيايش از آنها صرف

تر دارد از زيان به دنيايش و به ريش را خوشديندا

مندتر است از زندگى باقى به زندگى عاريه عالقه
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طورى كه آبادى و آسايش آن را بيشتر دوست دارد 

كوشد هرچند در آن خرابى و براى آن مى

اش برسد آخرتش باشد و اگر زيانى به حيات دنيويه

مضطرب و پريشان و سخت ناراحت است و كوشش 

اش كند ولى اگر به حيات باقيهبران آن مىدر ج

زيانى رسد مثلًا گناهى از او سر زند باك ندارد و 

خالصه، حاضر است آخرتش را فداى دنيايش كند 

چنين شخصى فاسق است؛ زيرا راه سعادت خود را 

مندى و گم كرده و از فرمان خدا به ايمان و عالقه

گروش به خدا و رسول و آخرت بيرون شده و 

ركس فاسق شد از هدايت و عنايت و توفيق و ه

... وَاللَّهُ ال يَهدى  بهره خواهد بودتأييد خداوند بى

 .440الْقَوم الفاسِقِين

 
440 \( 1iُ)-  /24توبه.\E 
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نيز فاسق بايد منتظر رسيدن خشم و عقوبت خداوند 

يَأْتِى اللَّه  ... فَتَربصوا حَتى باشد در دنيا يا در آخرت

 .441بِامْره ...

 پس در خود بنگريم ...

پس بر هركسى كه ايمان به خدا و رسول دارد 

واجب است به دل خود رجوع كند و ببيند اگر 

مندى و گروش او به خدا و آنچه دوستى و عالقه

راجع به اوست در دلش بيشتر و قويتر از دوستى به 

دنيا و اوضاع آن است پس خدا را سپاس گزارد و 

گر ديد به عكس است پس در زيادتى آن بكوشد و ا

بر خود بگريد و در مقام اصالح حال برآيد و آرام 

نشود تا وقتى كه يقين كند كه دوستى او به خدا و 

 آخرت بيشتر شده است.

 خواهيم؟آيا خشنودى اهل بيت را مى

 
441 \( 2iُ)-  /24توبه.\E 
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مثلًا نسبت به دوستى اهل بيت عليهم السالم كه بر 

 هر مسلمانى واجب است آنها را بيشتر از

______________________________ 
 .24توبه/  -(1)

 .24توبه/  -(2)

 346، ص: 2قلب سليم، ج

دنيايش دوست بدارد، بايد به دل خود مراجعه كند 

ى و انصاف دهد و ببيند نسبت به اين فريضه اله

دارد يا سر و چگونه است آنها را بيشتر دوست مى

سامان دنيوى و زرق و برق و آرايشها و ساير لذّتهاى 

مادّى را؟ آيا رضايتمندى و خشنودى ايشان را 

خواهان است يا رسيدن به هوا و هوسهاى خود 

هرچند در آنها خشم و نارضايتى اهل بيت عليهم 

 السالم باشد.
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ه حبّ دنيا در دلش غالب اگر پس از دقت دانست ك

و اقوا از حبّ آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم 

است بداند كه در انجام فريضه الهى تقصير كرده و 

بايد سعى كند كه حالش به عكس شود و مغرور نشود 

چه شنيده از نجات و درجات و مقامات و آن

 دوستان آل محمد صلى اهلل عليه و آله و سلم مانند

؛ زيرا ىّ عليه السالم حسنة ال تضرّ معها سيئة«»حبّ عل

آنها درباره كسانى است كه حبّ آل محمد صلى 

اهلل عليه و آله و سلم در دلشان غالب بر حبّ دنيا 

باشد و چنين شخصى را محبّ دنيا بايد گفت نه 

 محبّ اهل بيت عليهم السالم.

شود غلبه حبّ دنيا بر دل، شخص را و گاه مى

رسول و اهل بيت عليهم السالم  مبغوض خدا و

كند و براى اثبات اين مطلب تنها به نقل دو مى

 شود.روايت اكتفا مى

 دارنداهل بيت )ع( او را دشمن مى
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شيخ طوسى از زيد بن على عليه السالم نقل كرده 

كه مردى به اميرالمؤمنين عليه السالم گفت يا 

شما را اميرالمؤمنين عليه السالم! به خدا سوگند من 

 دارم.براى خدا دوست مى

على عليه السالم فرمود: »لكن من تو را براى خدا 

 دارم«.دشمن مى

 آن مرد گفت: چرا؟

فرمود: »زيرا تو اذان گفتن را كسب خود قرار 

گيرى و اى و براى قرآن ياددادن، اجرت مىداده

شنيدم از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم كه 

كه بر ياد دادن قرآن مزدى گيرد، فرمود: هرمى

 442اش در قيامت«.همان است بهره

______________________________ 
»عن زيد بن على عليه السالم عن آبائه عن على  -(1)

 
442 \( 1iُ)-قال وَل؟ قال النك فقال له ولكّن ابغضك للَّهل فقال يا امرياملؤمنْي واللَّه اِن ال حبك للَّه» عن زيد بن على عليه السالم عن آبائه عن على عليه السالم انه اتاه رج

راا كان حظه يوم القيمة«،) هتذيب، باب تبغى ىف االذان كسباا وتأخذ على تعليم القرآن اجراا ومسعت رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم يقول من اخذ على تعليم القرآن اج
 E\. واىف، باب شرائط االذان واالقامة عن التهذيب والفقيه والكاىف(.376، ص 6كاسب، ج امل
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عليه السالم انه اتاه رجل فقال يا اميرالمؤمنين واللَّه 

قال ولم؟ فقال له ولكنى ابغضك للَّهانى ال حبك للَّه

تبغى فى االذان كسباً وتأخذ على تعليم قال النك 

القرآن اجراً وسمعت رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله 

و سلم يقول من اخذ على تعليم القرآن اجراً كان 

، ص 6حظه يوم القيمة«، )تهذيب، باب المكاسب، ج 

. وافى، باب شرائط االذان واالقامة عن التهذيب 376

 والفقيه والكافى(.

 347، ص: 2قلب سليم، ج

 

 دوستى اهل بيت فرمانبردارى خداست

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »دوست محمّد 

صلى اهلل عليه و آله و سلم كسى است كه خدا را 

فرمان برد اگرچه خويشاوندى او دور باشد )مانند 

سلمان و ابوذر( و دشمن محمّد كسى است كه 
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فرمان خدا نبرد اگرچه خويش و پيوند و به او 

 443نزديك باشد )مانند ابوجهل و ابولهب(«.

حضرت باقر عليه السالم به جابر فرمود: »هركه 

اطاعت كننده فرمان خدا باشد او دوست ماست و 

 444هركه نافرمانى از خدا كند او دشمن ماست«.

 حب خدا منشأ هرخيرى است

خدا مندى بهدوستى وعالقهاست كهمطلب آنجان

وآل محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم 

مندى به حيات عالقهآخرت ضدّ دوستى و وحيات

دنيا و اوضاع آن است و قوّت هريك عين ضعف 

اعتنايى ديگرى است ودراهميّت دادن به هريك بى

به ديگرى است چنانچه مكرّر گذشت و همانطورى 

كه دوستى دنيا اساس و ريشه هر گناهى است حب 

 
443  \( 1iُ)- ٍد ٍد صلى اهلل عليه و آله و سلم َمْن َأطَاَع اللََّه َوِإْن بَ ُعَدْت ْلَُْمُتهُ َوِإنَّ َعُدوَّ حُمَمَّ البالغه صبحى صاحل، قصار اْلكم، َمْن َعَصى اللََّه َوِإْن قَ رَُبْت َقرابَ ُتُه«،) هنج  » ِإنَّ َويلَّ حُمَمَّ

 E\(.96ص 
444  \( 2iُ)-  ح ، باب الطَّاَعِة والتَّْقوى3ِإالَّ بِاْلَعَمِل َواْلَورَِع«،) اصول كاىف مَتجم، ج  » يا جابر! َمْن كاَن للَِّه ُمطيعاا فَ ُهَو لَنا َويلى َوَمْن كاَن للَِّه عاِصياا فَ ُهَو لَنا َعُدوى َوما تُناُل َواليَ تُنا ،

 E\(.118، ص 3
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خدا و آنچه راجع به اوست اساس و سبب 

نيا به كلى اى است به طورى كه اگر حبّ دهرحسنه

از دل بيرون شود و به جايش حبّ خدا جاى گيرد 

هيچ خطايى از او سر نخواهد زد و از هيچ حسنه و 

اى پاك و خيرى محروم نخواهد شد و از هر رذيله

 به هرفضيلتى متصف خواهد شد.

 بيست خصلت در دوستى اهل بيت )ع(

صدوق در خصال از رسول خدا صلى اهلل عليه و 

 ل كرده است كه فرمود: »هركه را خداآله و سلم نق

______________________________ 
»إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ صلى اهلل عليه و آله و سلم مَنْ  -(1)

أَطَاعَ اللَّهَ وَإِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ 

صبحى  البالغهعَصَى اللَّهَ وَإِنْ قَرُبَتْ قَرابَتُهُ«، )نهج

 (.96صالح، قصار الحكم، ص 
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»يا جابر! مَنْ كانَ للَّهِ مُطيعاً فَهُوَ لَنا وَلِيّ وَمَنْ  -(2)

كانَ للَّهِ عاصِياً فَهُوَ لَنا عَدُوٌّ وَما تُنالُ وَاليَتُنا إِلَّا بِالْعَمَلِ 

، باب الطَّاعَةِ 3وَالْوَرَعِ«، )اصول كافى مترجم، ج 

 .(118، ص 3، ح والتَّقْوى

 348، ص: 2قلب سليم، ج

اش فرمود به دوستى امامان از اهل بيتم را بهره

راستى به تمام خيرات دنيا و آخرت رسيده است 

پس شك نكند كسى در اينكه او در بهشت است؛ 

زيرا در دوستى اهل بيت بيست خصلت است، ده 

 خصلت در دنيا و ده خصلت در آخرت:

حرص بر  -2ه دنيا(. رغبتى بزهد )بى -1 اما در دنيا:

شوق به عبادت.  -4پرهيز از گناه.  -3كار شايسته. 

 دارى.شوق در شب زنده -6توبه پيش از مرگ.  -5
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 -8نااميدى از آنچه در دست مردم است.  -7

 -9مواظبت در اطاعت امر خدا و پرهيز از نهى او. 

 سخاوت. -10دشمن داشتن دنيا 

 -2شود. نمىنامه عملش بررسى  -1 اما در آخرت:

 شود.اعمالش سنجيده نمى

 -4دهند. نامه عملش را به دست راستش مى -3

 -5شود. برات آزادى از دوزخ برايش نوشته مى

از لباسهاى بهشتى پوشانيده  -6صورتش سفيد است. 

صد نفر از بستگان خود را شفاعت  -7شود. مى

تاج  -9خدا به او نظر رحمت فرمايد.  -8كند. مى

حساب به بهشت بى -10بر سرش گذارد. بهشتى 

 445رود«.

 دوستى ماليم طبع و قطع آن

 
445  \( 1iُ)- َّنى احد انىه ىف اْلنة فان ىف حب اهلبيىت عشرون خصلة عشر منها ىف ال» من رزقه الل نيا واالخرة فال يشكى دنيا وعشر منها ه حبى االئمة من اهل بيىت فقد اصاب خريالدى

 قيام الليل واليأس ِمىا ىف ايدى الناس واْلفظ المر اللَّه وهنيه عز ىف االخرة اما الىىت ىف الدنيا فالزهد واْلرص على العمل والورع ىف الدين والرغبة ىف العبادة والتوبة قبل املوت والنشاط ىف 
براءة من النار ويبيض وجهه ويكسى من حلل  وجل والتاسعة بغض الدنيا والعاشرة السخاء واما الىىت، ىف االخرة فال ينشر له ديوان وال ينصب له ميزان ويعطى كتابه بيمينه ويكتب له

، ص 2بيىت«،) خصال، صدوق، ج بيته وينظر اللَّه عزَّ وجلَّ اليه بالرحة ويتوج من تيجان اْلنة والعاشرة يدخل اْلنة بغري حساب فطوّب حملىب اهلهلاْلنة ويشفع ىف مأئة من ا
515.)\E 
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مندى، ادراك اگر پرسيده شود دوستى و عالقه

شود ماليم است و بشر از وقتى كه داراى شعور مى

دهد و ماليمات زندگى را از ناماليمات تشخيص مى

گردد مند مىقهراً دوستدار ماليمات و به آنها عالقه

 شودمندى در او راسخ مىو در اثر تكرار، اين عالقه

______________________________ 
»من رزقه اللَّه حبّ االئمة من اهل بيتى فقد  -(1)

اصاب خيرالدّنيا واالخرة فال يشكّنّ احد انّه فى الجنة 

فان فى حب اهلبيتى عشرون خصلة عشر منها فى 

الدنيا وعشر منها فى االخرة اما الّتى فى الدنيا فالزهد 

والحرص على العمل والورع فى الدين والرغبة فى 

لتوبة قبل الموت والنشاط فى قيام الليل العبادة وا

واليأس ممّا فى ايدى الناس والحفظ المر اللَّه ونهيه 

عز وجل والتاسعة بغض الدنيا والعاشرة السخاء واما 

الّتى، فى االخرة فال ينشر له ديوان وال ينصب له 

ميزان ويعطى كتابه بيمينه ويكتب له براءة من النار 
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الجنة ويشفع فى مأئة  ويبيض وجهه ويكسى من حلل

بيته وينظر اللَّه عزَّ وجلَّ اليه بالرحمة ويتوج من اهل

من تيجان الجنة والعاشرة يدخل الجنة بغير حساب 

، 2بيتى«، )خصال، صدوق، ج فطوبى لمحبى اهل

 (.515ص 

 349، ص: 2قلب سليم، ج

طورى كه بريدن عالقه برايش بيرون از طاقت به

شود او را تكليف به قطع مىاست بنابراين، چگونه 

 عالقه كرد؟

ديگر آنكه خدا و رسول و ائمه و آخرت همه از 

حسّ و ديد بشر بيرون است و چيزى را كه انسان 

شود او نديده و ماليم بودنش را نفهميده چگونه مى

 مندى به آن كرد؟را تكليف به دوستى و عالقه

 بردپى به اشتباه خود مى
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وابش قبلًا گفته شد و چون امّا پرسش نخستين ج

 مطلبى است مهم و دانستن آن ضرورى است.

به بيان ديگر: گوييم پس از آنكه انسان مكلّف شد؛ 

يعنى به حد عقل رسيد و به نور عقل خود و تذكرات 

قرآن مجيد فانى را از باقى تشخيص داد و خود را 

به بقا و ابدى بودن شناخت و خوشيها و ماليمات 

را از جهت اينكه فانى است ماليم حيات دنيوى 

فهمد و به اش را مىذات خود نديد اشتباه گذشته

برد و به دنبال ماليمات ذات تدريج از آنها دل مى

شتابد و از اينجاست كه خود در حيات جاويد مى

هاى قرآن مجيد فنا و زوال دنيا و در بيشتر سوره

كوچكى و پستى آن را نسبت به حيات آخرتى 

ى فرموده و در اين باره مثلها زده تا يادآور

مسلمانان به حقيقت حيات عاريه و حيات باقيه خود 

دانا شوند و از فانى دل ببرند و به جاودانى دل 

بندند و به تفصيل گفته شد كه بيرون كردن حبّ 
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دنيا از دل مورد قدرت و طاقت هرانسان عاقلى 

 است.

 شناختن، ميزان است نه ديدن

اما آنچه گفته شد كه انسان چيزى را كه نديده 

مند شود، درست نيست )و به تواند به آن عالقهنمى

جاى نديده بايد گفت نشناخته(؛ زيرا چه اشخاصى 

كه انسانى آنها را به چشم نديده يا در زمان آنها 

 نبوده ولى چون ايشان را به كماالت انسانيه شناخته

شود، بنابراين، انسانى كه بالفطره آنها را دوستدار مى

 عاشق كمال است اگر در جهان آفرينش

 350، ص: 2قلب سليم، ج

دقّت كند و در تمام اجزاى آن حكمت و رحمت 

نهايت مشاهده نمايد قطعاً جهان آفرين و نعمت بى

 را دوستدار خواهد شد.
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وانى از اينجاست كه در قرآن مجيد در آيات فرا

فرمايد تا بشر منعم اصول نعمتها را يادآورى مى

مند و دلبند شناس و منعم دوست شود و به او عالقه

اش وسيله حيات پاكيزه انسانيت بهرهنگردد و بدين

 شود.

 خواهند؟پس چرا خدا را نمى

اگر گفته شود پس چرا بيشتر افراد بشر دلهايشان از 

 دوستى خدا خالى است؟

كسانى هستند كه از مرز حيوانيت و  گوييم آنها

اند و از اين روى پرستش شهوت و خوديّت نگذشته

ديده عبرت بين ندارند و منعم را نشناختند تا او را 

دوستدار شوند: »و آنان كه كفر ورزيدند كامرانى 

كنند و خورند بدانسان كه چهار پايان خورند و 

 446دوزخ جايگاه ايشان است«.

 
446 \i\-( 1)iُ  ُْمْ ... َوالَِّذيَن َكَفُروْا يَ َتَمتَُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل ا ِْلَْنعُم َوالنَّاُر َمث د/ E\واى َلَّ  E\(.12،) حممى
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و آل محمّد صلى اهلل عليه و آله و  و اما حبّ محمّد

سلم پس كدام انسان عاقلى است كه آنچه ايشان 

دارا بودند از كماالت و مقامات و درجات و فضايل 

انسانى و اخالق روحانى كه در رأس آنها دانش 

مثل و است باخبر شود و ايشان را در اين جهات بى

 مانند بداند و نيز معجزات افزون از شمار آنها را

بشنود و آنها را مقربترين آفريدگان به درگاه 

آفريدگار شناسد آنگاه آنها را دوست ندارد؟ نه 

 چنين است.

و هركه نسبت به ايشان كمبود محبّت دارد به واسطه 

كمبود شناخت يا كمبود انسانيت اوست و هراندازه 

انسانيت و شناسايى بيشتر و مانع كمتر باشد محبت و 

 بود: عالقه بيشتر خواهد

سعدى اگر عاشقى 

 كنى و جوانى
 

عشق محمّد بس 

است و آل محمّد 
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صلى اهلل عليه و آله 

 و سلم

 

______________________________ 
... وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ  -(1)

 (.12، )محمّد/ ا لْأَنْعمُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

 351، ص: 2قلب سليم، ج

 

آن كس كه تو را 

شناخت جان را چه 

 كند

 
فرزند و عيال و 

 خانمان را چه كند

ديوانه كنى هردو 

 جهانش بخشى
 

هردو  ديوانه تو

 جهان را چه كند

 

 شناسايى آخرت و دوستى آن
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اما حبّ سراى جاودانى پس اگر دقت كند در 

آيات قرآن مجيد كه درباره اوصاف آخرت و 

مند و شمار آن است يقيناً به آن عالقهنعمتهاى بى

مشتاق خواهد شد به شرطى كه دل از حب دنيا 

فارغ باشد تا جايى كه مرگ خود را دوستدار و 

هاى شود؛ چون وسيله رسيدن به وعدهآرزومند مى

 است.الهى 

اميرالمؤمنين عليه السالم در اوصاف پرهيزگاران 

فرمايد: »اگر نبود اجلى كه خدا سرنوشت آنها مى

گرفت روحهاى ايشان در قرار داده قرار نمى

بدنهايشان به قدر نگريستن ديده به جهت 

آرزومندى به ثواب الهى و ترس از عقوبت 

 447نامتناهى«.

 سخنان على )ع( در وصف بهشت و مردم

 
447  \( 1iُ)-(.193البالغه صبحى صاحل، خطبه َأْجساِدِهْم َطْرفََة َعْْيٍ َشْوقاا ِإََل الثَّواِب َوَخْوفاا ِمَن اْلِعَقاِب«،) هنج  َكَتَب اللَُّه َعلَْيِهْم ََلْ َتْسَتقرَّ أَْرواُحُهْم ِف   » َوَلْو اَل اَِلَجُل الَّذي\E 
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»پروردگارا! آفريدى سراى آخرت را و مهيا 

ساختى در آن مهمانى را از محلّ آشاميدن و 

خوردن و حوريان و غلمان و غرفها و جويها و 

ها )به تفصيلى كه در قرآن خبر زراعتها و ميوه

اى را )محمّد صلى دادى( سپس فرستادى خواننده

اهلل عليه و آله و سلم( كه مردم را به سوى آن 

واند پس خلق آن دعوت كننده را اجابت بخ

نكردند و در آنچه ترغيب كردى راغب نشدند و به 

آنچه تشويق فرمودى مشتاق نشدند بلكه روى 

آوردند بر مردار دنياى غدّار، راستى كه رسوا شدند 

به خوردن آن مردار و با يكديگر آشتى كردند بر 

مقدار و هركه چيزى را دوست دوستى آن جيفه بى

اش را و بيمار كرد ت كور ساخت آن چيز ديدهداش

 دلش

______________________________ 
كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقرَّ  »وَلَوْ لَا األَجَلُ الَّذي -(1)
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أَجْسادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْقاً إِلَى الثَّوابِ  أَرْواحُهُمْ فِي

البالغه صبحى صالح، خطبه جوَخَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ«، )نه

193.) 

 352، ص: 2قلب سليم، ج

شنود با گوش نگرد با ديده نادرست و مىرا پس مى

غيرشنوا )از گفتار درست( به راستى كه پاره كردن 

رانيده است دنيا دل شهوتهاى دنيا عقل او را و مى

او را و شيفته ساخته دوستى دنيا نفس او را پس بنده 

ده كسى كه چيزى از دنيا در دست او دنيا شده و بن

 448است«.

و بحث در اطراف حبّ خدا و آنچه راجع به اوست 

و جهات و مراتب آن و كيفيت تحصيل آن طوالنى 

 
448  \( 1iُ)-اعي اجابُوا َوال ِفيما َرغَّْبَت َرِغُبوا َوال اََل ها مأدبَةا َمْشرَباا َوَمْطَعماا َواْزواجاا َوَخَدماا َوُقُصوراا َوأَنْ َهاراا َوُزروعاا َوْثاراا ُُثَّ اْرَسْلَت داِعياا َيدْ » َخَلْقَت داراا َوَجَعْلَت في ُعو الَْيها َفال الدى

يَعٍة َقْد افْ َتَضُحوا بِأْكلها َواْصطََلُحوا َعَلى ُحبِّها َوَمْن َعِشَق َشْيئاا اْعَشى َبَصرَُه َواْمَرَض قَ ْلَبُه فَ ُهَو يَ ْنظُُر ِبعَ  ما َشوَّْقَت الَْيِه اْشَتاقُوا أَقبلوا َعَلى جْيَفٍة َقدْ  ْْيٍ َغرْي َصحيَحٍة َوَيْسَمُع بِأُُذِن َغرْيِ مسَِ
نْيا قَ ْلَبُه َوَوَِلَتْ  َهواُت َعْقَلهُ َواماَتت الدُّ  E\(.109البالغه صبحى صاحل، خطبه ءٌ ِمْنها«،) هنج الَْيها نَ ْفُسهُ فَ ُهَو َعْبٌد ََلا َوِلَمْن ِف َيَدْيِه َشىَخَرَقْت الشَّ
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است و چنانچه خداوند يارى فرمايد و توفيق دهد 

 رساله جداگانه در بحث محبّت نوشته خواهد شد.

 آيات ديگرى در حرمت حبّ دنيا

داريد مال را دوست داشتن سخت و »و دوست مى

 449زياد«.

فرمايد در اين آيه شريفه پروردگار سرزنش مى

كسانى را كه عالقه شديد به مال و ثروت دنيا دارند 

اند هرچند و به زياد كردن و نگاهداشتن آن حريص

 از حرام باشد و از دور كردنش از خود از خرج

كردنش ناراحت و ناخشنودند هرچند در موارد 

مندى به انفاقهاى واجب باشد و حقيقت آن عالقه

عالقگى به خدا و آخرت است و از دنيا و بى

 كند.روى آخرت خود را فداى دنياى خود مىاين

 
449 \i\-( 2)iُ بُّوَن ا ْلَماَل ُحبًّا ََجًّا  E\(.20،) فجر/ E\َوحتُِ
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شود حبّ ضعيف و از مفهوم آيه شريفه فهميده مى

به مال دنيا به طورى كه آخرت را بيشتر دوست 

ارد حرام نيست بلى كمال انسانى در اين است كه د

هيچ محبّت و عالقه استقاللى به دنيا نداشته باشد؛ 

 شود.چنانچه ذكر مى

______________________________ 
»خَلَقْتَ داراً وَجَعَلْتَ فيها مأدبَةً مَشْرَباً وَمَطْعَماً  -(1)

زُروعاً وَثماراً ثُمَّ وَازْواجاً وَخَدَماً وَقُصُوراً وَأَنْهَاراً وَ

ارْسَلْتَ داعِياً يَدْعُو الَيْها فَال الدّاعي اجابُوا وَال فِيما 

رَغَّبْتَ رَغِبُوا وَال الَى ما شَوَّقْتَ الَيْهِ اشْتَاقُوا أَقبلوا عَلَى 

جيْفَةٍ قَدْ افْتَضَحُوا بِأكْلها وَاصْطَلَحُوا عَلَى حُبِّها وَمَنْ 

بَصَرَهُ وَامْرَضَ قَلْبَهُ فَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنٍ عَشِقَ شَيْئاً اعْشَى 

غَيْر صَحيحَةٍ وَيَسْمَعُ بِأُذُنِ غَيْرِ سَمِيعَةٍ قَدْ خَرَقَتْ 

الشَّهَواتُ عَقْلَهُ وَاماتَت الدُّنْيا قَلْبَهُ وَوَلِهَتْ الَيْها نَفْسُهُ 

البالغه جءٌ مِنْها«، )نهفَهُوَ عَبْدٌ لَها وَلِمَنْ فِي يَدَيْهِ شَى

 (.109صبحى صالح، خطبه 
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 (.20، )فجر/ وَتُحِبُّونَ ا لْمَالَ حُبًّا جَمًّا -(2)

 353، ص: 2قلب سليم، ج

 ايد؟آيا خوشى دنيا را بر آخرت برگزيده

ايد چه شده است شما »اى كسانى كه ايمان آورده

را وقتى كه پيغمبر صلى اهلل عليه و آله و سلم به شما 

جهاد در راه خدا بيرون شويد  گويد براىمى

جنبيد كنيد و از جاى خود نمىسنگينى و كندى مى

و از خانه و زندگى و راحتى و خوشى دنيوى دست 

داريد مگر از زندگى آخرت به زندگى دنيا برنمى

ايد و آن را پسنديده و بر آخرت خود قناعت كرده

اختيار كرديد، بدانيد كه زندگى دنيا نسبت به 

رت جز يك زندگى پست و اندكى زندگى آخ

 450نيست«.

 
450 \i\-( 1)iُ  ُنْ َيا ِمَن اِْلَِخرَِة َفَما َمتُع اْْلَيَ يأَيُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا َماَلُكْم ِإَذا قِيَل َلُكُم انِفر نْ َيا ىِف اِْلَِخرَِة ِإالَّ قَِليلٌ وْا ىِف َسِبيِل اللَِّه اثَّاقَ ْلُتْم ِإََل اِْلَْرِض أََرِضيُتم بِاْْلََيوِة الدُّ ،) توبه/ E\وِة الدُّ
38.)\E 
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خداوند در اين آيه تهديد شديد و عتاب سخت 

فرمايد مسلمانهايى را كه محبّت و عالقه شديد به مى

زندگى دنيا و آسايش و خوشيهاى آن دارند و در 

مندى آنها به حيات آخرت ضعيف و برابر عالقه

ناچيز است به طورى كه آن را فداى دنياى خود 

كنند و از آخرت دست برداشته به دنيا مى

چسبند خوشيهاى دنيا را خواهانند هرچند در مى

آنها زيان آخرتشان باشد در حالى كه الزمه ايمان 

به خدا و آخرت آن است كه حالش به عكس باشد 

و عالقه به آخرت اقوا باشد تا جايى كه بخاطر 

نظر كند و جان آخرتش از اصل حيات دنيا صرف

و خود را در راه خدا بدهد، چه رسد به مال و جاه 

 ها.ساير عالقه

 در اين آيات دقت كنيد

»قوم قارون كه با ايمان بودند به او گفتند به 

زندگى دنيا و ثروتى كه دارى زياد شادمان مباش 
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و آخرت را فراموش مكن؛ زيرا خداوند شادمانها را 

 451دوست ندارد«.

شود اين عذاب »به دوزخيان در دوزخ گفته مى

نيا به ناحق شادمان شما به سبب آن است كه در د

كرديد و به ناز و بوديد و در شادى زياده روى مى

 گردنكشى در زمين

______________________________ 
يأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِى  -(1)

يَوةِ الدُّنْيَا سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَ

، مِنَ الْأَخِرَةِ فَمَا مَتعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فِى الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

 (.38)توبه/ 

... إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَاتَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ  -(2)

 (.76، )قصص/ الْفَرِحِينَ

 354، ص: 2قلب سليم، ج

 
451 \i\-( 2)iُ  َبُّ اْلَفرِِحْيَ ... ِإْذ قَاَل لَهُ قَ ْوُمُه اَلتَ ْفرَْح ِإنَّ اللَّه  E\(.76،) قصص/ E\ اَلُيُِ
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 453«.452خراميديدمى

»به ناز و شادمانى زياد در زمين مرو كه نزد خدا بد 

 454و ناپسند است«.

»پس وقتى عذاب ما را بكلى از ياد بردند، درهاى 

همه لذات مادّى را برويشان گشوديم و وقتى 

سرگرم و شادمان به آن شدند )به طورى كه از 

شدّت خوشحالى به دنيا غرّه شده خود را از احتياج 

نياز و مستقل پنداشتند( به ناگاه به پروردگار، بى

گرفتيمشان و بر آنها عذاب فرستاديم آنگاه ايشان 

 455فرومانده و خاموش شدگان شدند«.

»گمان مبر كسانى كه به كردار خود شادمان هستند 

)يا به آنچه خداوند نعمت داد به آنها از مال دنيا 

شادمانند. بنا به روايت »اوتوا« چنانچه از على عليه 

 
452 \i\-( 1)iُ  ََذاِلُكم ِبَا ُكنُتْم تَ ْفَرُحوَن ىِف ا ِْلَْرِض ِبَغرْيِ ا ْلَْقى َوِبَا ُكنُتْم ََتَْرُحون\E /(.75،) مؤمن\E 
453 \( 2iُ)- َت در خوشيهاى بدِن است از خوردن و آشاميدن و پوشيدن و مانند راغب گويد:» فرح« به معناى باز شدن سينه است به سبب رسيدن به خوشى دنيوى و بيش

 E\اينها. و» مرح« به معناى افراط در فرح و شدت و زيادتى در شادماِن است.
454 \i\-( 3)iُ ... ا  E\(.37،) اسراء/ E\َواَل ََتِْش ىِف ا ِْلَْرِض َمَرحا
455 \i\-( 4)iُ  ُِروْا بِه ا َنُسواْ َماذُكى  E\(.44،) انعام/ E\ِإَذا فَرُِحواْ ِبَآ أُوتُواْ َأَخْذهنُم بَ ْغَتةا فَِإَذا ُهم مُّْبِلُسونَ  ٍء َحىتَّ َنا َعَلْيِهْم أَبْ َواَب ُكلى َشىْ ى فَ َتحْ فَ َلمَّ
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سالم رسيده( و دوست دارند كه مردم آنان را ال

اند گمان بستايند و ثناگويند به كارهايى كه نكرده

مبر كه از عذاب الهى نجات يابند و هرگز مپندار كه 

آنان اهل نجات از عذاب باشند بلكه ايشان را عذاب 

 456457دردناكى خواهد بود«.

 
456 \i\-( 5)iُ  ْبُّوَن َأن ُُيَْمُدواْ ِبَا ََلْ يَ ْفَعُلوا َن ا ْلَعَذاِب َوََلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ اَلحَتَْسََبَّ الَِّذيَن يَ ْفَرُحوَن ِبَآ أََتواْ وَُّيُِ  E\(.188،) آل عمران/ E\ َفاَل حَتَْسبَنَُّهم ِبََفازٍَة مى
457 \( 6iُ)- م او را ستايش طربسى در َجع اْلوامع فرموده و جايز است كه اين آيه شامل باشد هركسى را كه كار نيكى ِبا آورد و به آن معجب شود و دوست دارد كه مرد

ست و شامل است هركه را كه ثنايش گويند به آنچه در او نيست از زهد و تقوا و عبادت و غري آهنا. و در تفسري مقتنيات الدرر گويد موصول) الذين( در اين آيه عام ا كنند و
 E\فضايل.كار نيكى اجنام دهد و به آن شاد شود به شادماِن معجب و دوست دارد كه مردم ثنايش گويند به آنچه در او نيست از 

كردند و تفسري نادرست  فخر رازى در تفسري كبريش گويد يكى از وجوه مورد آيه آن است كه يهود تورات را حتريف مى 
  وكردند و به اين كردار خود شادمان بودند منوده مردم را گمره مى

 ..........   
اند؛ زيرا كردارند آنگاه گويد اگر انصاف دهى خواهى دانست كه بيشَت مردم چنْيگفتار و درست  داشتند كه مردم آهنا را ستايش كنند به اينكه ديندار و راستسپس دوست مى

دارند كه مردم آهنا را به ديندارى و درست كردارى شوند و سپس دوست مىكنند و چون به مطلوب خود رسيدند شادمان مىها مىبيشَت خلق براى رسيدن به دنيا كوششها و حيله
 E\نا كنند.و پاكدامّن ث

فرموده: و دور نيست استدالل به اين آيه بر حترمي اراده ثنا گفنت    207حمقق اردبيلى در زبدةالبيان، كتاب الزكاة، صفحه  
ديگرى به كارى كه كرده يا نكرده بلكه حترمي شادماِن به هردو نيز، لكن به معناى معجب شدن به كارى كه كرده چون  

  .شودشود و غري فرح عجىب به دليلش خارج مىآيه عام است و به سبب خاص منى

و مؤيد عموم آيه است هنى از فرح عجىب در اخبار) چنانچه در حبث عجب گفته شد( مانند اين حديث كه رسول  
خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود خاك بريزيد بر صورت ستايش كنندگان و ثناگويان خلق. در عدةالداعى فرمود 

است رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود سه چيز هالك كننده است خبلى كه پريوى شود،    عجب از مهلكات
هواىي كه متابعت شود و معجب به خود شدن و عجب باطل كننده عمل است و آن شادمان شدن به كردار نيك و 

نيك با تواضع به پروردگار و  بزرگداشت آن و خود را مقصر نديدن است و اين هالك كننده است و اما شادى به كار 
شكر توفيق و طلب زيادتى از خدا پس آن نيك است. امرياملؤمنْي عليه السالم فرمود هركه كردار نيكش شادش كند و 

   .كردار بدش ناراحتش كند پس او مؤمن است
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______________________________ 
مَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى ا لْأَرْضِ بِغَيْرِ ا لْحَقّ ذَالِكُم بِ -(1)

 (.75، )مؤمن/ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ

راغب گويد: »فرح« به معناى باز شدن سينه  -(2)

است به سبب رسيدن به خوشى دنيوى و بيشتر در 

خوشيهاى بدنى است از خوردن و آشاميدن و 

معناى افراط در  پوشيدن و مانند اينها. و »مرح« به

 فرح و شدت و زيادتى در شادمانى است.

 (.37، )اسراء/ وَلَا تَمْشِ فِى ا لْأَرْضِ مَرَحًا ... -(3)

ى فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلّ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكّرُواْ بِهِ -(4)

فَإِذَا هُم  إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُواْ أَخَذْنهُم بَغْتَةً ءٍ حَتَّىشَىْ

 (.44، )انعام/ مُّبْلِسُونَ

 

نفر را در حضور   سپس حمقق مزبور فرموده غزاَل گويد روايىت رسيده كه اگر درست باشد ِهه ما در هالكت هستيم يك
رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم ستايش كردند فرمود) لورضى ِبا قلتم فيه لدخل النار( اگر آن شخص به اين 

  .ثناى مشا شادمان شود و بپسندد، اهل دوزخ است

  .حمقق گويد ِهْي آيه شريفه كاىف است يعّن در صحت مفاد اين حديث
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لَاتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن  -(5)

يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مّنَ ا لْعَذَابِ 

 (.188، )آل عمران/ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

در جمع الجوامع فرموده و جايز است  طبرسى -(6)

كه اين آيه شامل باشد هركسى را كه كار نيكى بجا 

آورد و به آن معجب شود و دوست دارد كه مردم 

او را ستايش كنند و ثنايش گويند به آنچه در او 

نيست از زهد و تقوا و عبادت و غير آنها. و در تفسير 

آيه  مقتنيات الدرر گويد موصول )الذين( در اين

عام است و شامل است هركه را كه كار نيكى انجام 

دهد و به آن شاد شود به شادمانى معجب و دوست 

دارد كه مردم ثنايش گويند به آنچه در او نيست از 

 فضايل.

فخر رازى در تفسير كبيرش گويد يكى از وجوه 

مورد آيه آن است كه يهود تورات را تحريف 
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ه مردم را گمره كردند و تفسير نادرست نمودمى

 كردند و به اين كردار خود شادمان بودند ومى

.......... 

______________________________ 
داشتند كه مردم آنها را ستايش سپس دوست مى

كنند به اينكه ديندار و راست گفتار و 

كردارند آنگاه گويد اگر انصاف دهى درست

اند؛ زيرا بيشتر خواهى دانست كه بيشتر مردم چنين

كنند ها مىخلق براى رسيدن به دنيا كوششها و حيله

شوند و و چون به مطلوب خود رسيدند شادمان مى

دارند كه مردم آنها را به ديندارى دوست مى سپس

 و درست كردارى و پاكدامنى ثنا كنند.

محقق اردبيلى در زبدةالبيان، كتاب الزكاة، صفحه 

فرموده: و دور نيست استدالل به اين آيه بر  207

تحريم اراده ثنا گفتن ديگرى به كارى كه كرده يا 
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به  نكرده بلكه تحريم شادمانى به هردو نيز، لكن

معناى معجب شدن به كارى كه كرده چون آيه عام 

شود و غير فرح عجبى به است و به سبب خاص نمى

 شود.دليلش خارج مى

و مؤيد عموم آيه است نهى از فرح عجبى در اخبار 

)چنانچه در بحث عجب گفته شد( مانند اين حديث 

كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود 

صورت ستايش كنندگان و خاك بريزيد بر 

ثناگويان خلق. در عدةالداعى فرمود عجب از 

مهلكات است رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

فرمود سه چيز هالك كننده است بخلى كه پيروى 

شود، هوايى كه متابعت شود و معجب به خود شدن 

و عجب باطل كننده عمل است و آن شادمان شدن 

آن و خود را مقصر  به كردار نيك و بزرگداشت

نديدن است و اين هالك كننده است و اما شادى 

به كار نيك با تواضع به پروردگار و شكر توفيق و 
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طلب زيادتى از خدا پس آن نيك است. 

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود هركه كردار نيكش 

شادش كند و كردار بدش ناراحتش كند پس او 

 مؤمن است.

ه غزالى گويد روايتى سپس محقق مزبور فرمود

رسيده كه اگر درست باشد همه ما در هالكت 

هستيم يك نفر را در حضور رسول خدا صلى اهلل 

عليه و آله و سلم ستايش كردند فرمود )لورضى بما 

قلتم فيه لدخل النار( اگر آن شخص به اين ثناى 

 شما شادمان شود و بپسندد، اهل دوزخ است.

كافى است يعنى در محقق گويد همين آيه شريفه 

 صحت مفاد اين حديث.

 355، ص: 2قلب سليم، ج

در اين آيه دو صفت از صفات كفّار و منافقين ذكر 

شده و بر آن وعده عذاب فرموده و بنابراين بر 
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هرمسلمانى پرهيز از هردو واجب است يكى 

شادمان شدن انسانى از روى عجب است به كارى 

يا به دور از غرض كه انجام داده، خوب واقعى باشد 

و مطلوب دنيوى كه دنبالش رفته و به آن رسيده و 

از نعمتهايى كه يافته است، ديگر دوست داشتن 

 ثناى خلق از او به آنچه نكرده و در او نيست.

و اخبار در اين باره فراوان است و نقل آنها موجب 

 طول كالم و خالصه آيه نهى از فرح به دنيا است.

 356ص: ، 2قلب سليم، ج

 خدا متكبران و فخر كنندگان را دوست ندارد

»نرسيده )و نخواهد رسيد( هيچ مصيبتى و باليى در 

زمين )چون قحطى و گرانى و نقصان اموال و 

ها و غير اينها( و نه در نفسهاى شما زراعتها و ميوه

)چون امراض و آالم و غموم و مرگ بستگان و 

ت شده است در دوستان و مانند اينها( مگر آنكه ثب
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لوح محفوظ پيش از آنكه بيافرينيم نفسهاى شما را 

)يا زمين يا مصيبت را( و اين اثبات مصايب با زيادتى 

آنها در لوح محفوظ بر خدا آسان است تا 

اندوهگين نشويد و غم مخوريد بر آنچه خدا به شما 

داده )زيرا آنچه به شما داده مقدر و عطاى خداست 

عجز و نياز شما افزوده شده و  پس بايد بر تواضع و

به فضل خدا شاد شويد نه اينكه كبر كنيد. و به خود 

شادمان و نازدار شده الف زن و خويشتن ستا شويد( 

و خداوند دوست ندارد هرمتكبر و فخر كننده را، 

 458به نعمتهاى دنيوى بر ديگران«.

 فرح حرام كدام است؟

و اهل  از تدبر در آيات مذكوره و كلمات مفسرين

شود كه فرح در اين آيات كه مورد لغت دانسته مى

نهى الهى است به معناى بطَر و افراط در فرح است 

اندازه يعنى شادى كه با كبر و عجب و آن شادى بى
 

458 \i\-( 1)iُ  َِصيَبٍة ىِف ا ِْلَْرِض َواَل ىِف أَنُفِسُكْم ِإالَّ ىِف ِكتٍب مىن قَ ْبِل َأن ن َّرْبَأََهآ ِإنَّ َذاِلَك ع َما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوْا ِبَآ ءَاتلُكْم َواللَُّه  َلى اللَِّه َيِسرٌي* لىَكْياَل تَْأَسْوْا َعَلىَمآ َأَصاَب ِمن مُّ
بُّ كُ   E\(.23 -22،) حديد/ E\لَّ ُُمَْتاٍل َفُخورٍ اَلُيُِ
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و ناز و غرور است، براى روشن شدن مطلب مثالى 

 شود:ذكر مى

كسى كه نياز به مسكن دارد و در جستجوى آن 

اى به دستش آيد با ربست اجارهاست هرگاه خانه د

داند موقت است و هرماه بايد اينكه مى

الجمله دلشاد است اش را بپردازد باز فىاالجارهمال

كه آسايشگاهى نصيبش شده و اين شادمانى مختصر 

بجا و به اندازه و عقاليى و غيرمذموم است و از آن 

نهى شده و اگر آن شخص پس از تصرف آن خانه 

شرمى صاحب آن را با كمال بى غاصب شود و

 ناديده گيرد و آن خانه را نتيجه تالش و

______________________________ 
مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ا لْأَرْضِ وَلَا فِى أَنفُسِكُمْ  -(1)

إِلَّا فِى كِتبٍ مّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ 

مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتلكُمْ  ا تَأْسَوْاْ عَلَىيَسِيرٌ* لّكَيْلَ

 (.23 -22، )حديد/ وَاللَّهُ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

http://www.i20.ir/


957      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

 357، ص: 2قلب سليم، ج

جستجوى خود داند و خود را مالك مستقل پندارد 

به طورى كه كسى را حقى در آن خانه نيست و 

اى ت و به داشتن چنين خانهآسايشگاه هميشگى اوس

شادمان و خندان و فخركنان و نازدار شود به 

طورى كه از شادى در پوست خود نگنجد شكى 

اندازه و مورد تقبيح و نيست كه چنين شادمانى بى

 توبيخ عقالست.

چون اين مثل دانسته شد گوييم كسى كه نعمتى 

مانند مال به او رسد هرگاه آن را از خدا بيند و 

ند كه از طرف صاحب اصلى كه خداست بدا

حقهايى در اين مال است كه بايد ادا كند و متوجه 

شود كه عاريه است و پيش از مرگ يا پس از آن از 

او گرفته خواهد شد لكن چون چند روزى به وسيله 

شود دلشاد آن رفع نيازمندى از بعض جهات مى

گردد، يقيناً اين مقدار شادمانى به اندازه و مى
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اليى است و اگر با تواضع و عجز و شكر از عق

پروردگار باشد ممدوح شرعى و مورد امر خداوند 

است: »بگو به فضل خدا و رحمت او بايد شادمان 

)بنابر اينكه فضل خدا اشاره به نعمتهاى  459باشند«

 دنيوى و رحمت اشاره به نعمتهاى اخروى باشد(.

و اگر پس از رسيدن آن مال به او، خدا را فراموش 

كند و مال را نتيجه تالش خود داند و از اين رو 

خود را مالك مستقل پندارد به طورى كه حقى در 

دارد و نياز پنآن نبيند و خود را به داشتن آن بى

عاريه بودنش را تصور ننمايد آنگاه به داشتن چنين 

مالى شادمان شود و به خود ببالد و بنازد و مباهات 

اندازه و مورد تقبيح عقل و كند، اين شادمانى، بى

 تحريم شرع است.

و آنچه در معناى فرح به دنيا گفته شد، همان حب 

قوى استقاللى به دنيا است كه مورد بحث است و 

 
459 \i\-( 1)iُ  ِى فَِبَذاِلَك فَ ْلَيْفَرُحواْ ...ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوبَِرْحَِته\E /(.58،) يونس\E 
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ى اثبات حرمت شرعى آن آياتى از قرآن مجيد برا

 نقل گرديد.

 با امن و يأس همراه است

براى تأييد حرمت شرعى فرح به دنيا و گناه كبيره 

 بودنش عالوه بر آنچه نقل شد

______________________________ 
، .ى فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ..قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ -(1)

 (.58)يونس/ 

 358، ص: 2قلب سليم، ج

بايد دانست كه فرح به دنيا متحد است با دو گناه 

از مكر الهى  461يكى امن 460كبيره قلبى ديگر

 
460 \( 1iُ)- .شرح اين دو گناه در جلد اول گناهان كبريه به تفصيل نوشته شده است\E 
461 \i\-( 2)iُ ا ْلَقْوُم ا خْلِسُرونَ أَفََأِمُنواْ َمْكَر ا  E\(.99،) اعراف/ E\للَِّه َفاَليَْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ

   .شود از مكر خدا جز گروه زيانكاران«اند و امين منى» آيا از مكر و تدبري خداى امين شده

حرام است وَل از  » مكر« آن است كه شخصى ديگرى را غافلگري كرده و به او آسيىب برساند. مكر ابتداىي قبيح و 
روى جمازات و استحقاق صحيح است هرگاه انسان گناهى كند كه سزاوار عذاب شود و خداوند او را از آن جاىي كه  
خودش نفهمد معذب منايد اين را مكر اَلى گويند بنابراين، كسى كه نعمت خدا را كفران كرد بايد از مكر اَلى ترسان  
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)نترسيدن از خشم نهانى خدا( دوم يأس از روح 

 خداوندى )نااميدى از رحمت خدا(.

اش از توضيح مطلب: كسى كه به خواسته دنيويه

مال و فرزند و غير آنها رسيده و كامياب گرديده و 

سخت شادمان است چون آن نعمت را از خدا 

 نديده براى خدا بر خود حقى نشناخته و از تكليف

الهى نسبت به آن نعمت شانه خالى كرده به نعمت 

خدا كافر شده است و هركافر به نعمتى سزاوار قهر 

و خشم و عذاب الهى است، پس بر او واجب است 

كه از قهر نهانى و عذاب ناگهانى الهى ترسناك باشد 

اندازه و چون هيچ ترس و واهمه ندارد و بى

خدا آلوده شادمان است به گناه كبيره امن از مكر 

 است.

 

ياست، ِهان نَتسيدنش گناه ديگرى است كه در اين آيه به آن اشاره شده باشد و چون امين و سخت شادمان به دن
  .است
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اندازه و با كبر و ناز و خالصه، فرح به نعمت اگر بى

باشد چون در آن حال از مكر الهى ترسى ندارد، 

اين حالت گناه كبيره است و در حقيقت هرنعمتى 

دهد آزمايش اوست كه آيا كه خدا به بنده مى

 شاكر و مطيع است يا كافر و عاصى.

رم هست تا »سليمان گفت اين از فضل پروردگا

ورزم و آنكه كنم يا كفر مىبيازمايد مرا آيا شكر مى

كند و آنكه شكر كند براى خودش سپاسگزارى مى

 462نياز كريم است«.كفران كند همانا پروردگارم بى

______________________________ 
شرح اين دو گناه در جلد اول گناهان كبيره  -(1)

 به تفصيل نوشته شده است.

أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ اللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّاا لْقَوْمُ ا  -(2)

 (.99، )اعراف/ لْخسِرُونَ

 
462 \i\-( 3)iُ  َِا َيْشُكُر لَِنْفِسه  E\(.40،) منل/ E\ى َوَمن َكَفَر فَِإنَّ َرّبى َغِّنى َكرميٌ ... قَاَل هَذا ِمن َفْضِل َرّبى لِيَْبُلَوِِن َءَأْشُكُر أَْم َأْكُفُر َوَمن َشَكَر فَِإمنَّ
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اند و ايمن »آيا از مكر و تدبير خداى ايمن شده

 شود از مكر خدا جز گروه زيانكاران«.نمى

»مكر« آن است كه شخصى ديگرى را غافلگير كرده 

ر ابتدايى قبيح و حرام و به او آسيبى برساند. مك

است ولى از روى مجازات و استحقاق صحيح است 

هرگاه انسان گناهى كند كه سزاوار عذاب شود و 

خداوند او را از آن جايى كه خودش نفهمد معذب 

نمايد اين را مكر الهى گويند بنابراين، كسى كه 

نعمت خدا را كفران كرد بايد از مكر الهى ترسان 

سخت شادمان به دنياست،  باشد و چون ايمن و

همان نترسيدنش گناه ديگرى است كه در اين آيه 

 به آن اشاره شده است.

... قَالَ هذَا مِن فَضْلِ رَبّى لِيَبْلُوَنِى ءَأَشْكُرُ أَمْ  -(3)

ى وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبّى أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ

 (.40، )نمل/ غَنِىٌّ كَرِيمٌ
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 359، ص: 2قلب سليم، ج

 نشانه شاكر و كافر

اى شود نشانه »شاكر« آن است كه نعمت وسيله

براى زيادتى دوستى خدا و تواضع و ترس از تقصير 

در شكر او و گرفتار شدن به قهر نهانى او چنانچه 

نشانه »كافر« زياد شدن دورى از خدا و نزديكى به 

دنيا و كبر و نخوت و سركشى و ناز است و نترسى و 

باكى از قهر نهانى خدا و هركه ناز و نعمت دنيا بى

داند كه در مكر الهى سبب زيادتى طغيان او شود ب

 و عذاب خدايى است به وسيله همان نعمتها.

»تو را به شگفت نياورد اموال و اوالدشان، خدا 

خواهد تنها به وسيله آنها در زندگى دنيا مى

عذابشان كند و جانشان به حال كفر از قالب 

 463درآيد«.

 
463 \i\-( 1)iُ  َ نْ َيا َوت بَ ُهم ِّبَا ىِف اْْلََيواِة الدُّ َا يُرِيُد اللَُّه لُِيَعذى  E\(.55،) توبه/ E\ْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم كِفرِونَ َفاَل تُ ْعِجْبَك أَْمَواَُلُْم َواَل َأْولُدُهْم ِإمنَّ
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كسى كه به دنيا سرگرم شده، زينتهاى دنيا او را 

وال و فرزندان او را شيفته، آمال مجذوب كرده، ام

و آرزوهاى مادّى او را فريب داده شيطان از خدا 

خبرش كرده باشد هميشه در تزاحمهاى و خود بى

قواى بدنى و تنازعهايى كه بر سر لذايذ مادى 

شود قرار گرفته و با همان چيزهايى كه درگير مى

پنداشته به شديدترين عذابها مايه سعادت خود مى

 شود.مىدچار 

بينيم هرچه دنيا بيشتر به آرى همه به چشم خود مى

مندتر كسى روى آورد و از فراوانى مال و اوالد بهره

باشد به همان اندازه از جايگاه بندگى دورتر و به 

شود و هماره هالكت و عذابهاى روحى نزديكتر مى

هاى روحى به سر در ميانه لذايذ مادّى و شكنجه

اسباب خوشى و فراخى  برد و آنچه رامى

پنداشته در حقيقت وسيله تنگى و ناگوارى و مى

 ناراحتى اوست.
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 شكر نعمت برتر از نعمت بود

»سنان بن طريف« گويد به امام صادق عليه السالم 

 ترسم مورد مكر الهى باشم.گفتم مى

 امام عليه السالم فرمود: »براى چه؟«.

______________________________ 
فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ  -(1)

لِيُعَذّبَهُم بِهَا فِى الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ 

 (.55، )توبه/ كفِرِونَ

 360، ص: 2قلب سليم، ج

گفتم: چون از خدا خانه خواستم به من داد و باز 

او خواستم به من داد، خادم خواستم هزار درهم از 

به من داد. حضرت فرمود: »هنگام رسيدن نعمت 

 گفتى؟«.چه مى

 گفتم.گفتم: الحمدللَّه مى
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امام عليه السالم فرمود: »شكرى كه كردى بهتر از 

آن نعمتى است كه به آن رسيدى )زيرا شكر باقى و 

 464آن نعمت زايل است(.

و خالصه، شادى به نعمت اگر با شكر همراه باشد 

پسنديده و در آن ثواب است و اگر با كفران و كبر 

و ناز و نترسيدن از مكر الهى باشد، مبغوض و گناه 

 است.

 دلخوشى به خود، بريدن از خداست

امّا يأس به معناى نااميدى و بريدگى از خداوند 

است كسى كه به خواسته دنيوى خود رسيد و آن 

را از خدا نديد و تنها نتيجه كوشش خود دانست و 

نياز پنداشت و از اين روى به داشتن آن خود را بى

سخت خوشدل شد، بايد بداند كه در آن حال از 

خود بريده و به آن ثروت و مكنت و مانند خداى 

آنها وابسته شده و بريدگى از خدا همان كفر به 
 

464 \( 1iُ)-  442، ص 1سفينةالبحار، ج.\E 
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اوست و در حقيقت چون آن ثروت را نجات 

نياز كننده خود پنداشته و به آن دهنده و بى

مند و شادمان گرديده پس آن ثروت را خدا عالقه

پرست و معبود خود قرار داده و در آن حال با بت

 .يكى است

»كافران را هرگز مالها و فرزندانشان از خدا 

افروز نيازشان نسازد و ايشانند كه شعلهبى

 465دوزخند«.

 اندوه حرام دنيا

از آنچه در معناى فرح به دنيا گفته شد دانسته 

 شود كه اندوه بر بالها و مصيبتها ومى

______________________________ 
 .442، ص 1سفينةالبحار، ج  -(1)

 
465 \i\-( 2)iُ  َِّذيَن َكَفُرواْ َلْن تُ ْغِّنَ َعْنُهْم أَْمَواَُلُْم َواَل أَْولُدُهم مىَن اللَِّه َشياا َواْولَئَك ُهْم َوقُوُد النَّارِ ِإنَّ ال\E /(.10،) آل عمران\E 
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إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا  -(2)

، )آل أَوْلدُهُم مّنَ اللَّهِ شَيًا وَاوْلَئكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

 (.10عمران/ 

 361، ص: 2قلب سليم، ج

اندازه و ناكاميهاى دنيوى گاهى حرام است كه بى

براى روشن  با حالت خشم به قضاى الهى باشد و

 شود.شدن مطلب اينجا هم مثالى يادآور مى

شخصى كه با بستگان خود با كاروان حجّ مشرف 

شود اگر صاحب كاروان فرزندش را از او جدا مى

كند و به وسيله سريعترى چند روز پيش از حركت 

دادن پدر به وطن رساند و بدين وسيله پسر را زودتر 

ته پدر در اثر از رنج سفر و غربت خالص كند الب

شود و بر جدايى چند روز از پسرش اندوهناك مى

اين مقدار اندوه مؤاخذه عقاليى نيست ولى اگر 

دار گردد و بر اندازه ناراحت و پريشان و غصّهبى
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صاحب كاروان خشمگين و ايرادگير شود و خيال 

كند ظلمى به او شده در حالى كه به فرزندش 

تى مورد تقبيح و احسان شده است البته چنين حال

 سرزنش عقال است.

بنابراين، شخصى كه يكى از بستگانش بميرد اگر در 

اثر جدايى از او دلش بسوزد و اشكش بريزد بر او 

مؤاخذه نيست بلكه پسنديده است لكن اگر بر 

مقدرات الهى خشمگين شود و ايرادگيرى نمايد و 

زودتر رسيدن او را به وطن و خالصى از رنج و 

يا و رسيدن خودش را به او فاصله اندكى، زحمت دن

فراموش كند و مرگ او را ظلم و حادثه ناروايى 

اندازه عقلًا براى خود پندارد البته اين اندوه بى

خوريد قبيح و شرعاً حرام است: »براى چه اسف مى

و تفصيل اين مطلب  466ايد«بر آنچه از دست داده

 در »بحث بغض« گفته شد.
 

466 \i\-( 1)iُ ... ِلَكْيال تأَسْوا َعَلى مافاَتُكْم\E /(. بيضاوى در تفسري آيه گويد:» املراد نفى االسى املانع من التسليم المر اللَّه؛ مقصود نداشنت اندوهى است كه 23،) حديد
 E\مانع از تسليم امر خداوند است«.
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______________________________ 
(. 23، )حديد/ لِكَيْال تأسَوْا عَلَى مافاتَكُمْ ... -(1)

بيضاوى در تفسير آيه گويد: »المراد نفى االسى 

المانع من التسليم المر اللَّه؛ مقصود نداشتن اندوهى 

 است كه مانع از تسليم امر خداوند است«.

راغب گويد: »اسف«، حزن و غضب با هم است و 

شود و يك از اين دو اسف گفته مىگاهى بر هر

حقيقت آن جوشيدن خون دل است براى انتقام 

تر از خود باشد پراكنده كشيدن پس هرگاه به پايين

شود و اگر به باالترش باشد منقبض شده غضب مى

گردد و از اينجاست كه از ابن عباس شده حزن مى

پرسيده شده از معناى »حزن و غضب«، در پاسخ 

ردو يكى است و لفظ مختلف است گفته ريشه ه
 

شود و حقيقت آن  ين دو اسف گفته مى راغب گويد:» اسف«، حزن و غضب با هم است و گاهى بر هريك از ا
شود و اگر به  تر از خود باشد پراكنده شده غضب مى جوشيدن خون دل است براى انتقام كشيدن پس هرگاه به پايْي

گردد و از اينجاست كه از ابن عباس پرسيده شده از معناى» حزن و غضب«، در  باالترش باشد منقبض شده حزن مى
است و لفظ ُمتلف است هركس با كسى كه بر او تواناست نزاع و ستيزه كند، غيظ و   پاسخ گفته ريشه هردو يكى

غضب خود را آشكار كند و اگر با كسى توانا بر او نيست در ستيزه شود، حزن و جزع او پديدار شود. و نيز گويد 
  .دار شدن بر چيزى كه فوت شده استاسى به معناى حزن است و حقيقت آن غصه 
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هركس با كسى كه بر او تواناست نزاع و ستيزه كند، 

غيظ و غضب خود را آشكار كند و اگر با كسى توانا 

بر او نيست در ستيزه شود، حزن و جزع او پديدار 

شود. و نيز گويد اسى به معناى حزن است و حقيقت 

 دار شدن بر چيزى كه فوت شده است.آن غصه

 362، ص: 2ليم، جقلب س

 به مال ديگران منگر

»و دو چشم خود را باز مكش و نظر ميفكن )يعنى 

دلبند و دوستدار مشو( آنچه را كه برخوردار 

گردانيديم به آن صنفها را از كافران )يا مردان و 

زنان از كافران را( از شكوفه ناپايدار زندگى دنيا 

)يعنى زينت و به جهت زندگى دنيا كه مال و منال 

يم آنها را در آن و جاه و جالل آن باشد( تا بيازماي

كنند تا چيز )كه آيا شكر و اداى حقوق آن را مى

كنند تا از آنها نعمت را زياد كنيم يا كفران مى
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بگيريم و در آخرت آنها را معذب نماييم و بعضى 

اند معناى فتنه در اين آيه عذاب است؛ يعنى گفته

در دنيا آنها را به آن زينتها عذاب كنيم؛ زيرا زيادى 

اه و اوالد رنج فراوانى دارد( و رزق آخرتى مال و ج

 467تر است«.پروردگار بهتر و پاينده

 طراوت شكوفه دو روز بيش نيست

در »كشف االسرار« گويد: »زهرة« در لغت 

»شكوفه« است خداوند دنيا را شكوفه خواند؛ زيرا 

تر و تازگى او دو سه روز بيش نباشد، در اندك 

 شود:فرصتى پژمرده گردد و نيست 

مال جهان به باغ 

 ايستتنعم شكوفه
 

كاوّل به جلوه دل 

 بربايد ز اهل حال

يك هفته نگذرد كه 

 فرو ريزد از درخت
 

بر خاك ره شود چو 

 خس و خاك پايمال

 
467 \i\-( 1)iُ  نَّ َعْينَْيَك ِإََل نْ َيا لَِنْفِتَنُهْم ِفيِه َورِْزُق رَبىَك َخرْيٌ َوأَبْ َقىَماَمتَّْعَنا بِهِ  َواَلََتُدَّ ْنُهْم َزْهرََة ا ْْلََيواِة الدُّ ا مى  E\(.131،) طه/ E\ى أَْزَواجا
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اهل كمال در دل 

 خود جا چرا دهند
 

آن را كه دمبدم ز 

پى است آفت و 

 زوال

 

 سخن محقق اردبيلى )ره(

»محقق اردبيلى« فرمود خداوند در اين آيه 

 پيغمبرش را از رغبت و ميل به دنيا منع

______________________________ 
ى أَزْوَاجًا مّنْهُمْ مَامَتَّعْنَا بِهِ وَلَاتَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى -(1)

مْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبّكَ خَيْرٌ زَهْرَةَ ا لْحَيَواةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُ

 (.131، )طه/ وَأَبْقَى

 363، ص: 2قلب سليم، ج
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فرمود پس حرام شد بر آن حضرت نظر كردن از 

مندى به دنيا و رسول خدا روى دوستى و عالقه

صلى اهلل عليه و آله و سلم هم به آنچه نيكو و 

پسنديده بود از دنيا )زرق و برق دنيا( نظر 

فرمود و بنابراين بر تقدير وجوب اقتدا به آن نمى

ت او بر امّ اللَّه اسوة حسنةولكم فى رسول حضرت

مندى به زينتهاى دنيا هم حرام است دوستى و عالقه

مگر اينكه گفته شود اين حكم اختصاص به آن 

حضرت داشته باشد لكن اين سخن ثابت نيست و از 

 خصايص آن حضرت در كتب فقهى شمرده نشده.

»و مراد از نظرى كه از آن نهى شده نظر از روى 

گفته  ميل و طمع و خواستن است؛ چنانچه در كشاف

و محتمل است كه مراد، نظر از روى حسادت و 

گرفته شدن از ديگرى باشد يا اينكه بخواهد آن را 
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از راه حرام كه در اين حال بدون گفتگو بر همه 

 468حرام است«.

اند كه هرچند خطاب در اين و بعضى مفسّرين گفته

آيه به رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم است 

مّت او هستند و بر همه دوستى و لكن مراد عموم ا

 مندى به دنيا حرام است.طمع و عالقه

 گيرى از آيات گذشتهنتيجه

بر اهل قرآن آشكار است كه قسمت مهمى از قرآن 

مندى به آن مجيد در مذمّت دنيا و نهى از عالقه

است و سرّش آن است كه حبّ دنيا تنها مانعى است 

رسول و آخرت و  مندى به خدا واز ايمان و عالقه

تنها وسيله هرفساد و گناهى است و موجب خرابى 

 دنيا و آخرت است؛ چنانچه شرح داده شد.

 
468 \( 1iُ)-  407زبدةالبيان، كتاب املكاسب، ص.\E 

http://www.i20.ir/


976      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

بنابراين، وظيفه هرديندارى است كه حال خود را 

اصالح و دوستى دنيا را از دل خود بيرون نمايد يا 

الاقل آن را ضعيف كرده حبّ به خدا و آنچه راجع 

كند و در اين چند آيه به او است در دل خود قوى 

شريفه كه از مجموع آنها حرمت حبّ قوى 

استقاللى به دنيا ثابت شد دقت زيادترى كند و مكرّر 

از نظر بگذراند و براى رعايت اختصار از نقل آيات 

نظر نموده و براى تأييد مطلب چند ديگر صرف

 گردد.روايت معتبر نقل مى

______________________________ 
 .407زبدةالبيان، كتاب المكاسب، ص  -(1)

 364، ص: 2قلب سليم، ج

 پريشانى، نتيجه دنياخواهى

امام صادق عليه السالم فرمود: »هركه بامداد و شام 

كند و بزرگتر همّ او دنيا باشد خداى تعالى فقر و 
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پريشانى را پيش چشمش نهد و كارش را پريشان 

مت او سازد و در دنيا نرسد مگر بدانچه خدا قس

كرده است و هركه بامداد و شام كند و بزرگ همّ 

نيازى او آخرت باشد خدا در دلش توانگرى و بى

قرار دهد و كار زندگى او را جمع و فراهم 

 469كند«.

اش به و خالصه حديث: كسى كه دوستى و عالقه

زندگى دنيا بيش از زندگى آخرت است و رسيدن 

تأمين زندگى به آرزوهاى دنيوى نزد او مهمتر از 

باقى است و اين حالت مستمر او شد خداوند او را 

دارد امّا در دنيا؛ زيرا هرچه از دنيا هميشه فقير مى

به دست آورد به همان اندازه حرصش افزوده شود 

گاه خود را و نيازش زياد گردد به طورى كه هيچ

نياز نخواهد ديد بلكه هميشه خود را نيازمند به بى

دود و غالباً به آنچه از و به دنبال آن مىبيند دنيا مى
 

469 \( 1iُ)- َنْيا َأْكرَبُ َِهِِّه َجَعَل اللَُّه َتعاَل  ْمسى» َمْن َأْصَبَح َوأ نْيا ِإالَّ ما َقَسَم اللَّهُ َلُه َوَمْن َأْصَبَح َو أَ  َوالدُّ للَُّه َواآلِخرَُة َأْكرَبُ َِهِِّه َجَعَل ا ْمسىالَفْقَر بَ ْْيَ َعْينَْيِه َوَشتََّت أَْمرَُه وَلَْ يَ َنْل ِمَن الدُّ
 E\، باب حب الدنيا(.15، ح 319، ص 2ََجََع َلُه أَْمرَُه«،) كاىف، ج ِف قَ ْلِبِه وَ  الِغّن 
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رسد و بر خشمش روى نياز دنبالش دويده نمى

 گردد.افزوده مى

ديگر آنكه: از ترس كم شدن، از خرج كردن براى 

نمايد كند و فقيرانه زندگى مىخود و عيال بخل مى

 و همين است فقر واقعى.

و امّا در آخرت پس چون به آن اهميّت نداد و 

ى به دست آوردن ايمان و كردارهاى شايسته كه برا

از آن جمله است انفاقهاى مالى، مسامحه و مضايقه 

 داشت البته تهيدست وارد آن عالم خواهد شد.

 اضطراب در دنيا و آخرت

امّا اضطراب و پريشانى درونى و ناامنى و ناآسايشى 

دنيايش در اثر تالشهاى مداوم و نرسيدن به بسيارى 

از آرزوها و گرفتارى به مزاحمات و حسادت 

 همكارانش از اهل دنيا، آشكار است.
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______________________________ 
 جَعَلَ اللَّهُ وَالدُّنْيا أَكْبَرُ هَمِّهِ »مَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسى -(1)

الفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ أَمْرَهُ وَلَمْ يَنَلْ مِنَ الدُّنْيا  تَعالى

وَاآلخِرَةُ أَكْبَرُ  إِلَّا ما قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ أَصْبَحَ وَ أَمْسى

فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ أَمْرَهُ«،  هَمِّهِ جَعَلَ اللَّهُ الغِنى

 ، باب حب الدنيا(.15، ح 319، ص 2)كافى، ج 

 365، ص: 2قلب سليم، ج

سروسامانى آخرتش همان است كه و پريشانى و بى

 در قرآن مجيد خبر داده است:

»هركه كشت آخرت را خواهد بيفزاييم برايش در 

كشتش و هركه كشت دنيا را خواهد از آن 

اى از آن را نه آنچه را دهيمش )يعنى پارهمى

اى خواسته است( و در آخرت برايش بهره

 470نيست«.

 
470 \i\-( 1)iُ  ِنْ َيا نُ ْؤتِهِ َمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث ا ِْلَِخرَِة نَزِْد َلُه ىِف َحْرثِه  E\.(20،) شورى/ E\ى ِمْنَها َوَمالَُه ىِف ا ِْلَِخرَِة ِمن نَِّصيبٍ ى َوَمن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
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و در برابر او، آن كسى كه بيشتر همّ او آخرت است 

 و هميشه در فكر آباد كردن حيات جاودانى خويش

است، حرص به دنيا ندارد و با كمال وقار و آرامش 

كس رود و بجز پروردگارش به هيچبه دنبال آن مى

داند و دست گدايى و هيچ چيز خود را نيازمند نمى

كند و به آنچه خدايش روزى به سوى آنها دراز نمى

فرموده قانع و راضى است، اين است غناى حقيقى 

و  غناى فى نفسى«»واجعل  و آسايش واقعى در دنيا

چنين شخصى غالباً از راهى كه گمان ندارد روزيش 

شود و بر آسايش او افزوده مى 471به او خواهد رسيد

و چون آخرت بيشتر همّ او بوده براى آن تالشها 

كرده است و آسايش و سعادتمندى او را در سراى 

 جاودانى در قرآن مجيد بشارتها داده است.

بيشتر همّ او دنيا باشد  و سخن كوتاه آنكه هركس

بداند كه دين و دنيا و آخرتش تباه است و از 

 
471 \i\-( 2)iُ ... َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَلَُيَْتِسُب\E /(.3،) طالق\E 
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تر سعى در تغيير حال خود است به هرچيز واجب

اينكه از اين گناه خانمانسوز خالص شده و آخرت 

 بيشتر همّ او شود.

»خدايا! صدمه و نقص در ايمان و ديندارى ما قرار 

ش ما مده و دنيا را بيشتر همّ ما و اندازه دان

 472مگردان«.

 فايدهكردار زيبا، ولى بى

»سليمان بن خالد« گويد از امام صادق عليه السالم 

 پرسيدم از تفسير فرمايش خداوند: »و

______________________________ 
ى مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ا لْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ -(1)

ى مِنْهَا وَمَالَهُ فِى ا دُّنْيَا نُؤْتِهِوَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ال

 (.20، )شورى/ لْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

 
472 \( 3iُ)-نْيا َأْكرَبَ ِهىنا َوال َمْبَلَغ عْلِمنا«،) َتام اين دعا در مفاتيح اوقات  اْلنان ضمن اعمال نيمه شعبان است و خواندن آن در» ... َوال ََتَْعْل ُمصيبتنا ِف ديننا وال ََتَْعل الدُّ

 E\ديگر نيز غنيمت است(.
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 (.3، )طالق/ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ ... -(2)

»... وَال تَجْعَلْ مُصيبتنا فِي ديننا وال تَجْعَل الدُّنْيا  -(3)

ن دعا در أَكْبَرَ همّنا وَال مَبْلَغَ علْمِنا«، )تمام اي

الجنان ضمن اعمال نيمه شعبان است و مفاتيح

 خواندن آن در اوقات ديگر نيز غنيمت است(.

 366، ص: 2قلب سليم، ج

پيش آورديم هرآنچه بجا آورده بودند از كردار و 

آن را گردى پراكنده ساختيم )كه اثرى از آن 

 نماند(«.

امام عليه السالم فرمود: »به خدا سوگند! كردارشان 

هاى سفيد و نازك پاك بود و سفيدتر از جامه

آمد آن مصرى بافت ولى چون حرامى جلوشان مى

 473گذاشتند«.را وانمى

 
473 \( 1iُ)- .اصول كاىف، باب اجتناب احملارم\E 
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صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »در روز  و پيغمبر

آيند كه برايشان قيامت گروههايى فرود مى

اى است كه در پر وزنى مانند كردارهاى شايسته

شود آنها را به دوزخ كوههاى مكّه است پس امر مى

 برند«.

 گفته شد يا رسول اللَّه! اينها نماز گزارانند.

گرفتند و ىخواندند و روزه مفرمود: »نماز مى

كردند لكن اى از شب تا نصف آن را عبادت مىپاره

شد، خود را هرگاه چيزى از دنيا برايشان نمودار مى

 474انداختند«.به روى آن مى

 كنندآخرت را فداى دنيا مى

از دقت در اين دو روايت و روايات ديگرى كه به 

شود كه همه راجع اين مضمون رسيده دانسته مى

عالقه به بيان حال كسانى است كه به آخرت بى

 
474 \( 2iُ)-  295عدةالداعى، ص.\E 
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نيستند بلكه ايمان و عالقه مختصرى دارند و لذا نماز 

گرفتند و كردارهاى شايسته خواندند و روزه مىمى

دنيا اقوا و اشدّ  داشتند لكن ايمان و عالقه آنها به

بوده به طورى كه هرگاه حرامى برايشان پيش 

كردند و آخرت را نظر نمىآمد از آن صرفمى

انداختند فداى دنيا نموده خود را به روى آن مى

مانندگربه كه از رطوبت و آب بيزار است، اما هنگام 

اندازد و صيد ماهى خيز برداشته خود را در آب مى

و كم عالقگى به آخرت، گناهى همين قوّه حب دنيا 

شود است كه موجب حبط كردارهاى نيك آنها مى

كند و از اثر مىبه طورى كه همه را نابود و بى

اندازد؛ »جز اين نيست كه قبولى و مقرّب شدن مى

 475پذيرد«.خداوند تنها از پرهيزگاران مى

______________________________ 
 المحارم.اصول كافى، باب اجتناب  -(1)

 
475 \i\-( 3)iُ  ََا يَ َتَقبَُّل اللَّهُ ِمَن ا ْلُمتَِّقْي  E\(.27،) مائده/ E\... ِإمنَّ
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 .295عدةالداعى، ص  -(2)

 (.27، )مائده/ ... إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ا لْمُتَّقِينَ -(3)

 367، ص: 2قلب سليم، ج

 بهره استاز خلوص در عمل بى

سرّ مطلب آن است كه شخصى كه عالقه شديد به 

اى انجام دهد از دنيا دارد، اگر عبادت و كار شايسته

« كه شرط صحّت و پذيرفته شدن »اخالص

هرعبادتى است؛ چنانچه در بحث ريا دانسته شد 

فاقد است و تمام داعى يا جزء داعى او دنياست؛ 

كند محرّك او مدح و ثناى خلق مثلًا اگر انفاقى مى

است يا طمع در زياد شدن مال يا ترس از بدگويى 

مردم يا غرض ديگر دنيوى است و غالباً آنچه مورد 

دارد و چيزى را كه اش هست آن را نگاه مىهعالق

دهد و چندان به آن عالقه ندارد در راه خدا مى

خالصه عمل دنيا دوست به هراندازه ظاهرش 
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بزرگ باشد؛ چون فاقد »اخالص« است پذيرفته 

 نخواهد شد.

 شود چون دنيا دوست استآمرزيده نمى

از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم روايت 

ده است كه فرمود: موسى عليه السالم گذشت به ش

مردى از اصحابش در حالى كه در سجده بود و به 

دنبال كار خود رفت و چون برگشت هنوز آن مرد 

در سجده بود. موسى عليه السالم گفت اگر حاجتش 

 دادم.به دست من بود آن را انجام مى

خداوند به موسى وحى فرمود اى موسى! اگر 

پذيرم سجده كند تا گردنش خرد شود او را نمى

مگر اينكه از آنچه آن را ناخوش دارم دست بردارد 

و به آنچه دوست دارم بچسبد )دوستى دنيا را رها 

كند و دوستدار آخرت شود(. و از طريق ديگر 

 چنين روايت شده:
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كرد چون موسى به مردى گذشت كه گريه مى

برگشت باز او را گريان ديد، گفت خدايا! بنده تو 

 گريد.از ترس تو مى

خداوند فرمود: اى موسى! اگر گريه كند تا مغز 

آمرزم سرش با اشك چشمش بيرون شود او را نمى

 476در حالى كه او دنيا دوست است.

بايد دانست اين شخص چون دوستدار دنيا بوده 

 امور ترس و اميدش نيز راجع به

______________________________ 
 .164عدةالداعى، ص  -(1)

 368، ص: 2قلب سليم، ج

دنيوى بوده است؛ يعنى سجده يا گريه يا ترسش از 

ناراحتيهاى دنيوى بوده است هرچند ظاهراً نام 

برده است و نظر پروردگار به دل است خدا را مى

 
476 \( 1iُ)-  164عدةالداعى، ص.\E 
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واهد مندى با او نباشد او را نخاگر دل و عالقه

 پذيرفت.

اند شرط از اينجاست كه علماى كالم فرموده

صحّت توبه آن است كه از ترس الهى و پشيمانى از 

مخالفت امر خداوند ترك گناه كند، پس اگر از 

ترس مخلوق يا فرار از ضرر دنيوى، گناه را ترك 

 كند اين توبه صحيح نيست.

 داردآنان را كه خدا دشمن مى

سالم فرمود: »دورترين حالى كه امام صادق عليه ال

بنده از خداى عزوجلّ دارد اين است كه جز شكم 

 477و فرج خود همّ و همتى نداشته باشد«.

ناگفته پيداست كه دوست داشتن خوراك لذيذ و 

از راه حالل به دست آوردن و خوردن و همچنين 

دفع غريزه جنسى از راه حالل، مباح و غير مذموم 

 
477 \( 1iُ)- ُه االَّ َبطُْنُه َوفَ ْرُجُه«،) اصول كاىف، ج  E\(.14، باب حب الدنيا، ح 319، ص 2» أَبْ َعُد ما َيُكوُن اْلَعْبُد ِمَن اللَِّه عزَّوجلَّ ِإذا َلَْ يَ ُهمُّ
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و بد است، شكم پرستى و فرج است، چيزى كه گناه 

مندى شديد به اين دو پرستى است؛ يعنى عالقه

عالقگى به آخرت است به طورى كه شهوت و بى

اگر موجب خرابى آخرتش و افتادن در حرام شود 

 باكى نداشته باشد.

 دشمنى دنيا بهترين اعمال

از امام سجاد عليه السالم پرسيده شد كدام عمل بهتر 

فرمود: »پس از شناختن خدا و  است، در پاسخ

رسول صلى اهلل عليه و آله و سلم عملى بهتر از بغض 

 478دنيا نيست«.

______________________________ 
»أَبْعَدُ ما يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ عزَّوجلَّ إِذا لَمْ  -(1)

، 319، ص 2يَهُمُّهُ الَّا بَطْنُهُ وَفَرْجُهُ«، )اصول كافى، ج 

 (.14باب حب الدنيا، ح 

 
478 \( 2iُ)-الم: ما ِمْن َعَمٍل بَ ْعَد َمْعرَِفِة اللَِّه عزَّوجلَّ َوَمْعرَفِة َرُسولِِه صلى اهلل عليه و آله و سلم » سئل على بن اْلسْي عليهما السالم َأىُّ ااْلْعماِل اْفَضُل ِعْنَد اللَِّه قاَل عليه الس

نْيا«،) ِهان، ح   E\(.8اْفَضُل ِمْن بُ ْغِض الدُّ
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»سئل على بن الحسين عليهما السالم أَىُّ  -(2)

 عَمَلٍ الْاعْمالِ افْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ قالَ عليه السالم: ما مِنْ

بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ عزَّوجلَّ وَمَعْرفَةِ رَسُولِهِ صلى اهلل عليه 

 (.8و آله و سلم افْضَلُ مِنْ بُغْضِ الدُّنْيا«، )همان، ح 

 369، ص: 2قلب سليم، ج

پس امام عليه السالم فرمود: »نخست چيزى كه خدا 

به وسيله آن نافرمانى شد، كبر بوده و آن گناه 

است، سپس حرص و آن گناه آدم و ابليس 

حوّاست، سپس حسد بوده و اين گناه پسر آدم 

هاى حبّ دنيا، زن دوستى و )قابيل( است و از شعبه

طلبى و حبّ سخنورى و رياست خواهى و راحت

برترى و ثروت است و ريشه همه آنها حبّ 

 دنياست«.

اند و از اينجاست كه پيغمبران و دانشمندان گفته

يا سر هرگناهى است و دنيا، دو دنياست، دوستى دن

http://www.i20.ir/


991      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

دنياى به اندازه ضرورت زندگى و وسيله تأمين 

آخرت و دنياى ملعون و آن غافل كننده از ياد خدا 

 و بازدارنده از سراى آخرت است.

 گفتار بزرگان در اقسام كردارها

اند هركردارى كه در دنيا واقع بعض محققين گفته

 است:شود يكى از اين چهار قسم 

ظاهر و باطنش خدايى است؛ چون طاعات و  -1

 خيرات خالص و پاك.

عيان و نهانش دنيايى است چون گناهان و  -2

 بسيارى از مباحات كه مايه سرمستى و غفلتند.

آنچه عيانش براى خداست و نهانش دنيايى است  -3

 چون كارهاى ريايى.
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آنچه عيانش دنيا و نهانش خدايى است چون  -4

طلب كفاف روزى براى حفظ بدن و نيروى بر 

 عبادت كه از آخرت است نه دنيا.

 آورتر از دو گرگ گرسنهزيان

امام صادق عليه السالم فرمود: »دو گرگ گرسنه و 

چوپان زنند يكى از به گله گوسفند بىدرنده كه 

پيش و ديگرى از دنبال آن )و آن گله را محاصره 

نمايند( زيان و تبهكاريشان از دوستى مال و شرافت 

 479مآبى، براى دين مسلمان بيشتر نيست«.

______________________________ 
»ما ذِئْبانِ ضارِيانِ فِي غَنَمٍ قَدْ فارَقَها رعاؤها  -(1)

حِد فِي أَوَّلها وَهذا في آخِرِها بِأَفْسَدَ فيها مِنْ حُبِّ وا

الْمال وَالشَّرَفِ فِي دينِ الْمُسْلِمِ«، )اصول كافى، ج 

 (.10، باب حب الدنيا، ح 318، ص 2

 
479 \( 1iُ)- ََرِف ِف ديِن اْلُمْسِلِم«،) اصول كاىف، ج » ما ِذْئباِن ضارِياِن ِف َغَنٍم َقْد فارََقها رعاؤها واِحد ِف أَوََّلا َوهذا ف آِخرِها بِأ ، 318، ص 2ْفَسَد فيها ِمْن ُحبِّ اْلمال َوالشَّ

 E\(.10باب حب الدنيا، ح 
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 370، ص: 2قلب سليم، ج

مجلسى گويد: »مقصود از شرافت مآبى در اينجا 

تعصّب و اعيان منشى است كه هميشه سدّ بزرگى 

بوده در برابر دعوت پيغمبران كه بر اساس عدالت 

اند و و برادرى و برابرى بوده و آنها مقاومت كرده

اند و در قرآن از اينها به از آن جلوگيرى نموده

سوره انعام  124اكابر تعبير شده است كه در آيه 

فرمايد و در هرشهرستان اكابرى مقرّر كرديم تا مى

خود مكر نكنند و آنان  در آن نيرنگ بازند و جز با

 480شعور و خردمندى ندارند«.

 دزدان راه خدا، علماى دنياپرست

امام صادق عليه السالم فرمود: »هرگاه ديديد عالم، 

دوستدار دنياست او را نسبت به دين خود متهم 

دانيد؛ زيرا هركه چيزى را دوست دارد، گرد همان 

گردد، خداوند به داوود وحى محبوب خود مى
 

480 \( 1iُ)-   466، ص 3كاىف، مَتجم، ج.\E 
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رمود ميان من و خودت عالمى كه فريفته دنياست ف

واسطه مكن تا تو را از راه دوستى من باز دارد؛ زيرا 

باشند آنان، راهزنهاى بندگانم كه خواهان منند مى

كمتر چيزى كه من با ايشان كنم اين است كه 

 481شيرينى مناجات خودم را از دلشان بركنم«.

حديث همان  بايد دانست مراد از حبّ دنيا در اين

اش آن است حبّ استقاللى شديد به دنياست و نشانه

هاى دنيوى از مال و كه هنگام رسيدن به خواسته

شود و از زيان اندازه شاد مىجاه و غير آنها بى

آخرتش به اينكه حرام باشد باكى ندارد و اگر به 

آرزوى دنيوى نرسد يا از دستش برود سخت 

د در آن آبادى شود هرچنناراحت و پريشان مى

 آخرتش باشد.

 شودپيرو دنياپرست، مثل او مى

 
481 \( 2iُ)-   81، ص 1كاىف، مَتجم، ج.\E 

http://www.i20.ir/


995      www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

اينكه فرمود عالم محبّ دنيا را بر دين خود متهم 

دانيد؛ يعنى بر ديندارى او مطمئن نباشيد؛ زيرا 

كسى كه دنيا دوست شد تمام كارهايش براى 

رسيدن به آرزوهاى دنيويست هرچند از راه حرام 

فداى دنياى  باشد و چنين شخصى دين خود را

 كند و دينداريشخود مى

______________________________ 
 .466، ص 3كافى، مترجم، ج  -(1)

 .81، ص 1كافى، مترجم، ج  -(2)

 371، ص: 2قلب سليم، ج

اى است كه به دنيايش زيانى نرسد و در تا اندازه

مندى به پيش از اين ثابت شد كه دوستى و عالقه

عالقگى به دنيا هرچه زيادتر شود دشمنى و بى

آخرت بيشتر خواهد بود و اينكه فرمود عالم دنيا 

دوست را بين خود و خدا واسطه قرار مده براى 
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عالم آن است كه هركه براى تقويت دين خود به 

مند شود و راه و روش او را پيروى محبّ دنيا عالقه

كند پس از چندى مانند آن عالم، محبّ دنيا 

خواهد شد و همانجايى كه آن عالم است از دورى 

از خدا و خرابى آخرتش قرار خواهد گرفت و از 

اينجاست كه بعض از فقها فرموده از شرايط مرجع 

چسبيده به آن تقليد آن است كه دوستدار به دنيا و 

 482نباشد.

اينكه در آخر حديث فرمود: كمتر عقوبت الهى 

درباره عالم دوستدار دنيا گرفته شدن شيرينى 

مناجات از اوست، بايد دانست كه اين قهر الهى و 

عذاب شديد روحانى است نزد اهل معرفت و اما 

عقوبت باالتر از اين كه به دوستدار دنيا خواهد 

 جزئى بيرون است.رسيد از ادراك عقول 

 رياست طلب ملعون است

 
482 \( 1iُ)- (.22اا ىف حتصيلها«،) رساله عروةالوثقى، احكام تقليد، مسأله » وان اليكون مقبال على الدنيا وطالباا َلا مكبىاا عليها جمدى\E 
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امام باقر عليه السالم فرمود: »هركه طلب علم كند 

تا بر علما بنازد يا با سفيهان بحث دراندازد يا خود 

را مورد توجه مردم سازد، نشيمن او پر از آتش باد، 

 483به راستى رياست جز براى اهلش نشايد«.

امام صادق عليه السالم فرمود: »ملعون است كسى 

است كسى كه قصد كه رياست به خود بندد، ملعون 

آن كند، ملعون است كسى كه آن را به خود بازگو 

 484كند«.

______________________________ 
»وان اليكون مقبال على الدنيا وطالباً لها مكبّاً  -(1)

عليها مجدّاً فى تحصيلها«، )رساله عروةالوثقى، 

 (.22احكام تقليد، مسأله 

هِىَ بِهِ العُلَماءَ أَوْ يُمارِىَ بِهِ »مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لَيُبا -(2)

السُّفَهآء اوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ فَلْيَتَبوّء مَقْعَدَهُ 

 
483 \( 2iُ)- َفهآء اْو َيْصِرَف ِبِه ُوُجوَه النَّاِس ِإلَْيِه ، 1ْصُلُح االَّ ِِلَْهلها«،) اصول كاىف، ج فَ ْلَيَتبوىء َمْقَعَدُه ِمَن النَّار ِإنَّ اْلرِّياَسَة التَ » َمْن طََلَب اْلِعْلَم لَيُباِهَى بِِه الُعَلماَء َأْو مُيارَِى بِِه السُّ

 E\، باب املستاكل بعلمه واملباهى به(.6، ح 47ص 
484 \( 3iُ)- َث ّبا نَ ْفَسُه«،) اصول كاىف، ج  E\(.4، باب طلب الرياسة، ح 298، ص 2» َمْلُعوٌن َمْن تَ رَأََّس َمْلُعوٌن َمْن َهمَّ ّبا، َمْلُعوٌن َمْن َحدَّ
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مِنَ النَّار إِنَّ الْرِّياسَةَ التَصْلُحُ الَّا لِأَهْلها«، )اصول 

، باب المستاكل بعلمه 6، ح 47، ص 1كافى، ج 

 والمباهى به(.

 مَنْ تَرَأَّسَ مَلْعُونٌ مَنْ هَمَّ بها، مَلْعُونٌ »مَلْعُونٌ -(3)

، 298، ص 2مَنْ حَدَّثَ بها نَفْسَهُ«، )اصول كافى، ج 

 (.4باب طلب الرياسة، ح 

 372، ص: 2قلب سليم، ج

بايد دانست رياست طلبى خواه در امر شرعى باشد 

مانند محراب و منبر و مسند فتوا و قضاوت يا در امور 

مانند سلطنت بر كشورى تا حكمرانى بر دنيوى باشد 

اى و به طور كلى پذيرفتن و دنبال قريه و دهكده

كردن كرسى رياست اگر از روى حب به دنيا باشد؛ 

يعنى زياد كردن ثروت و شوكت و شهرت، هرچند 

به آخرتش زيان رسد و در حرام افتد، حرام است 

و اگر زاهد باشد؛ يعنى عالقه شديد به آخرت خود 
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د و براى تأمين حيات جاودانى خود بخواهد دار

خلق را ارشاد كند يا بسط عدل نمايد يا از مظلومى 

دادخواهى كند حالل است و براى حرمت رياست 

طلبى به جهت نفسانى روايات فراوانى در اصول 

 83كافى و غير آن است و كافى است تدبر در آيه 

از سوره قصص كه شرح آن در بحث كبر گفته شد: 

ن سراى آخرت و بهشت با اهميت را آماده »آ

ايم براى آنان كه نخواهند برترى را در زمين كرده

و نه تبهكارى را و سرانجام نيك براى پرهيزكاران 

 486و 485است ...«.

 اندرز موسى به دوست دانشمندش

امام صادق عليه السالم فرمود: »موسى بن عمران 

ش كه علم عليه السالم را همنشينى بود از ياران
 

485 \i\-( 1)iُ  ْاُر اآلِخرَِة جَنَْعْلها لِلَّذيَن اليُريُدوَن ُعُلوىاا ِف ااْلْرِض َوال فساداا والعاِقَبةُ لِْلُمتَّقْيتِل  .E\E\َك الدَّ
486 \( 2iُ)-  رسول خدا صلى  ذيل حاالت ُمتار بن اّب عبيده ثقفى از منتخب نقل كرده كه امام صادق عليه السالم فرموده روز قيامت 205، صفحه 3در رجال ِمقاِن، جلد

اللَّه صلى اهلل عليه و آله و شود يا رسولكنند، فريادى از ميان آتش سه مرتبه بلند مىاهلل عليه و آله و سلم و امرياملؤمنْي و حسن و حسْي عليهم السالم از كنار جهنم عبور مى
كند يا حسْي! دهد، پس سه مرتبه ندا مىگويد يا امرياملؤمنْي! او را جواب منىسه مرتبه مى دهد، پسسلم به فريادم رس، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم او را جواب منى

بت كّن، پس حسْي عليه السالم به فريادم رس من كشنده دمشنان تو هستم، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمايد يا حسْي! حجت را بر تو َتام كرد؛ يعّن بايد اجا
داشت و وست مىا و مانند باز شكارى او را از آتش بريون آورد چون از امام صادق عليه السالم سبب دوزخ رفنت ُمتار را پرسيدند، فرمود چون سلطنت را داجابت منايد او ر 

 E\خواهان دنيا و نقش و نگار آن بود و دوسىت دنيا سر ِهه گناهان است ...
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فراوانى داشت وقتى از موسى عليه السالم اجازه 

خواست كه به ديدن بستگانش رود موسى عليه 

 السالم

______________________________ 
تِلْكَ الدَّارُ اآلخِرَةِ نَجْعَلْها لِلَّذينَ اليُريدُونَ عُلُوّاً  -(1)

 .فِي الْارْضِ وَال فساداً والعاقِبَةُ لِلْمُتَّقين

ذيل  205، صفحه 3در رجال ممقانى، جلد  -(2)

حاالت مختار بن ابى عبيده ثقفى از منتخب نقل 

كرده كه امام صادق عليه السالم فرموده روز قيامت 

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و 

اميرالمؤمنين و حسن و حسين عليهم السالم از كنار 

ه مرتبه كنند، فريادى از ميان آتش سجهنم عبور مى

اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم شود يا رسولبلند مى

به فريادم رس، رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

گويد دهد، پس سه مرتبه مىسلم او را جواب نمى

دهد، پس سه يا اميرالمؤمنين! او را جواب نمى
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كند يا حسين! به فريادم رس من مرتبه ندا مى

رسول خدا صلى اهلل عليه  كشنده دشمنان تو هستم،

و آله و سلم فرمايد يا حسين! حجت را بر تو تمام 

كرد؛ يعنى بايد اجابت كنى، پس حسين عليه السالم 

اجابت نمايد او را و مانند باز شكارى او را از آتش 

بيرون آورد چون از امام صادق عليه السالم سبب 

دوزخ رفتن مختار را پرسيدند، فرمود چون سلطنت 

داشت و خواهان دنيا و نقش و نگار دوست مىرا 

 آن بود و دوستى دنيا سر همه گناهان است ...

 373، ص: 2قلب سليم، ج

فرمود: ارحام را حقى است كه بايد ادا شود، برو 

مند ولكن بپرهيز كه به دنيا ميل كنى و به آن عالقه

شوى؛ زيرا خداوند به تو علم داده مبادا آن را ضايع 

نيادوست شوى و به غير خدا متمايل سازى و د

 گردى«.
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آن مرد گفت جز نيكى چيزى نخواهد شد و به 

سمت بستگانش رفت و سفرش طوالنى شد، موسى 

عليه السالم احوال او را پرسيد كسى را از او خبرى 

نبود پس از جبرئيل پرسيد و فرمود مرا از همنشينم 

فالنى آگاهى ده آيا خبرى از او دارى؟ جبرئيل در 

لى به پاسخ گفت بلى حاضر است در بيرون خانه و

 صورت ميمون مسخ شده و در گردنش زنجير است.

موسى عليه السالم ناراحت و برآشفته گرديد و به 

نماز ايستاد و خدا را خواند و گفت پروردگارا! 

رفيقم همنشينم او را نجات بخش! خداوند به او 

وحى فرستاد اى موسى! اگر مرا بخوانى تا دو طرف 

و نپذيرم؛ زيرا گردنت خرد شود دعايت را درباره ا

او را دانشى داديم و تباهش كرد و به غير آن يعنى 

 487دنيا مايل شد.

 حيوانهايى به صورت انسان

 
487 \( 1iُ)-  49منية املريد، شهيد ثاِن، ص.\E 
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بايد دانست كسى كه حيات دنيا را حقيقت و زندگى 

رو عالقه و همّ آخرت را داستان پنداشت و از اين

او تنها دنيا شد، چنين شخص كمبود انسانيت دارد و 

اگر در حب دنيا متمكن و مستقر شد به طورى كه 

ذاتى او شد بكلى از سيرت انسانى بيرون و حيوان 

لم برزخ اين عالم جان است و پس از مرگ در عا

 حقيقت آشكار خواهد شد.

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »صورت، انسانى 

 488است و دل، دل حيوان است«.

هركه تو بينى نه همه 

 آدمند
 

اكثرشان گاو و خر 

 دمندبى

 

و صورت روان هرانسانى همان خوى حيوانى 

اوست كه در آن راسخ شده است؛ مثلًا اگر در تقليد 

 
488 \( 2iُ)-(.87البالغه صبحى صاحل، خطبه » فَالصُّورُة ُصورَُة إِْنساٍن َواْلَقْلُب قَ ْلُب َحْيواٍن«،) هنج\E 
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اكات بوده ميمون عالم جان است؛ مانند و مح

 بسيارى از بشر

______________________________ 
 .49منية المريد، شهيد ثانى، ص  -(1)

»فَالصُّورةُ صُورَةُ إِنْسانٍ وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيْوانٍ«،  -(2)

 (.87البالغه صبحى صالح، خطبه )نهج

 374، ص: 2قلب سليم، ج

ها كه در تقليد و پيروى از راه و خاورميانه و شرقى

ها از ميمون كمى ندارند و اگر در روش غربى

پرستى و زن پرستى و نافهمى فرو رفته پس از شكم

گاو و خر و خوك، كمبودى ندارد و اگر در عجب 

و كبر و نخوت و درندگى قوى شده، پلنگ و 

 گرىگرگى شده است و اگر در شر رسانى و حيله

متمكن گرديده، شيطانى است و اگر انسانى در 

هريك از اين خويهاى حيوانى راسخ شد در عالم 

http://www.i20.ir/


1005     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

ملكوت به شكلهاى گوناگون خواهد بود و عجب 

شود كه اين آنكه در هر شكلى باشد شناخته مى

فالنى است و تحقيق اين مطلب در بخش نخست 

 اين كتاب دانسته شد.

 مايدفرعلى )ع( درندگان را معرفى مى

چون بيشتر دوستداران دنيا در بخل و حسادت و 

درندگى كمبودى از سگ ندارند، اميرالمؤمنين 

فرمايد: »و بپرهيز عليه السالم آنها را سگ شناخته مى

بينى از ميل اهل از اينكه فريب خورى به آنچه مى

دنيا به سوى آن و بر جستن ايشان بر آن جز اين 

ننده و درندگان نيست كه ايشان سگهاى عوعو ك

رسانند بعض آنها اى هستند كه آزار مىشكار كننده

خورد و بر بعضى و قوىّ آنها ذليل و ناتوان را مى

 زيادشان كمشان را«:
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اين جهان بر مثل 

 مرداريست
 

كركسان دور از 

 هزار هزار

اين مرا آن همى 

 زند مخلب
 

وآن مر اين را همى 

 زند منقار

آخراالمر بگذرند 

 همه
 

وز همه بازماند اين 

 مردار

 

 »سنائى«

 

ناگفته نماند آنچه از آيات و روايات نقل شد، 

اى بود از آيات و روايات زيادى كه در باب نمونه

مذمت دوستى دنيا رسيده كه درباره هيچ گناهى 

دهم آن نرسيده و درآنچه نقل شد براى يك

دانستن حرمت وبزرگى گناه حبّ قوى استقاللى 

 دنيا كفايت است.به
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 حكم مرتبه سوم كراهت است

كسى كه به زندگى دنيوى خود و اوضاع آن 

 مند است لكن دوستى ودوستدار و عالقه

 375، ص: 2قلب سليم، ج

اش به خدا اش به دنيا نسبت به دوستى و عالقهعالقه

و آخرت ضعيف و ناچيز است و آخرت نزدش مهمتر 

جويد خواهد و مىاست، آبادى آخرت خود را مى

شد و از اين روى هرچند در آن خرابى دنيايش با

از هرلذت نفسانى كه زيان آخرتش در آن باشد در 

 فرار و گريز است.

نشانه حب ضعيف به دنيا و حب قوى به آخرت آن 

اى است كه اگر زيانى به دنيايش رسد تا اندازه

شود و اگر به آخرتش زيان برسد؛ مثلًا ناراحت مى

گناهى از او سرزند يا از كار خيرى محروم شود، 

د برابر ناراحت و پريشان حال و گريان و لرزان چن
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خواهد شد و تا يقين به قبولى توبه خود نكند و 

جبران آنچه از او فوت شده، ننمايد آرام و قرار 

گيرد و چنانى كه اهل دنيا در زيانها و نمى

شوند و در ناكاميهاى دنيوى مضطرب و پريشان مى

ن كام و رسيدن به آرزوها و هوسها، شادمان و شيري

گردد آرام هستند، او در زيانهاى آخرتى پريشان مى

و به ذكر خدا و آخرت و كردارهاى آخرتى شيرين 

 كام و آرامش دارد.

 مانع كمال ايمان و ترقى است

و اين مقدار حبّ دنيا چون نه منافى با ايمان به خدا 

و آخرت است و نه موجب فساد و صدور گناه است 

اه نيست و آيات و رواياتى كه باشد و گنحرام نمى

شود و نقل شد شامل اين مرتبه از دوستى دنيا نمى

مورد آنها تنها مرتبه اوّل و دوّم است چنانچه شرح 

 داده شد.
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لكن اين مرتبه سوّم از دوستى دنيا منافى با كمال 

ايمان و مانع از ترقى انسانى است؛ زيرا تمام سعادت 

، رسيدن به مقام انسانى كه براى آن آفريده شده

قرب حضرت آفريدگار است و آن حاصل نخواهد 

مندى. آن هم به طور شد جز به دوستى و عالقه

مندى او پروردگار منعم انحصار؛ يعنى تنها عالقه

اى را مستقلًا دوست ندارد باشد و جز او هيچ آفريده

بلكه همه را به تبع دوستى او دوست بداردو جهان 

و هرچه در آنهاست همه را آثار فانى و باقى و هركه 

هاى قدرت و انواع نعمت او شناسد رحمت و نشانه

 و از اين روى

 376، ص: 2قلب سليم، ج

همه را دوست بدارد تا جايى كه خود و زن و فرزند 

هايش را داده خدا و امانت او بيند و به و ساير عالقه

 :489مند باشداين جهت به همه عالقه

 
489 \E\( 1)iُ 
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آنم  به جهان خرّم از

كه جهان خرّم از 

 اوست

 

عاشقم بر همه عالم 

كه همه عالم از 

 اوست

 

اى كه خدا نيز طاعت و عبادت و هر كردار شايسته

آن را دوست دارد از جان و دل دوستدار باشد. و 

نيز پيغمبران و امامان و ساير اهل ايمان كه محبوب 

مند باشد، البته خداوندند همه را دوستدار و عالقه

شدت و ضعف دوستى هريك به مقدار محبوبيّت 

هشت جاويد را آنها نزد خداوند است تا جايى كه ب

دوست دارد از جهت اينكه مهمانخانه الهى و محلّ 

ها و دوستان اوست نه تنها از جهت اينكه محلّ بهره

لذتهاست. نيز از هرچيزى كه موجب سرگرمى از 

 

 اقبل ذا اْلدار ذا اْلدارا  امر على الديار ديار ليلى -

 ولكن حب من سكن الديارا   وما حب الديار شغفن قلىب 
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خدا و سبب حبّ استقاللى به آن است، گريزان 

 باشد.

 دوستى غير خدا دورى از خداست

و كمال او در  و چون دانسته شد كه سعادت انسانى

مندى به اوست پس قرب به خداوند و تمام عالقه

اگر به كسى يا چيزى از جهان آفرينش حتى 

مند شود هرچند به مقدار خودش مستقلًا عالقه

اى باشد به همان اندازه از خدا دور و به آن ذرّه

چيز نزديك شده و به همان اندازه از سعادت و 

وم گرديده است، رسيدن به مقام عالى انسانيت محر

مندى به غير خدا مستقلًا به هركمى بنابراين، عالقه

كه باشد هرچند حرام و موجب عذاب نيست لكن 

چون مانع از سعادت و موجب محروميّت است بر 

 هرطالب سعادتى عقلًا پرهيزاز آن الزم است.

 حكم شرعى مرتبه سوّم
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امّا حكم شرعى اين مرتبه از حبّ دنيا، بايد دانست 

 اى از آيات قرآنكه در پاره

______________________________ 
(1) 

 

امر على الديار  -

 ديار ليلى
 

اقبل ذا الجدار ذا 

 الجدارا

وما حب الديار 

 شغفن قلبى
 

ولكن حب من سكن 

 الديارا

 

 

 377، ص: 2قلب سليم، ج
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مجيد و اخبار از حبّ دنيا به طور عموم نهى شده 

كه شامل هرسه مرتبه آن است چنانچه ذكر خواهد 

اى ديگر نهى اكيد از همان مرتبه اوّل شد و در پاره

و دوّم شده و وعده عذاب بر آن داده شده چنانچه 

 گذشت.

بنابراين، مرتبه اوّل و دوّم از حبّ دنيا حرام و 

بود و مرتبه سوّم مكروه صاحب آن معذّب خواهد 

 و صاحبش از سعادت و درجات محروم است.

اى از آيات و اخبار كه به و براى اختصار به پاره

طور عموم از حبّ دنيا نهى شده و به خالى كردن 

 گردد.دل از عالقه به غير خدا امر شده اشاره مى

 مال و فرزند، شما را از ياد خدا باز ندارد

ايد مالها و فرزندانتان، شما »اى كسانى كه گرويده

را از ياد خدا باز ندارد )به اينكه به جاى دوستى و 

مند شويد( و هركه مندى به خدا به آنها عالقهعالقه
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چنين كند )يعنى به جاى دوستى منعم، نعمت را از 

مستقلًا دوستدار شود( ايشان مال و فرزند و غير آنها 

 490زيانكارانند«.

چون با خدا سر و كارى نداشتند، از عمر خود سود 

 جاودانى كه ايمان و كردار شايسته است نبردند.

 شوند از ياد خدامردانى كه بازداشته نمى

»مردانى كه بازرگانى و داد و ستد آنها را از ياد خدا 

باز ندارد و از برپا كردن نماز و دادن زكات سرگرم 

ترسند روزى را كه دلها و چشمها در آن نسازد و مى

 491روز همواره دگرگون است«.

______________________________ 
مْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلدُكُمْ يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُلْهِكُمْ أَ -(1)

عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأوْلَئكَ هُمُ ا 

 (.9، )منافقون/ لْخسِرُونَ

 
490 \i\-( 1)iُ  َئَك ُهُم ا خْلِسُرونَ يأَي َُّها الَِّذيَن ءَاَمُنوْا اَلتُ ْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل أَْولدُُكْم َعن ذِْكِر اللَِّه َوَمن يَ ْفَعْل َذاِلَك فَأْول\E /(.9،) منافقون\E 
491 \i\-( 2)iُ  ِتُ ْله  E\(.37،) نور/ E\يِه اْلُقُلوُب َواِْلَْبصرُ يِهْم َِترٌَة َواَل بَ ْيٌع َعن ذِْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصََّلواِة َوإِيَتآِء الزََّكواِة ََيَاُفوَن يَ ْوماا تَ َتَقلَُّب فِ رَِجاٌل الَّ
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رِجَالٌ لَّاتُلْهِيهِمْ تِجرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ  -(2)

لَّبُ فِيهِ الصَّلَواةِ وَإِيتَآءِ الزَّكَواةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَ

 (.37، )نور/ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصرُ

 378، ص: 2قلب سليم، ج

مراد از ذكر خدا در اين آيه شريفه، ياد قلبى و 

مندى است؛ يعنى در هرحال و نزد دوستى و عالقه

جالله دلبند و هركار به خداوند منعم جل

مندند و به عالقه به او به كارها و نعمتها عالقه

هستند و به دوستى او نزد هرطاعت و مند عالقه

 اند:عبادتى حاضر و آن را به پا دارنده

سر رشته دولت اى 

 برادر به كف آر
 

وين عمر گرانى به 

 خسارت مگذار

دائم همه جا با همه 

 كس در همه كار
 

ميدار نهفته چشم دل 

 جانب يار
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 زينتهاى دنيا براى امتحان

»ما آنچه بر روى زمين آفريديم آرايش زمين قرار 

داديم تا آنها كه نيكوكارترند بيازماييم و ما هرچه بر 

گياه و بيابان خواهيم روى زمين است هموار و بى

 492كرد«.

شرح آيه شريفه حسن عمل و عمل صالح )كردار 

نيك و شايسته( كه در قرآن مجيد ازآن زياد نام 

سعادت جاودانى دانسته هر  برده وآن راتنها وسيله

مندى به كردارى است كه از روى محبّت و عالقه

خدا و اطاعت از امر او انجام گيرد هر چند در ظاهر 

عبادت نباشد مانند كسى كه خوراك لذيذ خورد و 

پرستى لباس فاخر پوشد نه از روى حظّ نفس و شكم

بلكه از روى التذاذ به نعمت حضرت آفريدگار و 

ن احسان او و اطاعت از فرمان او. و آشكار كرد

كردار زشت و ناروا هركردارى است كه از روى 

 
492 \i\-( 1)iُ  َُا لِنَْبُلَوُهْم أَي ُّه ا ُجُرزااإِنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى ا ِْلَْرِض زِيَنةا َلَّ * َوإِنَّا َْلِعُلوَن َما َعلَْيَها َصعِيدا  E\(.8 -7،) كهف/ E\ْم َأْحَسُن َعَمالا
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حظّ نفس و غرض شيطانى ونفع دنيوى باشد، 

هرچند در ظاهر عبادت باشد مانند عبادت رياكار و 

 خودپسند.

»زينت« به معناى آراستن و آرايش دادن و جلوه 

 متاع )كاال( است براى جلب توجه مشترى.

 اصلى و تبعى از آفرينشمنظور 

از دقت در اين آيه و آيات ديگر قرآن مجيد دانسته 

 شود كه خداوند جهانمى

______________________________ 
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ا لْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ  -(1)

، هَا صَعِيدًا جُرُزًاأَحْسَنُ عَمَلًا* وَإِنَّا لَجعِلُونَ مَا عَلَيْ

 (.8 -7)كهف/ 

 379، ص: 2قلب سليم، ج
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آفرين، انواع نعمتها و بهجتها و لذّتها را در كره 

كران جمال اى از درياى بىخاك آفريد و قطره

هستى را در اين كره به اندازه پذيرش آن پخش 

سپس بشر را آفريد و اين كاال را بر او جلوه  493فرمود

داد به دو منظور: تبعى و اصلى، منظور »تبعى« از 

ر به دنبال آنها رود جلوه كاالى دنيا آن است كه بش

و آنها را به دست آورد و استفاده كند و بدين وسيله 

موجب آبادى دنيا و توليد نسل و بقاى حيات مادّى 

 موقت او شود.

و اما منظور »اصلى« از جلوه متاع دنيا بر بشر آن 

است كه اين نعمتها وسيله شناسايى منعم گردد به 

ويا و طورى كه آفريننده و سازنده آنها را ج

مند و از خواهان شود و او را دوستدار و به او عالقه

او فرمانبردار و سپاسگزار گردد، نه اينكه به متاع دنيا 

 
493 \i\-( 1)iُ  ْْعُلومٍ َوِإْن مىن َشى  E\(.21،) حجر/ E\ٍء ِإالَّ ِعنَدنَا َخَزآئُنُه َوَما نُ َنزىلُهُ ِإالَّ ِبَقَدٍر مَّ

فرستيم آن هاى آن( پو فرو منى هاى آن) هناد و هنفته » و هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما و حتت فرمان ماست خزينه
   .را از خزينه قدرت خود مگر به اندازه معلوم كه نه كم از آن شايد و نه زياده بر آن بايد«
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فريفته شود و به دنبال آن رود و به رسيدن به آن 

نياز پندارد و از اين روى متاع دنيا را خود را بى

مورد پرستش و ستايش خود قرار دهد و خود را 

متصرف به حق در كره خاك پندارد مالك مطلق و 

باك باشد و و از هرنوع تجاوز به حدود الهى بى

خالصه تنها نعمت را شناسد وآن راخواهان باشد 

وبپرستد ولى منعم رافراموش كند ومتجاوز 

 494گردد.وناسپاس

 
494 \( 2iُ)- استان دقت كنيد:از باب تشبيه معقول به حمسوس و روشن شدن مقصود در اين د\E 

گويند سبب عالقه شديد سلطان حممود غزنوى به غالم خود اياز آن بود كه پس از فتح سومنات هند، جواهرات فراواِن 
به دست آورد و آهنا را بار شَت كردند و به مست غزنْي مراجعت منود، در يكى از منازل، صندوقى شكست و جواهرهاى  

اد هركه هرچه بردارد براى خودش باشد. وزرا و امرا مشغول به دست آوردن جواهر آن بر زمْي رَيت، سلطان فرمان د
شدند، يك وقت سلطان به اطراف خود نظر كرد ديد جز اياز كه پشت سرش هست كسى ديگر با او نيست و ِهه  

نرفىت جواهر بردارى،  اند، سلطان به اياز گفت چرا تو مانند ديگراندرباريانش او را تنها گذاشته به دنبال جواهر رفته
گفت دريغم آمد كه از خدمت سلطان بگريزم و به َجع جواهر پردازم، سلطان را دمشن فراوان است گفتم مبادا چشم 

  .ارزش من فداى تو باشدزَخى به سلطان رسد و از تو دور نشدم براى اينكه اگر دمشّن قصد بدى كند جان ّب

 ز خدمت به نعمت نپرداختم  تاختم من اندر قفاى تو مى 

اين اخالص اياز سبب شد كه سلطان با وجود بودن برادر و پسر، او را وليعهد خود كرد و گاهى او را بر ُتت پادشاهى  
  .نشانيدهپلوى خودش مى

ز ندارد و از هرچه  اى خشنود و او را دوست دارد كه زينتهاى دنيا او را از ياد موال با خواننده عزيز بداند خداوند از بنده
  .موجب سرگرمى و بازداشت او از ياد خداست در گريز باشد هرچند آن زينت از مباحات باشد 
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______________________________ 
ءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئنُهُ وَمَا نُنَزّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَإِنْ مّن شَىْ -(1)

 (.21، )حجر/ مَّعْلُومٍ

»و هيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما و تحت فرمان 

هاى آن( پو فرو هاى آن )نهاد و نهفتهماست خزينه

فرستيم آن را از خزينه قدرت خود مگر به نمى

 

در اين داستان نيز دقت شود گويند سلطان حممود در بْي جواهرهاىي كه از هندوستان آورده بود، ياقوت سرخى كه شب  
د و ارزش آن را پرسيد، هريك مقدار زيادى گفتند، سپس  درخشان بود به دست آورده روزى آن را نشان وزراى خود دا

كس نپذيرفت و گفتند صالح نيست شكسنت چنْي گوهرى. اياز وارد شد: ارزش  آهنا را به شكسنت آن امر كرد، هيچ
از  اند افزون است، سپس سلطان او را امر به شكسنت كرد فوراا ايگوهر را از او پرسيد، اياز گفت ارزش آن از آنچه گفته 

آن ياقوت را شكست، حاضران در دل شادى كردند كه اياز با اين كار مغضوب سلطان شد، پس زبان طعن بر او  
  :گشوده گفتند چرا چنْي كردى به خزينه سلطنىت ضرر زدى تو دمشن سلطاِن نه دوست او، اياز پاسخ داد

 امر شه ّبَت به قيمت يا گهر   گفت اياز اى مهتران نامور

 يا كه اين نيكو گهر ّبر خدا  ه بود پيش مشا امر سلطان ب

 تان غولست جاده و راه ِن قبله  اى نظرتان بر گهر بر شاه ِن

 من چو مشرك روى نارم در حجر  گردامن نظرمن ز شه بر مى 

 برگزيند پس هند او امر شاه  گهر جاِن كه رنگْي سنگ راهّب

 َجله بشكستيد گوهر را عيان   گوهر امر شه بود اى ناكسان 

  . حاضران دانستند كه امر سلطان براى آزمايش آهنا بود و در نتيجه سرفرازى اياز بيشَت و سر به زيرى آهنا افزونَت گرديد
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كم از آن شايد و نه زياده بر آن اندازه معلوم كه نه 

 بايد«.

از باب تشبيه معقول به محسوس و روشن شدن  -(2)

 مقصود در اين داستان دقت كنيد:

گويند سبب عالقه شديد سلطان محمود غزنوى به 

غالم خود اياز آن بود كه پس از فتح سومنات هند، 

جواهرات فراوانى به دست آورد و آنها را بار شتر 

به سمت غزنين مراجعت نمود، در يكى از كردند و 

منازل، صندوقى شكست و جواهرهاى آن بر زمين 

ريخت، سلطان فرمان داد هركه هرچه بردارد براى 

خودش باشد. وزرا و امرا مشغول به دست آوردن 

جواهر شدند، يك وقت سلطان به اطراف خود نظر 

كرد ديد جز اياز كه پشت سرش هست كسى ديگر 

و همه درباريانش او را تنها گذاشته به با او نيست 

اند، سلطان به اياز گفت چرا تو دنبال جواهر رفته

مانند ديگران نرفتى جواهر بردارى، گفت دريغم 
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آمد كه از خدمت سلطان بگريزم و به جمع جواهر 

پردازم، سلطان را دشمن فراوان است گفتم مبادا 

ى چشم زخمى به سلطان رسد و از تو دور نشدم برا

ارزش من اينكه اگر دشمنى قصد بدى كند جان بى

 فداى تو باشد.

 

من اندر قفاى تو 

 تاختممى
 

ز خدمت به نعمت 

 نپرداختم

 

اين اخالص اياز سبب شد كه سلطان با وجود بودن 

برادر و پسر، او را وليعهد خود كرد و گاهى او را بر 

 نشانيد.تخت پادشاهى پهلوى خودش مى

اى خشنود و او خواننده عزيز بداند خداوند از بنده

را دوست دارد كه زينتهاى دنيا او را از ياد موال باز 

و بازداشت او از ندارد و از هرچه موجب سرگرمى 
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ياد خداست در گريز باشد هرچند آن زينت از 

 مباحات باشد.

در اين داستان نيز دقت شود گويند سلطان محمود 

در بين جواهرهايى كه از هندوستان آورده بود، 

ياقوت سرخى كه شب درخشان بود به دست آورده 

روزى آن را نشان وزراى خود داد و ارزش آن را 

ار زيادى گفتند، سپس آنها را به پرسيد، هريك مقد

كس نپذيرفت و گفتند شكستن آن امر كرد، هيچ

صالح نيست شكستن چنين گوهرى. اياز وارد شد: 

ارزش گوهر را از او پرسيد، اياز گفت ارزش آن از 

اند افزون است، سپس سلطان او را امر به آنچه گفته

شكستن كرد فوراً اياز آن ياقوت را شكست، 

دل شادى كردند كه اياز با اين كار  حاضران در

مغضوب سلطان شد، پس زبان طعن بر او گشوده 

گفتند چرا چنين كردى به خزينه سلطنتى ضرر 

 زدى تو دشمن سلطانى نه دوست او، اياز پاسخ داد:
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گفت اياز اى مهتران 

 نامور
 

امر شه بهتر به قيمت 

 يا گهر

امر سلطان به بود 

 پيش شما
 

و گهر يا كه اين نيك

 بهر خدا

اى نظرتان بر گهر بر 

 شاه نى
 

تان غولست قبله

 جاده و راه نى

من ز شه بر 

 گردانم نظرمى
 

من چو مشرك روى 

 نارم در حجر

گهر جانى كه بى

 رنگين سنگ راه
 

برگزيند پس نهد او 

 امر شاه

گوهر امر شه بود اى 

 ناكسان
 

جمله بشكستيد گوهر 

 را عيان
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حاضران دانستند كه امر سلطان براى آزمايش آنها 

بود و در نتيجه سرفرازى اياز بيشتر و سر به زيرى 

 آنها افزونتر گرديد.

 380، ص: 2قلب سليم، ج

 آزمايند؟چگونه به زينتهاى دنيا مى

نيز از مشاهده زينتهاى دنيا در نقصهاى آن انديشه 

كند كه اهم آنها فنا و زوال و ناپايدارى است، پس 

يقين كند كه در جهان هستى، جهان ديگرى 

خواهد بود كه در آن اصل كمال و جمال 

نهايت و خالى از هر عيب و نقص است كه اهم بى

آن جاودان بودن است و خود را اهل آن بداند؛ 

براى آن جهان آفريده شده است؛ زيرا اگر به يعنى 

مرگ زندگى او تمام و نيست و نابود گردد الزم 

آيد عبث و بيهوده كارى در دستگاه آفرينش، مى
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در حالى كه تمام اجزاى جهان گواهند بر حكمت 

 پايان آفريدگار خود )شرح اينبى

 381، ص: 2قلب سليم، ج

ت حقيقت مطلب در بحث معاد گفته شد( اين اس

آزمايش الهى كه بشر را به وسيله زينتهاى دنيا 

آزمايد و نتيجه اين آزمايش پيدايش و جدا مى

شدن سعيد از شقى، طيّب از خبيث پاك سرشت از 

زشت سرشت، بلند همت از پست همت، انسان 

سيرت از حيوان سيرت و خالصه بهشتى و دوزخى 

 است و سپس در جهان جاويد دو صف از بشر تشكيل

خواهد يافت، اصحاب يمين كه هميشه در بهشت 

نهايت حضرت آفريدگارند به مورد اكرام و انعام بى

تفصيلى كه در قرآن مجيد فرموده و بدين وسيله 

فضل عظيم الهى آشكار خواهد شد و اصحاب شمال 

اند كه در همانجايى كه براى خود آماده كرده

واى يعنى دوزخ جاگرفته و به پاداش كردارهاى نار
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خود خواهند رسيد و بدين وسيله عدل حقيقى 

گردد و چون هركه را الهى درباره آنها هويدا مى

به جاى مناسبش جاى دادند و آنچه سزاوار او است 

شود كه ثناى مطلق حق به او دادند آشكار مى

 495خداست.

خالصه، پروردگار عالم زندگى دنيا را با زر و زيور 

و زرق و برقش براى هرفردى از بشر تا ساعت 

مرگش آزمايشگاه او قرار داده تا دنيا طلب، دنيا 

دوست، دنياپرست از آخرت طلب، آخرت دوست 

و خداپرست تميز داده شود بنابراين، كسى كه به 

اً( جزء مند شود )مستقلًا نه تبعزندگى دنيا عالقه

 فريب خوردگان و زيانكاران خواهد بود.

»اى مردم! از خشم و عذاب خدا بپرهيزيد و از 

هرچه ناشايست است دورى كنيد و بترسيد از روزى 

 
495 \i\-( 1)iُ َلِمْيَ ... َوُقِضَى بَ ْيَنُهم بِاْلَْقى َوقِيَل ا ْلَْْمُد لِلَِّه َربى ا ْلع\E /(.75،) زمر\E 

ِعريِ     .(7،) شورى/  ... َفرِيٌق ىِف ا ْْلَنَِّة َوَفرِيٌق ىِف السَّ
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كه هيچ پدرى به كار پسرش نيايد و او را سودى 

ندهد و هيچ فرزندى به كار پدر خويش نايد و 

حق سودى به او نرساندو بدانيد كه وعده خداوند 

و راست است پس زندگى اين جهانى شما را نفريبد 

)به اينكه آن را دوست داريد و خود را از خدا 

نياز پنداريد( و آن شيطان فريبنده شما را فريب بى

 از دوستى به خدا باز ندارد 496ندهد«.

______________________________ 
مْدُ لِلَّهِ رَبّ ا ... وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَقّ وَقِيلَ ا لْحَ -(1)

 (.75، )زمر/ لْعلَمِينَ

 (.7، )شورى/ ... فَرِيقٌ فِى ا لْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِى السَّعِيرِ

يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوْاْ يَوْمًا لَّايَجْزِى  -(2)

ا ى شَيًى وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍعَن وَالِدِهِوَالِدٌ عَن وَلَدِهِ

 
496 \i\-( 2)iُ  ِجَيْزِى َوالٌِد َعن َوَلِده نْ َيا َواَل يَ ُغرَّنَُّكم بِاللَِّه ى َواَل َمْولُوٌد ُهَو َجازٍَعن َوالِِدهِ يأَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكْم َواْخَشْوْا يَ ْوماا الَّ ى َشياا ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقى َفاَل تَ ُغرَّنَُّكُم اْْلََيواُة الدُّ

 E\(.33،) لقمان/ E\َغُرورُ الْ 
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إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَواةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم 

 (.33، )لقمان/ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

 382، ص: 2قلب سليم، ج

يا اينكه شما را به عفو و كرم خدا مغرور نسازد و به 

 گناه جرأت ندهد.

ا نهى چون خداوند از فريب خوردن به زندگى دني

و اعراف، آيه  130و  70فرموده، در سوره انعام آيه 

 35و جاثيه، آيه  33و فاطر، آيه  33و لقمان، آيه  51

تكرار فرموده پس بر هرمسلمانى  14و حديد، آيه 

الزم است هميشه از دل خود مراقبت كند و از 

 فريب خورندگان دنيا نباشد.

 بهشت براى پرهيزگاران بهتر است

دم زينت داده شده دوستى شهوات دنيا از »براى مر

زنان و فرزندان و هميانهاى زر و سيم و اسبان 

نشاندار و چهارپايان و مزارع و امالك، اينها متاع 
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ناچيز زندگى دنياست ليكن نزد خدا بازگشت 

خواهيد بهتر از اينها را نيكوست اى پيغمبر بگو، مى

دند به شما خبر دهم؟ براى كسانى كه اهل تقوا ش

نزد پروردگارشان باغهايى است كه در زير درختان 

اند و آنها نهرها جارى است و در آن هميشه متنعم

باشد اى مىآنان را در بهشت زنان پاكيزه و آراسته

و باالتر از همه خشنودى خداست، آرى خدا به 

 497حال بندگان بيناست«.

خالصه آيه شريفه آنكه خداوند زينتهاى دنيا را 

و آنها را آزمايش بشر قرار داد كه به وسيله  آفريد

آنها خدا دوست شوند و تأمين سعادت جاودانى 

خود كنند لكن شيطان آنها را فريب داده به جاى 

مندى به حيات دوستى خداى جهان آفرين و عالقه

آخرتى همين مشتهيات را دوست دار و به زندگى 

 مند شدند لكن بدانند اين زندگى ودنيوى عالقه
 

497  \i\-( 1)iُ   َِهِب َوا ْلِفضَّة َهَواِت ِمَن النىَسآِء َوا ْلبَِنَْي َوا ْلَقنِطرِي ا ْلُمَقنَطرَِة ِمَن الذَّ نْ يَ   زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ ا َواللَُّه ِعنَدُه ُحْسُن َوا خْلَْيِل ا ْلُمَسوََّمِة َواِْلَْنعِم َوا ْْلَْرِث َذاِلَك َمتُع ا ْْلََيوِة الدُّ
رٌَة َورِْضَواٌن مىَن اللَِّه َواللَُّه َبِصرٌي بِاْلعَِبادِ ا ْلَماِب* ُقْل أَُؤنَ بىُئُكم خِبَرْيٍ مىن َذاِلُكْم لِلَِّذيَن ات ََّقْوْا ِعنَد َرّبىِْم َجنٌت ََتْرِى ِمن حَتِْتَها اِْلَهنْ   E\(.15  -14آل عمران/    ،)E\ُر خِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج مَُّطهَّ
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مندى از شهوات آن فانى و مدت آن ناچيز بهره

مندى به فانى دور از خرد است و به است و عالقه

جاى دوستى به دنيا دوستدار عالم باقى شوند كه 

 بهتر و پايدارتر است.

______________________________ 
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النّسَآءِ وَا لْبَنِينَ  -(1)

وَا لْقَنطِيرِ ا لْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَا لْفِضَّةِ وَا لْخَيْلِ ا 

لْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعمِ وَا لْحَرْثِ ذَالِكَ مَتعُ ا لْحَيَوةِ الدُّنْيَا 

لْ أَؤُنَبّئُكُم بِخَيْرٍ مّن وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ا لْمَابِ* قُ

ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ عِندَ رَبّهِمْ جَنتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا 

الْأَنْهرُ خلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مّنَ اللَّهِ 

 (.15 -14، )آل عمران/ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

 383، ص: 2قلب سليم، ج
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شود كه حبّ از اين آيه شريفه به خوبى دانسته مى

استقاللى به هراندازه باشد شيطانى و مذموم 

 498است.

 
498 \E\( 1)iُ 

 عيب خود را بانگ زد باَجله گفت  همچنين دنيا اگرچه خوش شگفت -

 آن دغل كون و نصيحت آن فساد   اندر اين كون و فساد اى اوستاد

 و آن فسادش گفت رو من الشيم  گويد بيا من خوش پيمكون مى 

 زردى خزانبنگر آن سردى و   اى ز خوّب ّباران لب گزان 

 مرگ او را ياد كن وقت غروب   روز ديدى طلعت خورشيد خوب

 حسرتش را هم ببْي وقت حماق   بدر را ديدى بر اين خوش چار طاق 

 بعد فردا شد خرف رسواى خلق  كودكى از حسن شد موالى خلق

 زار بعد پريى بْي تّن چون پنبه  گر تن سيمْي بر آن كردت شكار 

 فضله آن را ببْي در آب ريز  اى بديده لوهتاى چرب خيز

 در فريب آن حسن و مرغوبيت كو  مر خبث را گو كه آن خوبيت كو

 در صناعت عاقبت لرزان شده   بس انامل رشك استادان بده

 آخر اعمش بْي و آب از وى چكان  نرگس چشم َخارى ِهچو جان 

 شودآخر او مغلوب موشى مى  حيدرى كاندر صف شريان رود

 چون خر پريش ببْي آخر خرف  طبع تيز دوربْي حمَتف

 آخر آن چون دم زشت پري خر   زلف و جعد مشكبار عقل بر
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 روايتى عجيب در دوستى دنيا

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »در 

اى شب معراج خداوند فرمود يا احمد! اگر بنده

انند نماز و روزه اهل آسمان و زمين را داشته باشد م

ملك شكم خود را از طعام خالى گذارد و لباس 

عبادت كنندگان را پوشد، سپس ببينم كه در دل او 

طلبى نامى يا رياستاى از دوستى دنيا يا خوشذرّه

يا شهرت خواهى يا زينت دنيا است، او را در بهشت 

دهم و دوستى خودم را از دلش جدا كنم و جا نمى

م كند و شيرينى دلش را تاريك سازم تا فراموش

 دوستى

______________________________ 
(1) 

 

 و آخر آن رسوائيش بْي و فساد   خوش ببْي كونش ز اول با گشاد

 شكيفتورنه عقل من زدامنش مى   تزويرم فريفت  پس مگو دنيا به 

 تر او مطرودترهركه اول بْي  تر او مسعودترهركه آخر بْي
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همچنين دنيا  -

اگرچه خوش 

 شگفت

 
عيب خود را بانگ 

 زد باجمله گفت

اندر اين كون و 

 فساد اى اوستاد
 

آن دغل كون و 

 نصيحت آن فساد

گويد بيا كون مى

 من خوش پيم
 

و آن فسادش گفت 

 رو من الشيم

اى ز خوبى بهاران 

 لب گزان
 

بنگر آن سردى و 

 زردى خزان

روز ديدى طلعت 

 خورشيد خوب
 

مرگ او را ياد كن 

 وقت غروب

بدر را ديدى بر اين 

 خوش چار طاق
 

حسرتش را هم ببين 

 وقت محاق

كودكى از حسن شد 

 موالى خلق
 

بعد فردا شد خرف 

 رسواى خلق
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گر تن سيمين بر آن 

 كردت شكار
 

بعد پيرى بين تنى 

 زارچون پنبه

اى بديده لوتهاى 

 چرب خيز
 

فضله آن را ببين در 

 آب ريز

مر خبث را گو كه 

 آن خوبيت كو
 

در فريب آن حسن 

 و مرغوبيت كو

بس انامل رشك 

 استادان بده
 

در صناعت عاقبت 

 لرزان شده

چشم خمارى  نرگس

 همچو جان
 

آخر اعمش بين و 

 آب از وى چكان

حيدرى كاندر صف 

 شيران رود
 

آخر او مغلوب 

 شودموشى مى

طبع تيز دوربين 

 محترف
 

چون خر پيرش ببين 

 آخر خرف

زلف و جعد مشكبار 

 عقل بر
 

آخر آن چون دم 

 زشت پير خر
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خوش ببين كونش ز 

 اول با گشاد
 

و آخر آن رسوائيش 

 بين و فساد

پس مگو دنيا به 

 تزويرم فريفت
 

ورنه عقل من 

 شكيفتزدامنش مى

تر او هركه آخر بين

 مسعودتر
 

تر او هركه اول بين

 مطرودتر

 

 

 384، ص: 2قلب سليم، ج

 499چشانم«.خودم را به او نمى

امام صادق عليه السالم فرمود: »به خدا سوگند! 

دوست نداشته است خدا را كسى كه دنيا را دوست 

 500داشته«.

 
499 \( 1iُ)-ئكة ولبس لباس العابدين ُث » قال اللَّه تبارك و تعاَل: يا احد لوصلى العبد صلوة اهل السماء واالرض ويصوم صيام اهل السماء واالرض ويطوى عن الطعام مثل املال

من قلبه حمبىت) وِل ظلمن قلبه حىت ينساِن وال اذيقه حالوة حمبىت(«،) مستدرك، ارى ىف قلبه من حب الدنيا ذرة او مسعتها او رئاستها اوصيتها او زينتها ال جياورِن ىف دارى وال نزعنى 
 E\(.61، باب 36، ص 12ج 

500 \( 2iُ)- (.39» واللَّه ما أحبى اللَّه من أحبى الدنيا«،) ِهان، ص\E 
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و همچنين در تفسير آيه: »در قيامت جز قلب سليم 

خورد«، فرمود: »قلبى كه از حب چيزى به كار نمى

 501دنيا سالم باشد«.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: 

دنيا را دوست داشت ترس آخرت از دلش »هركه 

اى را دانش، پس دوستى رود و نداد خدا بندهمى

او به دنيا زياد شود، جز اينكه خشم خدا بر او زيادتر 

 502گردد«.خواهد شد و از او دورتر مى

 از پيغمبر )ص( پيروى كنيد

اميرالمؤمنين عليه السالم در اوصاف رسول خدا 

فرمايد: »و پيغمبر صلى سلم مىصلى اهلل عليه و آله و 

خورد اهلل عليه و آله و سلم بر روى زمين طعام مى

و نشستنش مانند بندگان بود و به دست خود كفش 

زد و دوخت و جامه خود را وصله مىخويش را مى

 
501 \( 3iُ)- عنه عليه السالم ىف قوله تعاَل «\i إالَّ َمْن أَتى اللَّه بقلب سليم\E (.40قلب الذى سلم من حب الدنيا«،) ِهان، ص قال: هو ال\E 
502 \( 4iُ)-.)من احب الدنيا ذهب خوف االخرة من قلبه وما آتى اللَّه عبداا علما فازداد للدنيا حباا اال ازداد اللَّه عليه غضبا«،) ِهان «\E 
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شد و ديگرى را رديف بر درازگوش برهنه سوار مى

اى بر در خانه آن حضرت كرد. پردهخود سوار مى

در آن صورت نقش شده بود، پس به يكى  بود كه

از زنان خود فرمود: اى فالنه! اين پرده را از نظر 

نگرم به ياد دنيا و من دور كن؛ زيرا چون به آن مى

افتم پس روى دل خود را از متاع زينتهاى آن مى

 دنيا بگردانيد

______________________________ 
احمد لوصلى »قال اللَّه تبارك و تعالى: يا  -(1)

العبد صلوة اهل السماء واالرض ويصوم صيام اهل 

السماء واالرض ويطوى عن الطعام مثل المالئكة 

ولبس لباس العابدين ثم ارى فى قلبه من حب الدنيا 

ذرة او سمعتها او رئاستها اوصيتها او زينتها ال يجاورنى 

فى دارى وال نزعنّ من قلبه محبتى )وأل ظلمن قلبه 

وال اذيقه حالوة محبتى(«، )مستدرك،  حتى ينسانى

 (.61، باب 36، ص 12ج 
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»واللَّه ما أحبّ اللَّه من أحبّ الدنيا«، )همان،  -(2)

 (.39ص 

إلَّا مَنْ أَتى اللَّه  »عنه عليه السالم فى قوله تعالى -(3)

قال: هو القلب الذى سلم من حب  بقلب سليم

 (.40الدنيا«، )همان، ص 

لدنيا ذهب خوف االخرة من قلبه »من احب ا -(4)

وما آتى اللَّه عبداً علما فازداد للدنيا حباً اال ازداد اللَّه 

 عليه غضبا«، )همان(.

 385، ص: 2قلب سليم، ج

رانيد و دوست داشت كاالى دنيا را از نفس خود مى

كه زينت دنيا از نظرش نهان باشد تا از زخارف دنيا 

جامه فاخر را نگيرد و دنيا را جاى قرار و آرميدن 

نداند و اميد قرار و ايستادن در آن نداشته باشد پس 

بيرون كرد دنيا را از نفس خود و ببرد حبّ دنيا را 

رد دنيا را از نظر خود و از دل خود و نهان ك
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همچنين است هركه چيزى را دشمن دارد نگريستن 

به آن را هم دشمن دارد و ياد كردن آن را دوست 

فرمايد مسلمان بايد به پيغمبر خود اقتدا ندارد، مى

كند و راه و روش او را پيروى كند تا هالك 

 503نشود«.

 دوستى دنيا همگانى است

 يقت خود دو گروه است؛بشر به اعتبار شناختن حق

؛ »دهريّين« آنانند كه گويند بشر »دهرييّن و مليّين«

موجودى است مادّى و از حيوان زيادتى ندارد، از 

خاك بيرون شده و به مرگ، حيات او تمام و خاك 

گردد و بر اين مطلب قلباً و قولًا و عملًا ثابت مى

هستند؛ يعنى به زبان گويند حيات بشر تنها همين 

اين زندگى دنياست و بايد حدّاكثر استفاده را از 

زندگى غنيمت شمرد؛ چون به مرگ نيست و نابود 
 

503 \( 1iُ)-  ه صلى اهلل عليه و آله و سلم يَأُكُل َعَلى ااْلْرِض َوجَيِْلُس ِجْلَسَة اْلَعْبِد َوََيِْصُف بَِيِدِه نَ ْعَلهُ َويَ ْرَقُع البالغه صبحى صاحل:» َوَلَقْد كاَن َرسوُل اللَّ هنج 160قسمىت از خطبه
َْتُ َعَلى باِب بَ ْيِتِه فَ َتُكوُن فِِيه  نْيا َوَزخ يُر فَ َيُقوُل يَا ُفاَلنَُة ِْلْحدىاْلتَّصاوِ بَِيِدِه ثَ ْوبَُه َويَ رَْكُب اْْلِماَر اْلعارَِي َويُ ْرِدُف َخْلَفُه َوَيُكوُن السِّ رَِفها اأَْزَواِجِه َغيِّبِيِه َعّنِّ فَِإِنى ِإذا َنظَْرُت الَْيِه ذََكْرُت الدُّ

نْيا ِبَقْلِبِه َوأَماَت ذِْكرها ِمْن نَ ْفِسِه َواَحبَّ َأْن َتغِيَب زينَُتها َعْن َعْيِنِه ِلَكْيال يَ تَّ  ِخَذ َمْنَها رِيَاشاا َوال يَ ْعَتَقَدها قَراراا َوال يَ ْرُجَو فيها مقاماا فَأْخَرَجها ِمن النَّْفِس َواْشَخَصها َعِن فََأْعَرَض َعْن الدُّ
 E\اْلَقْلِب َوَغيََّبَها َعِن اْلَبَصِر وََكذِلَك ِمْن أَبْ َغَض َشْيئاا أَبْ َغَض َأْن يَ ْنظَُر الَْيِه َوَأْن يُْذكر ِعْنَدُه«.
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شود و دل آنها هم تنها مايل به دنيا و دوستدار و مى

 خريدار شهوات آن است.

و امّا كردار، پس تمام كوشش و جوشش آنها در 

بندوبارى است و به رسيدن به شهوتها و لذّتها يا بى

 دنبال زينتها و نقش و نگارهاى دنيا و تأمين آسايش

دوند و براى زياد و آرايش اين زندگى كوتاه مى

كوشند و رنجها كردن ثروت و مكنت و قدرت مى

برند: »و گفتند نيست حيات جز زندگى دنياى مى

 ما، مرگ و حيات ما تنها در دنياست

______________________________ 
البالغه صبحى صالح: نهج 160قسمتى از خطبه  -(1)

رَسولُ اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم »وَلَقَدْ كانَ 

يَأكُلُ عَلَى الْارْضِ وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَيَخْصِفُ بِيَدِهِ 

نَعْلَهُ وَيَرْقَعُ بِيَدِهِ ثَوْبَهُ وَيَرْكَبُ الْحِمارَ الْعارِيَ وَيُرْدِفُ 

ه الْتَّصاوِيرُ خَلْفَهُ وَيَكُونُ السِّتْرُ عَلَى بابِ بَيْتِهِ فَتَكُونُ فِيِ

أَزْوَاجِهِ غَيِّبِيهِ عَنِّى فَإِنّى إِذا  فَيَقُولُ يَا فُلَانَةُ لِإحْدى
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نَظَرْتُ الَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّنْيا وَزَخارِفَها فَأَعْرَضَ عَنْ الدُّنْيا 

بِقَلْبِهِ وَأَماتَ ذِكْرها مِنْ نَفْسِهِ وَاحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زينَتُها 

كَيْال يَتَّخِذَ مَنْهَا رِيَاشاً وَال يَعْتَقَدَها قَراراً واَل عَنْ عَيْنِهِ لِ

يَرْجُوَ فيها مقاماً فَأخْرَجَها مِن النَّفْسِ وَاشْخَصَها عَنِ 

الْقَلْبِ وَغَيَّبَهَا عَنِ الْبَصَرِ وَكَذلِكَ مِنْ أَبْغَضَ شَيْئاً 

 أَبْغَضَ أَنْ يَنْظُرَ الَيْهِ وَأَنْ يُذْكر عِنْدَهُ«.

 386، ص: 2قلب سليم، ج

راند ما را جز روزگار و نيست ايشان را دانش و نمى

 504به اين گفتار نيستند ايشان جز پنداردگان«.

 مليّين بر سه گروهند

امّا »مليين« يعنى طرفداران انبيا از يهود و نصارا و 

مسلمانان كه به ارشاد پيغمبران و وحى آفريدگار 

را جز حيات دنيا،  جهان اقرار دارند كه انسان

زندگى جاودانى ديگرى است كه در آن بهشت 

 
504 \i\-( 1)iُ  ِْهُر َوَما ََلُم ِبَذاِلَك م نْ َيا مَنُوُت َوََنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنآ ِإالَّ الدَّ  E\(.24،) جاثيه/ E\ْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّونَ َوقَالُواْ َماِهَى ِإالَّ َحَياتُ َنا الدُّ
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براى نيكوكاران و دوزخ براى بدكرداران است 

اند؛ گروه اوّل لكن مليّين در اين اعتقاد سه دسته

آنانند كه اين اقرار تنها به زبان آنهاست ولى قلباً و 

ها يكى هستند؛ يعنى زبانشان از خدا و عملًا با دهرى

ويد لكن دلهايشان با دنياست دوستى و گآخرت مى

مندى آنها تنها در لذّت و شهوت و ثروت و عالقه

مكنت دنياست و جنبش و كوشششان تنها براى 

گويند به هاى دنيوى است: »مىرسيدن به خواسته

و حبّ  505زبانهايشان آنچه را كه در دلهايشان نيست«

 د.دنيا در دل آنها همان مرتبه اوّل است كه گفته ش

 نمازگزاران مسامحه كار

دسته دوم آنانند كه تمام روى دل آنها به دنيا نيست 

بلكه بيشتر آن رو به دنيا و اندكى رو به آخرت است؛ 

يعنى دوستى و عالقه شديد آنها به لذّات و اوضاع 

زندگى دنيوى است و از اين روى بيشتر جنبش و 

 
505 \i\-( 2)iُ ... يَ ُقولُوَن بِأَفْ َواِهِهم مَّالَْيَس ىِف قُ ُلوِّبِْم ...\E /(.167،) آل عمران\E 
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كوشش آنها براى آن است و چون به حيات آخرتى 

عالقه نيستند براى آن هم جنبش ناچيزى ود بىخ

كنند و كردارهاى شايسته ناقابلى هم دارند؛ مثلًا مى

براى رسيدن به حظّ نفسانى و لذت دنيوى مقدار 

كنند ولى دريغ صرف مىزيادى از عمر و مال را بى

براى رسيدن به خشنودى خدا و آسايش آخرت 

ن اخالص اندكى از عمر و مال را با سختى و نداشت

كنند و آنها را مراتبى است كه به مرتبه صرف مى

 شديدش اشاره شده در آيه شريفه:

______________________________ 
وَقَالُواْ مَاهِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا  -(1)

نْ هُمْ إِلَّا يُهْلِكُنَآ إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِ

 (.24، )جاثيه/ يَظُنُّونَ

، )آل ... يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّالَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ... -(2)

 (.167عمران/ 

http://www.i20.ir/


1045     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

 387، ص: 2قلب سليم، ج

»واى بر نمازگزاران آنان كه ايشان در نماز مسامحه 

 506كنند«.كنند و انفاق نمىكارانند آنان كه ريا مى

ى آنها وابسته به پروردگار و سراى آخرت اگر دلها

شدند بود در توجّه به خدا و ياد او دچار سستى نمى

كردند و خالصه و براى نشان دادن به مردم كار نمى

حال اين دسته دوّم از مليين همان مرتبه دوّم از 

حب دنياست كه گذشت دسته سوم به عكس دسته 

آنها خدا هستند؛ يعنى دوستى و وابستگى شديد دوّم

و آخرت است و دلشان از حبّ ناچيز به دنيا خالى 

 نيست.

 در اين جهت همه يكسانند

خواننده عزيز اگر در حال مليين عالم دقت 

بينى عموم آنها جز اندكى همه از دسته كنى مىمى

 
506 \i\-( 1)iُ  َفَ َوْيٌل لىْلُمَصلىَْي الَِّذيَن ُهْم َعن َصالهِتِْم َساُهوَن الَِّذيَن ُهْم يُ َرآُءوَن َومَيَْنُعوَن ا ْلَماُعون\E (.7 -4،) ماعون\E 
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اوّل و دوّمند يعنى يهود و نصارا و مسلمين در هر 

كشورى از شرق و غرب و خاورميانه كه باشند با 

اختالف زبانى كه بر سر مذهب دارند همه باالتفاق 

عملًا متفق و  ها در مسأله حب دنيا قلباً وبا دهرى

 507اند.متحد شده

 
507  \( 2iُ)-    َتام كشورهاى جهان كتاب دنيا در خطر سقوط، تأليف ابواْلسن على الندوى، راجع به اينكه بشر امروز ماديگرى و دنيادوسىت و شهوت پرسىت را كه از اروپا به  در

و در اين مقام چند َجله كوتاه از آن  سرايت كرده به جاى خداپرسىت و آخرت طلىب و حقيقت و معنويت و آدميت پذيرفته است مطالب خواندِن و سودمندى بيان كرده است
 E\گردد.نقل مى

رود؟ آيا بعد از زندگى اين جهان زندگى ديگرى موجود است شود؟ دنيا به كجا مى حس ديّن، دنيا به كجا منتهى مى
و اگر باشد چگونه است؟ آيا در زندگى دنيا تعليمات و راهنماىي به مسائل آخرت موجود است؟ راه صحيحى كه  

خبش آخرت برساند چيست؟ و آيا نقطه شروع اين راه كدام است؟ ّبَتين راه براى رسيدن به  را به زندگى رضايت   انسان
  ؟پايان آن جهان كدام است، اين راه را از كجا به دست آورمينعمتهاى ابدى و ّب

اى مثبت آهنا كوشش  ها رسوخ داشته و به دنبال يافنت پاسخهاين پرسشهاىي است كه ِهيشه در بشر خصوصاا شرقى 
شود و ِهان فطرت كردند و مبدأ آهنا حس ششمى است غري از حواس پنجگانه و به نام حس ديّن از آن تعبري مى مى

  بشرى است كه در قرآن جميد از آن ياد شده 

  .گذرداش منىوَل بشر امروز بكلى آن حس را از دست داده و اصالا اين پرسشها به خاطره 

اند، مبارزه مردمى بوده بودهقرن بيستم يا قرن ماديت بزرگَتين مشكلى كه پيغمربان با آن رو به رو مى  تا اينكه گويد:
است كه از حس ديّن حمروم يا آنكه آن را بكلى از دست داده بودند راسىت آنان كه مغز و فكرشان حالت َجود به  

يّن و اخروى فكر نكنند مصيبت بزرگى براى رهربان اَلى اند كه در امور دخود گرفته و روح ديّن ندارند و تصميم گرفته
گفتند) زندگى منحصر به ِهْي دنياست،  اعتناىي مىافزودند با كمال ّباند و هرچه پيغمربان به دعوت خود مىبوده

   .(94انعام/   -شومي وَل قيامىت وجود نداردمريمي و زنده مى مى

اى است مشا مشغول كار خود باشيد ما  كند بْي ما و مشا پردهگفتند) قلب و گوش ما مطالب مشا را درك منى باز مى 
گونه پرسشها در  ( بشر امروز هم حس ديّن را از دست داده و ديگر اين5فصلت/  -نيز به كار خود مشغول هستيم

هم فردى توجهى كرد و حبث منود روى اميان و عالقه به  كند و اگر قلب كسى جاى ندارد و او را به خود مشغول منى
حل و كشف اين مسائل نيست) و تنها به غرضهاى نفساِن است( بايد قبول كرد كه امروز اين مسائل ديّن و اَلى  
جاى خود را به مسائل مادى داده است و فرزندان قرن بيستم ما فكر خود را درباره مسائل مادى صرف كرده، كارى 
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كه آيا جهان ديگرى هست يا نيست ندارند فكر مردم امروز اين است كه نقد را نبايد به نسيه تبديل كرد و َتام  به اين
اين مباحث و موضوعات را بايد به دانشمند فلسفه و روحاِن گذاشت كه او خود بنشيند فكر كند و كتاب بنويسد  

ها و ادارات و به كار انداخنت ماشينها و گرفنت سود  هآرى. جوان امروز مرد كار و كوشش است زندگى را جز در كارخان
داند اما جهان ديگر از نظر او معلوم نيست  و يا حقوق آخر هفته و ماه و سالمت تن و زندگى خوش چيز ديگرى منى

د  گري و شايد از وهم و خيال َتاوز نكند خالصه آنچه مورد حبث هفته و ماه و سال نيست و مورد ابتالى او قرار منى 
  .مسائل دين و حوادث پس از مرگ است

اى براى امروزه افكار ديّن و اَلى در قلبها جاى ندارد و زندگى مادى درهاى عقل و منافذ فكر را مسدود كرده و وسيله
روشن شدن افكار ديگر در دست نيست و عقلها و قلبها و چشمها و گوشها از درك مطالب ديّن و سخنان پيغمربان 

كشند  بسته شده است و ناراحتيها را كه مردان اَلى و راهنمايان ديّن امروز از دعوت اين دسته مردم مىو رهربان ديّن
اند؛ زيرا اين دسته غافلند كه آيا جهان ديگرى هست يا نه و  در بدترين و منحطَتين اجتماعات گذشته بشرى نكشيده

انََّك الُتْسِمُع اْلَمْوتى َوال ُتْسِمُع اْلصُّمَّ  :گويدمربش مىبه اين موضوعات توجهى ندارند خدا درباره ِهْي دسته به پيغ
عاَء ِإذا َولَّْوا ُمْدِبرينَ    .روند مطلىب بفهماِن«تواِن به مردگان و كرهاىي كه تو را رها كرده و مى ؛» تو منى 80منل/  اْلدُّ

ا به زندگى اين جهان معطوف منوده و به  تا اينكه گويد: عصر ما عصر ماديت حمض است كه مردم آن َتام توجه خود ر 
اى برگريند آيا ِمكن است براى عاملى كه به آن اعتقاد ندارند جهان ديگر معتقد نيستند تا براى آن عاَل ذخريه و توشه

ذخريه كنند؟ متمدنْي عصر، به استثناى معدودى معتقدند كه بايد از هر راهى كه ِمكن است ثروت را به دست آورد 
  .ه حوايج صرف كردو در را

گونه شرافتها در حال تغيري است انسان  داند و چون اينعصر ما شرافت وبزرگوارى را درپول ولباس ووسايل زندگى مى 
جمبور است پوَلاى فراواِن صرف كند تا مطابق ميل اجتماع باشد و چون پول را به دست بايد آورد بدون تأمل از  

د حالل يا حرام با زحت يا بدون زحت و چون ِهه مردم قدرت كاىف براى زحت آورنهرراهى كه ِمكن شد به دست مى
   .برند و بزرگَتين آرزوى آهنا پول استيا به دست آوردن پول ندارند ِهيشه در غم و اندوه كم پوَل به سر مى

بدخبىت ديگر   -اى ندارندهآيد و چار آرى، گرفتاريهاى روحى و ناراحتيهاى وجداِن به دنبال هم به سروقت پريوان مد مى
ها اتومبيل، راديو، كفش، كاله، وسائل آرايش و لوازم اطاق كه ِهه روزه كارخانه   -اين است كه مدها غالباا در تغيري است

كنند با اينكه هيچكدام از لوازم اوليه زندگى نيست اما حميط، آن را الزمه شخصيت و  نوع تازه آن را به بازار وارد مى 
گونه علل  ها حمسوب نيست. اينداند تا آجنا كه هركس از اين لوازم َتدن مصرف نكند جزء زندهَتدن مى جزء شرايط 

است كه ارزش ثروت را آنقدر باال برده كه در هيچ دوره و تارَيى سابقه نداشته امروز ثروت مانند جان انسان است و  
بيش از حد وادار كرده است، امروز پول حمور كار ُمَتعْي و   به منزله بزرگَتين نريوىي است كه مردم را به فعاليت و كار

كند، دانشمندان را به نوشنت كتاب  صنعتگران و سياستمداران شده است، منايندگان جملس را به منايندگى وادار مى 
   .سازد خالصه مدار َتام فعاليتها پول شده استدارد، جنگجويان را وادار به جنگ مى وامى

دهد و چون نقل آهنا  رود« ماديگرى و دنياپرسىت كشورهاى جهان را شرح مىيا به مست جاهليت مى سپس در حبث» دن
  .موجب طول كالم است به كتاب مزبور مراجعه شود
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______________________________ 
فَوَيْلٌ لّلْمُصَلّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَالتِهِمْ سَاهُونَ  -(1)

 -4، )ماعون الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ ا لْمَاعُونَ

7.) 

در كتاب دنيا در خطر سقوط، تأليف ابوالحسن  -(2)

راجع به اينكه بشر امروز ماديگرى و  على الندوى،

دنيادوستى و شهوت پرستى را كه از اروپا به تمام 

كشورهاى جهان سرايت كرده به جاى خداپرستى 

و آخرت طلبى و حقيقت و معنويت و آدميت 

پذيرفته است مطالب خواندنى و سودمندى بيان 

كرده است و در اين مقام چند جمله كوتاه از آن 

 گردد.نقل مى

شود؟ دنيا به كجا حس دينى، دنيا به كجا منتهى مى

رود؟ آيا بعد از زندگى اين جهان زندگى مى

ديگرى موجود است و اگر باشد چگونه است؟ آيا 

در زندگى دنيا تعليمات و راهنمايى به مسائل 
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آخرت موجود است؟ راه صحيحى كه انسان را به 

بخش آخرت برساند چيست؟ و آيا زندگى رضايت

ه شروع اين راه كدام است؟ بهترين راه براى نقط

پايان آن جهان كدام رسيدن به نعمتهاى ابدى و بى

 است، اين راه را از كجا به دست آوريم؟

اين پرسشهايى است كه هميشه در بشر خصوصاً 

ها رسوخ داشته و به دنبال يافتن پاسخهاى شرقى

كردند و مبدأ آنها حس مثبت آنها كوشش مى

ششمى است غير از حواس پنجگانه و به نام حس 

شود و همان فطرت بشرى دينى از آن تعبير مى

 است كه در قرآن مجيد از آن ياد شده

______________________________ 
ولى بشر امروز بكلى آن حس را از دست داده و 

 گذرد.اش نمىاصلًا اين پرسشها به خاطره
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تا اينكه گويد: قرن بيستم يا قرن ماديت بزرگترين 

اند، بودهمشكلى كه پيغمبران با آن رو به رو مى

مبارزه مردمى بوده است كه از حس دينى محروم 

ست داده بودند راستى آنان يا آنكه آن را بكلى از د

كه مغز و فكرشان حالت جمود به خود گرفته و روح 

اند كه در امور دينى و دينى ندارند و تصميم گرفته

اخروى فكر نكنند مصيبت بزرگى براى رهبران 

اند و هرچه پيغمبران به دعوت خود الهى بوده

گفتند )زندگى اعتنايى مىافزودند با كمال بىمى

شويم ميريم و زنده مىمين دنياست، مىمنحصر به ه

 (.94انعام/  -ولى قيامتى وجود ندارد

گفتند )قلب و گوش ما مطالب شما را درك باز مى

اى است شما مشغول كار كند بين ما و شما پردهنمى

 -خود باشيد ما نيز به كار خود مشغول هستيم

( بشر امروز هم حس دينى را از دست 5فصلت/ 

گونه پرسشها در قلب كسى جاى اينداده و ديگر 
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كند و اگر هم ندارد و او را به خود مشغول نمى

فردى توجهى كرد و بحث نمود روى ايمان و عالقه 

به حل و كشف اين مسائل نيست )و تنها به غرضهاى 

نفسانى است( بايد قبول كرد كه امروز اين مسائل 

دينى و الهى جاى خود را به مسائل مادى داده 

فرزندان قرن بيستم ما فكر خود را درباره  است و

مسائل مادى صرف كرده، كارى به اينكه آيا جهان 

ديگرى هست يا نيست ندارند فكر مردم امروز اين 

است كه نقد را نبايد به نسيه تبديل كرد و تمام اين 

مباحث و موضوعات را بايد به دانشمند فلسفه و 

د و روحانى گذاشت كه او خود بنشيند فكر كن

كتاب بنويسد آرى. جوان امروز مرد كار و كوشش 

ها و ادارات و به كار است زندگى را جز در كارخانه

انداختن ماشينها و گرفتن سود و يا حقوق آخر هفته 

و ماه و سالمت تن و زندگى خوش چيز ديگرى 

داند اما جهان ديگر از نظر او معلوم نيست و نمى
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خالصه آنچه مورد  شايد از وهم و خيال تجاوز نكند

بحث هفته و ماه و سال نيست و مورد ابتالى او قرار 

 گيرد مسائل دين و حوادث پس از مرگ است.نمى

امروزه افكار دينى و الهى در قلبها جاى ندارد و 

زندگى مادى درهاى عقل و منافذ فكر را مسدود 

اى براى روشن شدن افكار ديگر در كرده و وسيله

و قلبها و چشمها و گوشها از  دست نيست و عقلها

درك مطالب دينى و سخنان پيغمبران و رهبران 

دينى بسته شده است و ناراحتيها را كه مردان الهى 

و راهنمايان دينى امروز از دعوت اين دسته مردم 

كشند در بدترين و منحطترين اجتماعات گذشته مى

اند؛ زيرا اين دسته غافلند كه آيا جهان بشرى نكشيده

يگرى هست يا نه و به اين موضوعات توجهى د

ندارند خدا درباره همين دسته به پيغمبرش 

انَّكَ التُسْمِعُ الْمَوْتى وَال تُسْمِعُ الْصُّمَّ  گويد:مى

توانى به ؛ »تو نمى80نمل/  الْدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرينَ
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روند مردگان و كرهايى كه تو را رها كرده و مى

 نى«.مطلبى بفهما

تا اينكه گويد: عصر ما عصر ماديت محض است كه 

مردم آن تمام توجه خود را به زندگى اين جهان 

معطوف نموده و به جهان ديگر معتقد نيستند تا براى 

اى برگيرند آيا ممكن است آن عالم ذخيره و توشه

براى عالمى كه به آن اعتقاد ندارند ذخيره كنند؟ 

عدودى معتقدند كه بايد متمدنين عصر، به استثناى م

از هر راهى كه ممكن است ثروت را به دست آورد 

 و در راه حوايج صرف كرد.

عصر ما شرافت وبزرگوارى را درپول ولباس 

گونه شرافتها داند و چون اينووسايل زندگى مى

در حال تغيير است انسان مجبور است پولهاى 

فراوانى صرف كند تا مطابق ميل اجتماع باشد و 

ون پول را به دست بايد آورد بدون تأمل از چ

آورند حالل يا هرراهى كه ممكن شد به دست مى
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حرام با زحمت يا بدون زحمت و چون همه مردم 

قدرت كافى براى زحمت يا به دست آوردن پول 

ندارند هميشه در غم و اندوه كم پولى به سر 

 برند و بزرگترين آرزوى آنها پول است.مى

هاى روحى و ناراحتيهاى وجدانى به آرى، گرفتاري

اى آيد و چارهدنبال هم به سروقت پيروان مد مى

بدبختى ديگر اين است كه مدها غالباً در  -ندارند

اتومبيل، راديو، كفش، كاله، وسائل  -تغيير است

ها نوع آرايش و لوازم اطاق كه همه روزه كارخانه

يچكدام كنند با اينكه هتازه آن را به بازار وارد مى

از لوازم اوليه زندگى نيست اما محيط، آن را الزمه 

داند تا آنجا كه شخصيت و جزء شرايط تمدن مى

هركس از اين لوازم تمدن مصرف نكند جزء 

گونه علل است كه ها محسوب نيست. اينزنده

ارزش ثروت را آنقدر باال برده كه در هيچ دوره و 

جان انسان  تاريخى سابقه نداشته امروز ثروت مانند

http://www.i20.ir/


1055     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

است و به منزله بزرگترين نيرويى است كه مردم را 

به فعاليت و كار بيش از حد وادار كرده است، امروز 

پول محور كار مخترعين و صنعتگران و 

سياستمداران شده است، نمايندگان مجلس را به 

كند، دانشمندان را به نوشتن نمايندگى وادار مى

دار به جنگ دارد، جنگجويان را واكتاب وامى

 سازد خالصه مدار تمام فعاليتها پول شده است.مى

رود« سپس در بحث »دنيا به سمت جاهليت مى

ماديگرى و دنياپرستى كشورهاى جهان را شرح 

دهد و چون نقل آنها موجب طول كالم است مى

 به كتاب مزبور مراجعه شود.

 389، ص: 2قلب سليم، ج

هاى دنيا وابسته و همگى به شهوتها و لذتها و آرايش

مندند و ثروت و مكنت هدف اصلى آنها سخت عالقه

شده و براى رسيدن به اين آرزوها به انواع خيانتها 
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و جنايتها و تبهكاريها و زد و خوردها و خونريزيها، 

كنند همه چيز را خواهانند جز خود را آلوده مى

رضاى خدا، براى آسايش و آرايش زندگى دنيوى 

براى آسايش حيات آخرتى خود، از هر شتابانند جز 

حادثه ناگوارى پريشانند جز از گناه، از عقب 

افتادگى دنيوى ترسانند جز از واماندگى اخروى، 

ها و براى تأمين آتيه مشكوكه دنيوى، انديشه

 كنند جزكوششها مى

 390، ص: 2قلب سليم، ج

براى آتيه حتمى اخروى خود كه اصلًا در انديشه 

براى زياد كردن سرمايه و ثروت چه آن نيستند 

ها كه كنند و اگر زيانى ببينند چه نالهتالشها كه مى

دارند ولى براى زياد كردن سرمايه اصلى و ثروت 

واقعى كه ايمان و معنويت و اخالق آدمى است 

 مانند مردگان جنبشى ندارند.
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اى از مليّين با اين توافقى آور آنكه هر فرقهشگفت

ين دارند خود را از عذاب و قهر الهى كه با دهريّ

ايمن دانسته و نجات خود را قطعى پنداشته و به 

اند، بلكه انحصار پندار نارواى شيطانى مغرور گشته

 نجات و سعادتمندى را به خود مدعى هستند.

 الف گزاف يهود و نصارا

مثلًا طايفه يهود كه گويند چون ما از نژاد اسرائيل 

باشيم و در دنيا ف اوالد آدم مى)يعقوب( هستيم اشر

حق حكومت و آقايى براى ماست »و در آخرت هم 

 508آتش دوزخ به ما نرسد جز چند روزى«.

)همان چهل روزى كه گوساله را پرستيدند( در 

حالى كه به حكم قطعى عقل و صريح قرآن مجيد، 

تمام افراد بشر با هم برابرند، گروهى را بر گروه 

 509ديگر »شرافت و مزيتى جز به تقوا نيست«.

 
508 \i\-( 1)iُ ... َنا النَّاُر ِإالَّ أَيَّاماا  E\(.80،) بقره/ E\َوقَالُواْ َلْن ََتَسَّ
509 \i\-( 2)iُ  ِنَد اللَِّه أَتْ َقلُكْم ...... ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ع\E /(.13،) حجرات\E 
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نيز يهود و نصارا گويند ما »ابناء اللَّه واحباء اللَّه 

اى جاودانى تنها واولياء اللَّه« هستيم و بهشت سر

براى ماست! البته اين سخنى است كه به زبانشان 

گويند و در واقع دوستداران و وابستگان به دنيا مى

هستند نه خدا و آخرت، به گواهى حرص شديدى 

و در حقيقت اولياى شيطانند نه  510كه به دنيا دارند

اند نه مندان به شهوات و لذات دنيويهرحمان، عالقه

 سراى آخرت.جوار خدا و 

______________________________ 
 (.80، )بقره/ وَقَالُواْ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا ... -(1)

، )حجرات/ ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَلكُمْ ... -(2)

13.) 

ره/ ، )بقحَيَوةٍ ... وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى -(3)

96.) 

 
510 \i\-( 3)iُ َحَيوٍة ... َولََتِجَدن َُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى\E /(.96،) بقره\E 
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 391، ص: 2قلب سليم، ج

 ترسيد؟پس چرا از مرگ مى

گويند نجات در آخرت و بهشت تنها آنچه را كه مى

براى ماست اگر راستى باور دارند و به اين مطلب 

معتقدند پس چرا از مرگ و جدا شدن از ماده و 

زده و در فرارند و آرزوى درازى طبيعت وحشت

مندى از شهوات دنيا: »بگو عمر را دارند براى بهره

ه شماست اى پيغمبر به يهود اگر سراى آخرت ويژ

نه ساير مردم، چنانچه در اين ادّعا راستگوييد، 

 511آرزوى مرگ كنيد«.

در »تفسير مجمع« گويد: زيرا كسى كه به بهشتى 

بودن خود يقين دارد بايد مرگ را كه تنها وسيله 

رسيدن او به بهشت است از زندگى دنيا كه 

سرتاسرش مشقت و زحمت و ناراحتى و اندوه است 

كسى كه يقين دارد كه چون تر دارد و دوست
 

511 \i\-( 1)iُ  ْاُر ا ِْلَِخرَُة ِعنَد اللَِّه َخاِلَصةا مىن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمنَُّوْا ا ْلَمو  E\(.94،) بقره/ E\َت ِإْن ُكنُتْم صِدِقْيَ ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
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بميرد به حيات سرتاسر سعادت و بهجت جاودانى 

رسد، مرگ را بر حيات ترجيح خواهد داد؛ مى

فرمود به خدا مانند اميرالمؤمنين عليه السالم كه مى

سوگند! انس پسر ابوطالب به مرگ از انس بچه به 

پستان مادرش افزون است. و در جنگ صفّين بين 

كرد، فرزندش حسن ت مىدو صف تنها حرك

مجتبى عليه السالم گفت اين طور سزاوار نيست 

ممكن است دشمن كمين كند و كشته شوى، امام 

عليه السالم فرمود: پدرت باكى ندارد از اينكه بر 

 مرگ واقع شود يا مرگ بر او وارد گردد.

در همان جنگ هنگامى كه حركت  »عمّار ياسر«

ته شدن با كمال كرد براى جهاد، با يقين به كش

رسيم به مالقات دوستانم گفت اآلن مىشادى مى

 خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم و يارانش.رسول

امّا آنچه از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم 

رسيده كه فرمود: »آرزو نكند يكى از شما مرگ را 
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به سبب سختى و فشار زندگى كه به او رسيده لكن 

ام دار مادامى كه زندگى، خير دهبگويد خدايا! زن

، 512من باشد و بميرانم وقتى كه مرگ خير من باشد«

پس در اين حديث نهى شده از آرزو كردن مرگ 

براى اينكه آن دليل بر جزع و ناخشنودى از قضاى 

 الهى است )و

______________________________ 
 عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ ا لْأَخِرَةُ -(1)

، مّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ا لْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صدِقِينَ

 (.94)بقره/ 

»ال يتمنين احدكم الموت لضر نزل به ولكن  -(2)

ليقل اللهم احينى مادامت الحياة خيراًلى وتوفنى ما 

، 1البيان، ج كانت الوفاة خيراً لى«، )تفسير مجمع

 (.164ص 

 
512 \( 2iُ)-(.164، ص 1البيان، ج » ال يتمنْي احدكم املوت لضر نزل به ولكن ليقل اللهم احيّن مادامت اْلياة خريااَل وتوفّن ما كانت الوفاة خرياا َل«،) تفسري جممع\E 
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 392، ص: 2قلب سليم، ج

در حقيقت امر به صبر و تسيلم است( و نيز نهى از 

آرزوى مرگ براى اين است كه مؤمن بايد دوست 

دارد كه مرگ او ديرتر برسد تا گذشته خود را 

اى تالفى كند و براى سفر آخرت خود توشه

 تدارك نمايد.

و دوستى ماندن در دنيا به اين قصد با دوست داشتن 

رگ منافاتى ندارد مانند كسى كه از طرف اصل م

سلطان وقت دعوت به حضور سلطان شده و وقت 

آن تعيين نگرديده دوست دارد كه تا اندازه آماده 

كردن براى حضور تأخير افتد و گماشتگان سلطان 

پس از آماده شدنش به دنبالش بيايند و امّا اصل 

حضور را دوستدار و آرزومند است و به تفصيل گفته 

شد كه حبّ تبعى به دنيا مطلوب و الزمه ايمان به 

 خدا و آخرت است.
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امّا يهود پس دنيا را با لذّات دوست دارند و آرزوى 

مندى از لذّات دنيا تا عمر دراز دارند براى بهره

جايى كه دوست دارند كه هزار سال عمر كنند و 

از مرگ، سخت هراسان و ترسانند و همين گواه 

گويند ما دوستداران ها كه مىاست بر دروغ آن

 خداييم و بهشت مخصوص ماست.

اى خود را پيرو قرآن و و امّا مسلمانان پس هردسته

پندارند و نجات خود و دوستدار رسول و آل او مى

كنند در حالى هالكت دسته ديگر را حتمى ادّعا مى

ها جز معدودى دلهايشان پر از حبّ كه همه فرقه

بسته به حيات دنيا و اوضاع آن دنياست چسبيده و وا

هستند نه به خدا و رسول، پيرو شهوات نفسانى و 

باشند نه قرآن، انديشه و تالش فرمانهاى شيطانى مى

آنها تأمين زندگى و رسيدن به خوشيهاى دنيوى 

است براى هردانشى كه نفع دنيوى در آن باشد 

كشند ولى براى معارف الهى و احكام زحمتها مى
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دارند هرصداى شيطانى كه آنها برنمى دينى قدمى

كنند و در هرمجلس را بخواند فوراً اجابت مى

شوند ولى از محضر علماى ربّانى غفلتى حاضر مى

اندازد كه آنها را به ياد خدا و رسول و آخرت مى

 گريزانند.

 آثار بد براى فرار از علما

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »بيايد 

 كنند از علما چنانى كهانى بر مردم كه فرار مىزم

 393، ص: 2قلب سليم، ج

كند، خداوند آنها را به گوسفند از گرگ فرار مى

كند، نخست بركت را از مالشان سه بال گرفتار مى

دارد، دوّم سلطان ظالمى را برايشان مسلط برمى

 513روند«.ايمان از دنيا مىكند، سوّم بىمى

 
513  \( 1iُ)-فر الغنم من الذئب ابتالهم اللَّه تعاَل بثلثة اشياء االول: يرفع الربكة من امواَلم والثاِن سلط اللَّه عليهم سلطاناا جائراا » سيأتى زمان على الناس يفرون من العلماء كما ي

 E\(.220، ص 2والثالث: َيرجون من الدنيا بال اميان«،) سفينة البحار، ج 
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آيد بر مردم زمانى كه شكمهايشان »مى نيز فرمود:

هايشان است، مال خداى آنهاست، زنهايشان قبله

دنيا دين آنهاست، شرافتمنديشان در متاع و اثاثيه 

آنهاست، نمانده در آن زمان از ايمان جز نامى و از 

اسالم جز آداب و رسومى و از قرآن جز درسى، 

ان مسجدهايشان از جهت بنا آباد است ولى دلهايش

از جهت هدايت خراب است، علماى آن زمان 

)يعنى بيشتر آنها  514بدترين مردمان بر زمين هستند

 دنيا دوستند(«.

 يا صاحب الزمان )عج( به ظهورت شتاب كن

ايمانى وتبهكارى وانواع فتنه اين بىبايددانست كه

وفساد و زيادتى فحشا و منكرات كه بشر امروز در اثر 

عالقه شديد به دنيا به آنها آلوده است هيچ قدرتى 

تواند كند و متّصل رو به از آنها جلوگيرى نمى

افزونى است تا وقتى كه تمام بشر از اين زندگى به 
 

514 \( 2iُ)- هم دينهم وشرفهم متاعهم اليبقى من االميان اال امسه وال من االسالم اال رمسه وال من القرآن اال درسه » يأتى على الناس زمان بطوهنم آَلتهم ونسائهم قبلتهم ودنانري
 E\(.557، ص 1مساجدهم معمورة من البناء وقلوّبم خراب من اَلدى علمائهم شرى خلق اللَّه على وجه االرض«،) سفينةالبحار، ج 
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دن مصلح آسمانى شوند و ستوه آيند و آماده رسي

خداوند امام دوازدهم حضرت مهدى »عج« 

نور واليت كلى الهى راآشكارفرمايد وآن حضرت به

طورى دلها را روشن سازد و عقلها را رشد دهد به

شوند پس حبّ استقاللى به دنيا همه حقيقت بينكه

كه ريشه اصلى تمام فسادهاست از دلها بيرون و به 

خدا و رسول و آخرت و حبّ جايش حبّ اصلى به 

دنيا پيدا كنند و چون چنين شدند حيات تبعى به

 برند.لذّت مىاز زندگىطيّبه انسانى را فهميده

______________________________ 
»سيأتى زمان على الناس يفرون من العلماء كما  -(1)

يفر الغنم من الذئب ابتالهم اللَّه تعالى بثلثة اشياء 

ع البركة من اموالهم والثانى سلط اللَّه االول: يرف

عليهم سلطاناً جائراً والثالث: يخرجون من الدنيا بال 

 (.220، ص 2ايمان«، )سفينة البحار، ج 
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»يأتى على الناس زمان بطونهم آلهتهم ونسائهم  -(2)

قبلتهم ودنانيرهم دينهم وشرفهم متاعهم اليبقى من 

 رسمه وال من االيمان اال اسمه وال من االسالم اال

القرآن اال درسه مساجدهم معمورة من البناء 

وقلوبهم خراب من الهدى علمائهم شرّ خلق اللَّه على 

 (.557، ص 1وجه االرض«، )سفينةالبحار، ج 

 394، ص: 2قلب سليم، ج

 كلبه احزان شود روزى گلستان ...

مسأله ظهور آن حضرت و پر شدن زمين از عدل و 

داد ضرورى مذهب است و از رسول خدا صلى اهلل 

عليه و آله و سلم اخبار متواتره رسيده بلكه خداوند 

به تمام پيغمبران بشارت داده كه در قسمتى از 

آخرالزمان تمام بشر با ايمان و تقوا و صالح و سداد 

يّت زندگى خواهند بود و با كمال خوشى و امن

 كنند.مى

http://www.i20.ir/


1068     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

»و هرآينه نوشتيم در زبور )داوود( از بعد ذكر 

)تورات( كه زمين را بندگان شايسته من ارث 

 515برند«.مى

و براى دانستن تفصيل زندگى بشر در آن زمان به 

جلد سيزدهم بحاراألنوار مراجعه شود و به مناسبت 

 شود.مقام، يك حديث كوتاه اينجا نقل مى

 شودمى عقلها كامل

امام باقر عليه السالم فرمود: »چون قائم ما قيام كند، 

خدا دست رحمت بر سر بندگان نهد تا در تعقّل 

 516هماهنگ شوند و آرمانهاى آنها كامل شود«.

رسد كه اگر زن جوان و عقول بشرى تا حدّى مى

با جمالى جعبه پر از جواهر به دست گيرد و از بغداد 

يك نفر به نظر خيانت به او  تا شام راهپيمايى كند

 
515 \i\-( 1)iُ  ُوِر ِمن بَ ْعِد الذىْكِر َأنَّ اِْلَْرَض يَرِثُ َها ِعَباِدَى الصِلُحونَ َوَلَقْد َكتَْبَنا ىِف الزَّب\E /(.105،) انبياء\E 
516 \( 2iُ)- ِ(.21اب العقل واْلهل، ح ، كت21، ص 1َأْحالُمُهْم«،) اصول كاىف، مَتجم، ج » اذا قاَم قاِئُمنا َوَضَع اللَّهُ َيِدِه َعَلى ُرُؤِس اْلعِباِد َفَجَمَع ِّبا ُعُقوََلُْم وََكَمَلْت بِه\E 
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كند؛ چنانچه در روايت رسيده و خالصه نگاه نمى

 شود.حبّ دنيا بكلّى از دلها بيرون مى

 در اين زمان تكليف چيست؟

وظيفه هرديندارى آن است كه اوّل خود را اصالح 

كند و حبّ دنيا را از دل بيرون سازد به تفصيلى كه 

ز منكر، همسر و شود و سپس از باب نهى اگفته مى

فرزندان و ديگران را متنبه سازد و به اندازه توانايى، 

ايمانى و هرفسادى است از حبّ دنيا را كه ريشه بى

 دل

______________________________ 
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ  -(1)

 (.105، )انبياء/ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصلِحُونَ

»اذا قامَ قائِمُنا وَضَعَ اللَّهُ يَدِهِ عَلَى رُؤُسِ الْعِبادِ  -(2)

أَحاْلمُهُمْ«، )اصول فَجَمَعَ بِها عُقُولَهُمْ وَكَمَلَتْ بِهِ
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، كتاب العقل والجهل، 21، ص 1كافى، مترجم، ج 

 (.21ح 

 395، ص: 2قلب سليم، ج

م وظيفه كرده و آنها بيرون سازد و بدين وسيله انجا

اى موجب تقليل فساد در اجتماع بشرى تا اندازه

 گردد.

 خردان و پاسخ آنهامغالطه بى

گويند كه امروز كشورهاى خردان مىامّا آنچه بى

بزرگ جهان كه صنعت و قدرت روزافزون دارند 

جامعه بشرى را به ماديگرى و دنياپرستى و دويدن 

د به طورى كه كشاننبه دنبال شهوات و لذّات مى

اگر كشورى بلكه فردى بخواهد از آنها پيروى نكند 

تواند زندگى كند و جزء زندگى محسوب نمى

شود از اين روى بايد خدا و آخرت را نشناخته نمى
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و فراموش شده قرار داد و به تقليد از آنها دنياپرست 

 شد.

گوييم اين سخنى است مطابق تقليد حيوانى و دور 

زيرا اگر انسان عاقل ببيند جمعى  از خرد انسانى؛

اند آيا خردش اجازه خود را در منجالب انداخته

دهد براى اينكه از اجتماع فاصله نگرفته باشد مى

 خودش را با آنها در نجاست غرق كند؟!

در همان كشورهاى بزرگ، دانشمندان هشيارى 

هستند كه از فساد اخالق و تبهكاريها و كثرت فحشا 

جنايتها و خونريزيها و نبودن معنويت و و خيانتها و 

دهند ها دارند و حكومتها را هشدار مىانسانيت ناله

دهد و به اندرزهاى ولى كسى گوش به ناله آنها نمى

 شود.آنها ترتيب اثر داده نمى

در همين كشور خودمان آيا مگر مردم به ناله و 

 دهند؟فرياد روحانيّين گوش مى
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زنند نسبت به سينماها؛ يعنى مثلًا آنچه فرياد مى

هاى مراكز پخش فساد اخالق با اين همه برنامه

زننده، عفّت عمومى را به باد دهنده، گمراه كننده، 

به هرخيانت و جنايتى وادار كننده كه سودجويان 

هايشان كوشند كه برنامهبراى ربودن جوانان مى

بيشتر تهييج شهوت كند و عفّت و انسانيت را برهم 

شنوند كه نروند؟ يا آيا مسلمانان حرف مى زند.

 كنند؟اولياى امور اقدامى در اصالح آن مى

 اندرزى به همه دينداران

انسان به جهت حيوانيتش حسّ تقليد در او قوى 

 است خصوصاً تقليد از كثرت و

 396، ص: 2قلب سليم، ج

جمعيّت و از صاحب قدرت و مكنت و در برابرش 

ن عقل داد تا به دنبال علم و عالم خداوند هم به انسا

رود و از او پيروى كند هرچند به ظاهر قليل و 
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ضعيف باشد و از جهل و جاهل فرار نمايد هرچند 

 كثير و قوى باشد.

بنابراين، به حكم عقل، اروپا و ساير كشورهاى 

بزرگ سزاوار تقليد و پيروى از راه و روش آنها 

ر دانشهاى مادّى نيستند؛ زيرا به همان اندازه كه د

اند در دانستن حقايق و علوم ماوراى اوج گرفته

اند مثلًا اگر از خبرى فرو رفتهطبيعت به جهل و بى

آنها پرسيده شود اين جهان عظيم هستى را صاحبى 

دانيم و مرز دانشهاى ما مادّه و است؟ گويند نمى

انگيز بدن انسان را مادّيات است. آيا كارخانه حيرت

دانيم ما تنها تشريح ى است؟ گويند نمىاسازنده

دانيم. آيا اجزاى بدن و خواص آنها را خوب مى

دانيم ما ايد؟ گويند نمىحقيقت انسان را شناخته

ايم، آيا انسان را بيش از يك حيوان كاملى نشناخته

انسان را پس از مرگ حيات ديگرى هست كه در 

 دانيم و جز حياتآن به تمام سعادت برسد؟ نمى
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خبريم. آيا سعادت مادّى دنيوى از حيات ديگرى بى

انسان مانند حيوان تنها در شهوترانى و هوسرانى و 

ثروتمندى و زورگويى يا كشورگيرى است يا اينكه 

سعادتش در كماالت انسانيت مانند عفت، شجاعت، 

سخاوت، كرامت، عدالت، خيرخواهى و خيررسانى 

 است؟

ا جز در كاميابى و در پاسخ گويند ما سعادت بشر ر

دانيم و براى اينكه اقرار به جهل و هوسرانى نمى

خبرى خود نكنند اين پرسشها را به سخريّه و بى

گويند امروز اين دهند و مىاستهزا پاسخ مى

ها و ارزش است، امروز بايد انديشهها بىانديشه

تالشهاى بشرى صرف زياد كردن ثروت و قدرت 

 ماند.شود تا از اجتماع عقب ن

امروز بايد جت ساخت، بمبهاى اتمى درست كرد 

براى خراب كردن آباديها، بردن ثروتها، ريختن 

گناهان، امروز براى رسيدن به هوسها خونهاى بى
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بدون هيچ مالحظه و تأمّل بايد شتاب كرد و كيان 

و شخصيّت خود را زياد نمود، امروز رحم، انصاف، 

ت و ... عدل، عفو، احسان، حلم، وقار، تواضع، غير

شد، الفاظى كه سابق از كماالت انسانى شمرده مى

گذرد چه رسد از است كه معانى آنها بخاطرها نمى

 اينكه داراى آنها باشند.

 397، ص: 2قلب سليم، ج

امروز از خداوند جهان آفرين به نام تنها بايد قناعت 

كرد و به جاى خدا پرستى دنياپرست شد در شكم 

جنسى آزادانه به هروسيله  خوارى و اطفاى غريزه

نامشروعى كه شد دست دراز كرد. در خوشگذرانى 

چرانى حدّاكثر استفاده را نمود. و اگر جهلها و نفس

خبريهاى دنياداران و آثار شوم و كردارهاى و بى

كشد و نارواى آنها گفته شود سخن به درازا مى

خواننده عزيز دقّت بيشترى در حاالت آنها كند تا 

ايى آنها بيشتر باخبر شود و در آنچه گفته شد از رسو
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براى آشكار شدن جهالت آنها كافى است و زرق و 

اى براى عالم برق صنايع و اختراعات آنها وسيله

دانستن آنها و جواز تقليد از طريقه شيطانى و 

 دنياپرستى آنها نشود.

 پيغمبران به پيروى سزاوارترند

پيروى كنى از  اى انسان! به حكم عقل خودت بايد

طريقه دانايان و باخبران از حقايق كه در رأس آنها 

سلسله جليله انبيا هستند آنهايى كه از هريك از 

پرسشهاى گفته شده و مانند آن پاسخ مثبت دهند و 

اند خبردار كنند »آيا آنكه راهنمايى از آنچه دانسته

كند به سوى حق سزاوارتر است كه پيروى شود مى

راه نبرد، تا رهبريش كنند چه شده شما  يا آنكه خود

 517كنيد؟«.را چگونه حكم مى

و طريقه پيغمبران و دانايان، خداپرستى و تأمين 

سعادت باقى و تحصيل اخالق فاضله انسانى است كه 
 

517 \i\-( 1)iُ ى ِإالَّ َأن يُ ْهَدى يَِهدى  E\(.35،) يونس/ E\َفَما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُمونَ  ... أََفَمن يَ ْهِدى ِإََل اْلَْقى َأَحقُّ َأن يُ تََّبَع أَمَّن الَّ
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اهل عقل بايد از آن پيروى كنند و امّا طريقه 

دنياداران كه دنياپرستى و شهوترانى و هوسرانى 

آن دوزخ است و پيش از دوزخ است پس سرانجام 

در همين دنيا نابسامانى و سرگردانى و بدبختى و 

انواع ناراحتيهاست كه اروپا و كشورهاى بزرگ به 

 آن گرفتارند.

اى عاقل! اگر دنياپرستى راه و روش راستى و 

درستى بود پيغمبران و بزرگان روزگار آن را رها 

بريده  كردند در حالى كه همه آنها دل از دنيانمى

 و به خدا و آخرت چسبيدند.

______________________________ 
... أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن  -(1)

، فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ لَّايَهِدّى إِلَّا أَن يُهْدَى

 (.35)يونس/ 

 398، ص: 2قلب سليم، ج

http://www.i20.ir/


1078     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

 به اين مثل دقت كنيد

يند زنى در نهايت زشتى و هيواليى بوده و گو

افزود و هيچ ديدنش بر وحشت و نفرت بيننده مى

مردى را جرأت بر همسرى او نبود به ناچار همسر 

مرد فقير كورى شد روزى براى همسرش از جمال 

شمرد گفت و زيباييهاى خود را مىخود سخن مى

و تا اينكه مرا خواستگاران فراوان بود لكن از بخت ت

من نصيبت شدم و تو يا جادوگرى يا 

 الدعوه كه به چنين سعادتى رسيدى.مستجاب

كور دانا پاسخ محكمى به او داد و دروغش را آشكار 

ساخت، گفت آنچه از زيبايى خود گفتى اگر راست 

كردند تا و درست بود، چشم داران تو را رها نمى

 نصيب من كور شوى.

لذاتش اگر خالص  آرى زرق و برق دنيا و خوشيها و

بود يعنى صدها عيب و نقص و زحمت و رنج با آنها 
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هاى آخرتى به دنبال نداشت نبود و نيز شكنجه

بينان و روشنهاى روزگار كه در رأس ايشان واقع

حيدر كرّار، وصىّ رسول مختار، اميرالمؤمنين عليه 

 شدند.شود، دنياخواه مىالسالم شمرده مى

ترى دنيا طايفه كوردالن از اينجاست كه هميشه مش

خبران كه در رأس آنها معاويه و خردان و بىو بى

پسرش يزيد را بايد شمرد، هستند چون عيبها و زوال 

اعتبارى آن را نديدند و از خدا و سراى و بى

خبر بودند و دنياپرستى را سعادتمندى آخرت بى

 خود پنداشتند.

 دارددنيا خود را به على )ع( عرضه مى

يد ثانى« در »كشف الريبه« به سند متصل »شه

روايت كرده از اميرالمؤمنين عليه السالم كه 

فرموده در فدك كه به فاطمه عليها السالم رسيده 

بود، در بعضى مزارع آن بيلى داشتم و به كار 
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مشغول بودم، ناگاه زنى را ديدم در نهايت جمال و 

)و او غايت دلربايى و او را تشبيه به »بثينه« نمودم 

المثل عرب بوده زنى بوده كه در جمال ضرب

است( گفت اى پسر ابوطالب! مرا همسر خود كن 

هاى زمين را به تو بنمايم تا داراى ملك تا خزينه

 شوى و پس از

 399، ص: 2قلب سليم، ج

دار شوند، گفتم تو كيستى تا خودت فرزندانت ملك

على از اهلت تو را خواستگارى كنم، گفت منم دنيا. 

فرمود بازگرد و شوهر ديگر بجوى و سرگرم بيل 

كارى خود شده و اشعارى انشا فرموده به اين 

 مضمون:

بهره شد هركه دنياى فرومايه او را »به حقيقت بى

فريفت و نيست دنيا اگر فريبد قرنها سود دهنده، دنيا 

آمد ما را بر زىّ عزيز بثينه و آرايش او در مثل آن 
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م او را غير مرا بفريب؛ زيرا من از ها بود، گفتشيوه

دنيا سيرم و نادان نيستم و نيستم من در دنيا پيوسته 

)و مرا چكار با دنيا(؛ زيرا محمّد صلى اهلل عليه و آله 

و سلم افتاد در خاك ميان آن سنگها )يعنى پس از 

مردن محمّد صلى اهلل عليه و آله و سلم دلبستگى من 

يا بياورد براى من گنجها جا است( گيرم دنبه دنيا بى

ها آيا و زرها و مالهاى قارون و پادشاهى قبيله

طور نيست كه بازگشت همه آنها به نيستى است اين

و مطالبه خواهد شد از نگاهدارندگان آن به 

 دشمنيها.

اى دنيا! غير مرا بفريب؛ زيرا من راغب نيستم به 

آنچه در تو است از عزت و ارجمندى و ملك و عطا 

به حقيقت نفس من خرسند است به آنچه روزى و 

ام، كار تو اى دنيا )با من نيست بلكه با( داده شده
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هاست؛ زيرا من از روز قيامت اهل بديها و سختى

 518ترسانم و از عذاب هميشگى هراسانم«.

 شود؟حب دنيا چگونه ريشه كن مى

تنها راه نجات از حبّ دنيا دو چيز است يكى تقويت 

 ايمان به آخرت و ديگرى

______________________________ 
(1) 

 
518 \E\( 1)iُ 

 وما هى ان غرت قروناا بطائل  لقد خاب من غرته دنيا دنية  -

 وزينتها ىف مثل تلك الشمائل  اتتنا على زى العزيز بثينة

 عزوف عن الدنيا ولست ِباهل   فقلت َلا غرى سواى فانّن 

 احل صريعاا بْي تلك اْلنادل  ومأ انا والدنيا فان حممداا 

 واموال قارون وملك القبائل  وهبها اتتّن بالكنوز ودرها 

 ويطلب من خزاهنا بالطوائل  اليس َجيعاا للغناء مصريها 

 ِبا فيك من ملك وعزو نائل  اى انّن غري راغبفغرى سو 

 فشأنك يا دنيا واهل الغوائل  فقد قنعت نفسى ِبا قد رزقته 

 واخشى عذاباا دائما غري زائل  فاِن اخاف اللَّه يوم لقائه 
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لقد خاب من غرته  -

 دنيا دنية
 

وما هى ان غرت 

 قروناً بطائل

اتتنا على زى العزيز 

 بثينة
 

وزينتها فى مثل تلك 

 الشمائل

فقلت لها غرى سواى 

 فاننى
 

عزوف عن الدنيا 

 ولست بجاهل

ومأ انا والدنيا فان 

 محمداً
 

احل صريعاً بين تلك 

 الجنادل

وهبها اتتنى بالكنوز 

 ودرها
 

واموال قارون 

 وملك القبائل

اليس جميعاً للغناء 

 مصيرها
 

ويطلب من خزانها 

 بالطوائل

فغرى سواى اننى 

 غير راغب
 

بما فيك من ملك 

 وعزو نائل
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فقد قنعت نفسى بما 

 قد رزقته
 

فشأنك يا دنيا واهل 

 الغوائل

فانى اخاف اللَّه يوم 

 لقائه
 

واخشى عذاباً دائما 

 غير زائل

 

 

 400، ص: 2قلب سليم، ج

تضعيف حبّ دنيا و راه زياد شدن و قوى كردن 

ايمان به آخرت در بخش عقايد به تفصيل گفته شد 

شود. و در اين مقام به طور فشرده تذكر داده مى

بايد آيات قرآن مجيد و اخبار معتبر كه در اوصاف 

جهان جاودانى انسان پس از مرگ شرح و تفصيل 

اثر گذارد  داده شده با تدبر و تفكر بخواند تا در او

و شوق رسيدن به عالم اعلى را در دل زياد كند و 

غرض اصلى از بعثت رسول خدا صلى اهلل عليه و 
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آله و سلم و نزول قرآن مجيد همين است كه 

مسلمانان اين خبرها را بشنوند و باور دارند و بدين 

مند و وسيله دل از دنيا بريده به خدا و آخرت عالقه

اى كه كردارهاى شايسته مشتاق شوند و به وسيله

اند خود را آماده آن عالم باقى راهنمايى شده

بهره نمايند و متأسفانه مسلمانان از قرآن مجيد بى

اى گذرد و سورهاند بيشتر آنها ماه و سال مىشده

خورد و نه به گوش آنها از قرآن نه به چشم آنها مى

رسد جز از راديو يا از مجالس ترحيم و سر مى

، گويا قرآن براى مردگان نازل شده در گورها

حالى كه قرآن مجيد براى دانشمند شدن زندگان 

و بيدارى از غفلت و شفا از جهالت و هدايت به 

هرفضيلتى است و اگر گفته شود اين خواندنها و 

شنيدنهاى قرآن مجيد چون غالباً اهانت به كالم 

 519اند.خداست سخنى به گزاف نگفته
 

519  \( 1iُ)-گفتند. رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم را در خواب منودند و سخن مىخواندم و ايشان استماع منى» ابوالوفاى هروى« گويد: من در جملس پادشاه، قرآن مى
ما شاء اللَّه« و چون بيدار شدم گنگ شده بودم اما چون فرموده  ديدم برافروخته بود و فرمود:» اتقرء القرآن بْي يدى قوم وهم يتحدثون وال يستمعون وانك ال تقرء بعد هذا اال

كردم، باز رسول خدا ه بودم خواب مىبود» اال ما شاء اللَّه« اهل حديث مرا دل بازدادند كه زبان تو آخر گشوده خواهد شد تا مدت چهار ماه در ِهان حملى كه آن خواب را ديد
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______________________________ 
»ابوالوفاى هروى« گويد: من در مجلس  -(1)

خواندم و ايشان استماع پادشاه، قرآن مى

گفتند. رسول خدا صلى اهلل نمودند و سخن مىنمى

عليه و آله و سلم را در خواب ديدم برافروخته بود 

و فرمود: »اتقرء القرآن بين يدى قوم وهم 

بعد هذا اال ما  يتحدثون وال يستمعون وانك ال تقرء

شاء اللَّه« و چون بيدار شدم گنگ شده بودم اما 

چون فرموده بود »اال ما شاء اللَّه« اهل حديث مرا 

دل بازدادند كه زبان تو آخر گشوده خواهد شد تا 

مدت چهار ماه در همان محلى كه آن خواب را 

كردم، باز رسول خدا صلى ديده بودم خواب مى
 

اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:» من تاب تاب اللَّه عليه« بعد از آن فرمود: زبان بريون ديدم فرمود توبه كردى؟ گفتم بلى يا رسولصلى اهلل عليه و آله و سلم را به خواب 
چون بيدار شدم زبامن گشوده بود) گلزار  آور، به انگشت مسبحه زبامن را مسح منود و فرمود:» اذا كنت بْي يدى قوم تقرء كالم اللَّه فاقطع قرائتك حىت يسمعوا كالم رب العزه«،

 E\(.52اكربى، گلشن 

سال   26يا  17بر مصر حكومت داشت و بعد بر شام و ثغور مستوَل شد،  270» احد بن طولون« در سنه 
حكومت كرد و گويند شجاع و متواضع و حافظ قرآن بوده. نيز به جود معروف و هم به كثرت خونريزى مشهور بوده  

اند، پس ازمرگش يك نفر قارى  اند هيجده هزار تن ذكر كردهكه امر به كشنت آهنا منوده يا در زندان او مرده  و كساِن را
  قرآن سرقربش قرار دادند پس ازچندى 

 ..........   
خواهم سر گور من قرآن منىقارى فرار كرد و ديگر حاضر نشد سر قرب، قرآن خبواند، چون سبب را از او پرسيدند گفت صاحب قرب در خواب مرا زجر كرد و ترسانيد و گفت 

 E\كردى،) حيوةاْليوان(.گويند آيا اين آيه به گوش تو نرسيد كه چنْي و چنان  كوبند و مىخواِن بر سر من مىخبواِن؛ زيرا هرآيه كه تو مى
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را به خواب ديدم فرمود توبه  اهلل عليه و آله و سلم

اللَّه صلى اهلل عليه و آله كردى؟ گفتم بلى يا رسول

و سلم فرمود: »من تاب تاب اللَّه عليه« بعد از آن 

فرمود: زبان بيرون آور، به انگشت مسبحه زبانم را 

مسح نمود و فرمود: »اذا كنت بين يدى قوم تقرء 

م رب كالم اللَّه فاقطع قرائتك حتى يسمعوا كال

العزه«، چون بيدار شدم زبانم گشوده بود )گلزار 

 (.52اكبرى، گلشن 

بر مصر حكومت  270»احمد بن طولون« در سنه 

 26يا  17داشت و بعد بر شام و ثغور مستولى شد، 

سال حكومت كرد و گويند شجاع و متواضع و 

حافظ قرآن بوده. نيز به جود معروف و هم به كثرت 

و كسانى را كه امر به كشتن خونريزى مشهور بوده 

اند هيجده هزار تن آنها نموده يا در زندان او مرده

اند، پس ازمرگش يك نفر قارى قرآن ذكر كرده

 سرقبرش قرار دادند پس ازچندى
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.......... 

______________________________ 
قارى فرار كرد و ديگر حاضر نشد سر قبر، قرآن 

پرسيدند گفت صاحب  بخواند، چون سبب را از او

قبر در خواب مرا زجر كرد و ترسانيد و گفت 

خواهم سر گور من قرآن بخوانى؛ زيرا هرآيه نمى

گويند كوبند و مىخوانى بر سر من مىكه تو مى

آيا اين آيه به گوش تو نرسيد كه چنين و چنان 

 كردى، )حيوةالحيوان(.

 401، ص: 2قلب سليم، ج

نيدنها حتى در غالب خالصه، اين خواندنها و ش

منبرها به هرغرض نفسانى آلوده است چيزى كه در 

كار نيست تدبر و تأثر از كالم خداست آنكه 

خواند به غرض اجرت يا جلوه نفس است آنكه مى
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شنود به غرض مشغولى و سرگرمى است خصوصاً مى

 اگر به صداى خوشى خوانده شود.

 آيا قرآن براى تبرك نازل شده؟

خرند و به قصد از مسلمانان قرآنى مى بعضى ديگر

كنند يا به قصد تبرّك آن را در گوشه خانه ضبط مى

تحفظ آن را در لباس گذارده با خود حمل 

كنند البته تبرّك و تحفظ و توسّل به كالم مى

العالمين پسنديده و مؤثر است لكن قرآن مجيد ربّ

براى اين غرض جزئى و ناچيز )مقابل غرض اصلى( 

نشده بلكه اگر نظرش از قرآن تنها همين  نازل

غرض باشد به قرآن توهين كرده است و درست 

اى از طرف سلطان مانند نادانى است كه دعوتنامه

به دست او رسد كه در آن به حضور و كيفيت 

مندى از حضور در آن باشد و آن آمادگى و بهره

 نادان اصلًا نامه را باز نكند و نخواند يا اگر باز كند

تنها نقش آن را نظر كند يا اگر بخواند تنها الفاظ را 
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به زبان بگذراند بدون دانستن معانى يا اگر معانى را 

بفهمد شوق حضور از خواندن در او پيدا نشود و 

خود را آماده حضور نسازد و تنها نامه را ببوسد و در 

جيب لباس يا گوشه خانه اندازد، آيا به دعوتنامه 

اعتنايى نكرده؟ آيا سزاوار بىسلطنتى اهانت و 

 خذالن بلكه قهر و عذاب نيست؟

اين است حال بيشتر مسلمانان و امّا معدودى از 

مسلمين كه با قرآن سر و كارى دارند بيشتر آنها تنها 

 اند.به قرائت الفاظ آن به طمع ثواب قناعت كرده

البتّه الفاظ مبارك قرآن، كالم خداوند و نور است 

 وى خواندن و نوشتن وو از اين ر

 402، ص: 2قلب سليم، ج

 

مندى دارد لكن منظور از نظر كردن به آنها بهره

طورى قرآن خواندن، تدبّر و انديشه در آن است به
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دل از  520اش به عالم اعلى شايق گرددكه خواننده

 حيات دنيا ببرد و به آخرت

 
520 \( 1iُ)- :در چند جا از قرآن جميد امر به تدبر در قرآن جميد شده از آن َجله\i   ُبىروا آياتِِه ولَيَتذََّكر اولُوا اِلَْلبابِ ِكتاٌب اْنزلناه اى (؛» اين نامه29،) ص/ E\الَْيَك ُمباَرٌك لَِيدى

 E\دبر و انديشه كنند در آيات آن و تا زيركان و خردمندان نيز پند يابند«.است كه به تو فرستادمي بركت دهنده) بر خوانندگان و پريوان آن( تا اينكه ت

اللَُّه نَ زََّل َأْحَسَن اْْلديِث ِكتاباا مَتشاِّباا مثاِِنَ تَ ْقشعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَّذيَن ََيْشَوَن   : و براى لزوم تأثر از قرآن جميد كاىف است
اى ِهوار مانند  (؛» خدا فرو فرستاد نيكوترين سخن كه نامه 23،) زمر/ ذِْكِر اللَّهِ  وبُ ُهْم اَلرَب ُُّهْم ُُثَّ تَلُْي ُجُلوُدُهْم َوقُ لُ 

لرزد، سپس پوستها و موهاى  ترسند از آن مىيكديگر) دگرباره دگر باره( كه پوست و موى تن كساِن كه از خداوند مى
  .ا نرم شود«ايشان) كه به خدا اميدوارند( بيارامد و دَلاى آنان به ياد خد

شوند و از آيات وعده به رحت آرام و شادمان  خالصه، از خواندن و شنيدن آيات وعيد به عذاب ترسان و لرزان مى
گردند پس كسى كه از خواندن قرآن متأثر نشود، بداند كه با زباِن آلوده و دَل آشفته و به دنيا چسبيده قرآن را مى

  :خوانده است

نگه  عروس حضرت قرآن نقاب آ

 براندازد 
 كه دار امللك اميان را جمرد بيند از غوغا  

عجب نبود گر از قرآن نصيبت نيست جز  
 نقشى

 كه از خورشيد جز گرمى نبيند چشم نابينا 

زندگى  ِبري اى دوست پيش از مرگ اگر مى
 خواهى

 
كه ادريس از چنْي مردن ّبشىت گشت پيش از  

 ما

  گر از آتش ِهى ترسى به مال كس مشو غره
كه اينجا صورتش مال است و آجنا شكلش  

 اژدرها

 گرفته چينيان احرام و مكى خفته در بطحا   چه علم آموخىت آنگه عمل بايد كه زشت آمد 

خوانند هاى قرآن را از روى تأِن و تأمل مىفرمايد:» جزوهمى   221ه  امرياملؤمنْي عليه السالم در صفات پرهيزگاران، خطب
آورند و چون رسند به آيه رحت كه در  سازند و دواى دردهايشان را به آن بريون مى نفسهاى خود را به آن حمزون مى

به آيه عذاب   آن تشويق است دَلايشان مايل به آن شود از روى طمع و آرزوى شوق، منتظر آن شوند و چون بگذرند
  .و ترساننده گوشهاى دلشان را به سوى آن فروآورند و گمان برند نعره و آواز جهنم در بيخ گوشهاى ايشان است« 
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______________________________ 
در چند جا از قرآن مجيد امر به تدبر در قرآن  -(1)

الَيْكَ مُبارَكٌ كِتابٌ انْزلناهُ مجيد شده از آن جمله:

(؛ »اين 29، )ص/ لِيَدّبّروا آياتِهِ وليَتَذَّكَر اولُوا األَلْبابِ

اى است كه به تو فرستاديم بركت دهنده )بر نامه

و پيروان آن( تا اينكه تدبر و انديشه خوانندگان 

كنند در آيات آن و تا زيركان و خردمندان نيز پند 

 يابند«.

اللَّهُ  و براى لزوم تأثر از قرآن مجيد كافى است:

نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحديثِ كِتاباً متَشابِهاً مثانِىَ تَقْشعرُّ مِنْهُ 

ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ جُلُودُ الَّذينَ يَخْشوَنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَل

(؛ »خدا فرو فرستاد نيكوترين 23، )زمر/ ذِكْرِ اللَّهِ الى

اى هموار مانند يكديگر )دگرباره دگر سخن كه نامه

باره( كه پوست و موى تن كسانى كه از خداوند 

لرزد، سپس پوستها و موهاى ترسند از آن مىمى
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و دلهاى آنان ايشان )كه به خدا اميدوارند( بيارامد 

 به ياد خدا نرم شود«.

خالصه، از خواندن و شنيدن آيات وعيد به عذاب 

شوند و از آيات وعده به رحمت ترسان و لرزان مى

گردند پس كسى كه از خواندن آرام و شادمان مى

قرآن متأثر نشود، بداند كه با زبانى آلوده و دلى 

 آشفته و به دنيا چسبيده قرآن را خوانده است:

 

عروس حضرت 

قرآن نقاب آنگه 

 براندازد

 
كه دار الملك ايمان 

 را مجرد بيند از غوغا

عجب نبود گر از 

قرآن نصيبت نيست 

 جز نقشى

 

كه از خورشيد جز 

گرمى نبيند چشم 

 نابينا
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بمير اى دوست پيش 

از مرگ اگر 

 زندگى خواهىمى

 

كه ادريس از چنين 

مردن بهشتى گشت 

 پيش از ما

گر از آتش همى 

ترسى به مال كس 

 مشو غره

 

كه اينجا صورتش 

مال است و آنجا 

 شكلش اژدرها

چه علم آموختى 

آنگه عمل بايد كه 

 زشت آمد

 

گرفته چينيان احرام 

و مكى خفته در 

 بطحا

 

اميرالمؤمنين عليه السالم در صفات پرهيزگاران، 

هاى قرآن را از روى فرمايد: »جزوهمى 221طبه خ

خوانند نفسهاى خود را به آن تأنى و تأمل مى

سازند و دواى دردهايشان را به آن محزون مى

آورند و چون رسند به آيه رحمت كه در بيرون مى

آن تشويق است دلهايشان مايل به آن شود از روى 
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طمع و آرزوى شوق، منتظر آن شوند و چون 

ند به آيه عذاب و ترساننده گوشهاى دلشان را بگذر

به سوى آن فروآورند و گمان برند نعره و آواز 

 جهنم در بيخ گوشهاى ايشان است«.

 403، ص: 2قلب سليم، ج

بندد از خداوند دستوراتش به جنب و جوش آيد و 

 از جان و دل آماده عمل كردن به آن فرمانها شود.

اى آخرت را ستوده در صدها آيه از قرآن مجيد سر

و بهشت و نعمتهايش را بيان نموده و پيروان قرآن 

و در برابر حيات  521را به آن دعوت فرموده است

دنيا را مذمت نموده و عيبها و نقصهايش را آشكار 

فرموده: »و نيست اين زندگانى دنيا جز سرگرمى و 

مشغولى به كارهاى باطل و بازى به چيز 

 522حاصل«.بى

 
521 \i\-( 1)iُ  لِم ... َواللَّهُ َيْدُعواْ ِإََل  E\(.25،) يونس/ E\َداِر السَّ
522 \i\-( 2)iُ  َنْ َيآ ِإالَّ ََلٌْو َول اَر اِْلَِخرََة َلََِى اْْلََيَواُن َلْو َكانُوْا يَ ْعَلُمونَ َوَما هِذِه اْْلََيوُة الدُّ  E\(.64،) عنكبوت/ E\ِعٌب َوِإنَّ الدَّ
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يعنى همه اوضاع زندگى اين جهان زودگذر است 

مانند كودكان كه در يكجا جمع شوند و بازى كنند 

باشند سپس خسته شده از هم جدا  و ساعتى شادمان

 شوند:

اى است بازيچه

طفل فريب اين 

 مطاع دهر

 
عقل مردمان كه بى

 بدو مبتال شوند

 

 )سعدى(

و به حقيقت كه سراى ديگر، زندگانى حقيقى اوست 

كه جاودانى است آيا مسلمانان از خواندن و شنيدن 

رت اين همه آيات از دنيا متنفر و دل بريده و به آخ

اند يا اينكه تنها به زبان و ظاهر، شايق و دلبسته شده

اند لكن به دل و كردار، اسالم و قرآن را پذيرفته
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ها دل به دنيا بسته و به دنبال دوش به دوش دهرى

 523اند.دوند و آخرت را فراموش كردهآن مى

 
523 \( 3iُ)- شود:مشارى است، تنها سه داستان كوتاه براى يادآورى ذكر مىمندى مسلمانان گذشته تا صدر اسالم به آخرت داستاهناى ّب براى دانسنت اميان و عالقه\E 

س بن نضر« در جنگ احد به ميدان رفت و از او خربى نشد، مسلمانان به جستجوى او پرداختند تا اينكه»  » ان-1
كنم و بوى سعد بن معاذ« او را پيدا كرد، انس متوجه سعد شد و گفت به خداى كعبه سوگند ّبشت را مشاهده مى

خم به او رسيده بود، بار ديگر به جستجويش  رسد. سعد گفت زَخهايش را مشاره كردمي بيش ازهشتاد ز آن به مشامم مى 
  رفتم او را نيافتم خواهرش

 ..........   
 E\اش شناخت و دانست كه كشته شده است.او را از انگشتان بريده

» عمري بن حام انصارى« در جنگ بدر از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم شنيد كه فرمود بپا خيزيد و به  -2
  .سوى ّبشت بشتابيد، ّبشىت كه وسعت آن آمسان و زمْي است 

  عمري گفت به وسعت آمسان و زمْي؟! رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: آرى به وسعت آمسان و زمْي.
عمري گفت: به به! رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود چه شد كه شادى كردى؟ گفت شايد من هم داخل 

  .آن شوم

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود:» مشا از اهل آن خواهيد بود«. عمري با شنيدن اين َجله چند دانه خرما 
ام، خرما را رها كرد نده ِبامن تا اين خرما َتام شود زياد عمر كردهبرداشت و مشغول خوردن شد، سپس گفت اگر من ز 

  .و مشغول پيكار شد تا شهيد گرديد

جنگ احد گرديد، فرزندانش به وى ميدانلنگ ِهراه پسرانش عازمَجوح« داراى چهار پسربود وبا پاى » عمرو بن-3
مرو نزد رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم گفتند چون مشا لنگ هسىت خدا بر مشا جهاد واجب نكرده است. ع

گذارند در جنگ شركت كنم به خدا سوگند آرزوى من اين است كه كشته شوم  آمد و از فرزندانش شكايت كرد كه منى 
  .با ِهْي پاى لنگ خود به ّبشت قدم گذارم

ندان عمرو فرمودبگذاريد اين پري مرد  فرز نيست، سپس به خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: جهاد بر توواجبرسول
پاشكسته در جهاد با دمشن شركت كند، شايد خدا شهادت را روزى او فرمايد. عمرو به اتفاق رسول خدا صلى اهلل  

  .عليه و آله و سلم از مدينه خارج شد و در جنگ احد شهيد شد) دنيا در خطر سقوط(

املؤمنْي عليه السالم براى خدا و آخرت در ليلةاملبيت و َتام  و تفصيل از خودگذشتگى و فداكارى و جانبازى امري 
گشت به رسول خدا صلى اهلل عليه جنگهاى اسالم بر ِهه آشكار است تا جاىي كه از هر نربدى كه به سالمت برمى 

ترسم به سعادت شهادت در راه خدا نرسم و رسول خدا صلى اهلل عليه گفت مى كرد و مى و آله و سلم شكايت مى 
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______________________________ 
 (.25، )يونس/  السَّلمِ ...دَارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى -(1)

وَمَا هذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ  -(2)

، )عنكبوت/ الْأَخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ

64.) 

مندى مسلمانان براى دانستن ايمان و عالقه -(3)

گذشته تا صدر اسالم به آخرت داستانهاى 

شمارى است، تنها سه داستان كوتاه براى بى

 شود:يادآورى ذكر مى

»انس بن نضر« در جنگ احد به ميدان رفت و  -1

از او خبرى نشد، مسلمانان به جستجوى او پرداختند 

و را پيدا كرد، انس متوجه تا اينكه »سعد بن معاذ« ا

سعد شد و گفت به خداى كعبه سوگند بهشت را 

رسد. سعد كنم و بوى آن به مشامم مىمشاهده مى

 

و آله و سلم او را بشارت داد كه در حمراب شهيد خواهى شد و ِهچنْي تفصيل فداكارى فرزندش حسْي عليه السالم  
   .و اصحاب با اميانش و ساير خواص شيعيان در كتب حديث و تاريخ ثبت است
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گفت زخمهايش را شماره كرديم بيش ازهشتاد 

زخم به او رسيده بود، بار ديگر به جستجويش رفتم 

 او را نيافتم خواهرش

.......... 

______________________________ 
اش شناخت و دانست كه او را از انگشتان بريده

 كشته شده است.

»عمير بن حمام انصارى« در جنگ بدر از رسول  -2

خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم شنيد كه فرمود بپا 

خيزيد و به سوى بهشت بشتابيد، بهشتى كه وسعت 

 آن آسمان و زمين است.

دا عمير گفت به وسعت آسمان و زمين؟! رسول خ

صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: آرى به وسعت 

آسمان و زمين. عمير گفت: به به! رسول خدا صلى 
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اهلل عليه و آله و سلم فرمود چه شد كه شادى 

 كردى؟ گفت شايد من هم داخل آن شوم.

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »شما 

جمله  از اهل آن خواهيد بود«. عمير با شنيدن اين

چند دانه خرما برداشت و مشغول خوردن شد، 

سپس گفت اگر من زنده بمانم تا اين خرما تمام 

ام، خرما را رها كرد و مشغول شود زياد عمر كرده

 پيكار شد تا شهيد گرديد.

جموح« داراى چهار پسربود وبا »عمرو بن -3

جنگ احد ميدانلنگ همراه پسرانش عازمپاى

ه وى گفتند چون شما لنگ گرديد، فرزندانش ب

هستى خدا بر شما جهاد واجب نكرده است. عمرو 

نزد رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم آمد و از 

گذارند در جنگ فرزندانش شكايت كرد كه نمى

شركت كنم به خدا سوگند آرزوى من اين است 
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كه كشته شوم با همين پاى لنگ خود به بهشت قدم 

 گذارم.

اهلل عليه و آله و سلم فرمود: جهاد  خدا صلىرسول

فرزندان عمرو نيست، سپس بهبر توواجب

فرمودبگذاريد اين پير مرد پاشكسته در جهاد با 

دشمن شركت كند، شايد خدا شهادت را روزى او 

فرمايد. عمرو به اتفاق رسول خدا صلى اهلل عليه و 

آله و سلم از مدينه خارج شد و در جنگ احد شهيد 

 در خطر سقوط(. شد )دنيا

و تفصيل از خودگذشتگى و فداكارى و جانبازى 

اميرالمؤمنين عليه السالم براى خدا و آخرت در 

ليلةالمبيت و تمام جنگهاى اسالم بر همه آشكار 

است تا جايى كه از هر نبردى كه به سالمت 

گشت به رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم برمى

ترسم به سعادت گفت مىكرد و مىشكايت مى

شهادت در راه خدا نرسم و رسول خدا صلى اهلل 
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عليه و آله و سلم او را بشارت داد كه در محراب 

شهيد خواهى شد و همچنين تفصيل فداكارى 

فرزندش حسين عليه السالم و اصحاب با ايمانش و 

ساير خواص شيعيان در كتب حديث و تاريخ ثبت 

 است.

 404، ص: 2قلب سليم، ج

 سازدآخرت با غفلت از آن نمى دوستى

مندى به بايد دانست كه پيدايش ايمان و عالقه

آخرت با غفلت از آن محال است دنياداران چون 

هميشه هوش و انديشه و كوشش آنها دنياست به آن 

اند اهل آخرت هم كه هميشه به ياد مند شدهعالقه

كوشند به آخرت آن هستند و براى آن مى

مندى براين، راه تقويت ايمان و عالقهمندند بناعالقه

به آخرت زياد به ياد حيات جاودانى بودن و كم 

 كردن غفلت از آن است.
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 405، ص: 2قلب سليم، ج

از اينجاست كه در شرع مقدس اسالم مستحب شده 

نامه و كفن خود را زياد ياد مرگ كردن و وصيت

آماده نمودن و به آن نظر كردن و به تشييع جنازه 

تن و در غسل و كفن و دفن مسلمانان شركت رف

نمودن و به زيارت اهل قبور رفتن و زياد ياد اموات 

 بودن و براى آنها خيرات فرستادن.

هاست و نتيجه مهم اين كارها، همان يادآورى زنده

 از حيات پس از مرگ خود.

مندى به خالصه، كسى كه طالب ايمان و عالقه

روز به ازه كه در شبانهآخرت باشد بايد به همان اند

ياد دنيا و اوضاع آن است بيشتر از آن به ياد آخرت 

خود باشد تا بدين وسيله ريشه خبيثه و حب دنيا از 
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دلش جدا شده و به جايش حب خدا و آخرت 

 524جاگيرد.

______________________________ 
اگر گفته شود اين سخن با وضع زندگى بشر  -(1)

امروز سازش ندارد؛ زيرا بشر امروز آنقدر براى 

خود، كار پيش بينى كرده كه كمبود وقت دارد. 

بسيار روزهايش تمام شود در حالى كه بسيارى از 
 

524 \( 1iُ)-  براى خود، كار پيش بيّن كرده كه كمبود وقت دارد. بسيار روزهايش َتام اگر گفته شود اين سخن با وضع زندگى بشر امروز سازش ندارد؛ زيرا بشر امروز آنقدر
 E\گويند اين با وضع اجتماعى كنوِن سازش ندارد.خردان كه مىشود براى درسىت گفتار ّب اى مىشود در حاَل كه بسيارى از كارهايش را نتوانسته اجنام دهد. و نيز اين سخن ّبانه

: بشر ا مروز راه اسراف و َتاوز از حد را در طلب دنيا پيش گرفته و براى رسيدن به لذات و َتمالت  در پاسخ گوييم اوىالا
كند در حاَل  دود و كار مى و تشريفات و ثروَتندى، آسايش و آرامش و راحىت را بر خود حرام ساخته و شبانه روز مى 

  .در نتيجه موجب كوتاهى اصل حيات او استاندازه اعصاب او را كوبيده و آماده بيماريها گرديده و كه اين تالش ّب 

ثانياا: سخن ما در انديشه است نه در كار و گفتم بايد انديشه انساِن در تأمْي زندگى جاودانيش بيشَت باشد از انديشه  
  .در زندگى كوتاه دنيويش

دارد و نيز آدم حريص   و اما كار كردن، پس در روايات فراواِن رسيده كه خداوند شخص بيكار و تنبل و كسل را دمشن
دهد اگر كند، مبغوض خداست و كسى كه كار دنيوى را به طور متوسط اجنام مىكه در حب دنيا زياده روى مى

شود؛ مثالا اگر  منظورش اطاعت امر پروردگار باشد حمبوب خداست و ِهان كارش وسيله تأمْي حيات آخرتى او مى 
نان و جلوگريى از دمشن باشد، اگر كشورى است مقصودش  لشكرى است منظورش حفظ امنيت و آسايش مسلما

خدمت به خلق و دادرسى و دستگريى از ناتوانان باشد، اگر فرهنگى است غرضش باسواد شدن كودكان و جوانان و  
هاى صنعت، َتارت، فالحت و مانند اينها باشد چون به هريك از اينها در شرع  تربيت ديّن آهنا باشد، اگر در رشته

  وده و نيز امرهاى اكيد به حتصيل معيشت امر ش

 ..........   
 E\توسعه بر عيال وارد شده) به كتاب َتارت وسائل مراجعه شود( پس اگر منظور اطاعت امر خدا باشد آن كار عبادت و موجب تأمْي آخرت است.

خبواهد اميان راست و درست  ثالثاا: نگفتيم زياد بودن انديشه آخرت بر انديشه دنيا واجب است بلكه گفتيم كسى كه 
   .و حمكمى داشته باشد و از آن ّبره برد بايد چنْي باشد
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كارهايش را نتوانسته انجام دهد. و نيز اين سخن 

دان كه خرشود براى درستى گفتار بىاى مىبهانه

گويند اين با وضع اجتماعى كنونى سازش مى

 ندارد.

در پاسخ گوييم اوّلًا: بشر امروز راه اسراف و تجاوز 

از حد را در طلب دنيا پيش گرفته و براى رسيدن 

به لذات و تجمالت و تشريفات و ثروتمندى، آسايش 

و آرامش و راحتى را بر خود حرام ساخته و شبانه 

كند در حالى كه اين تالش ىدود و كار مروز مى

اندازه اعصاب او را كوبيده و آماده بيماريها بى

گرديده و در نتيجه موجب كوتاهى اصل حيات او 

 است.

ثانياً: سخن ما در انديشه است نه در كار و گفتم بايد 

انديشه انسانى در تأمين زندگى جاودانيش بيشتر 

 باشد از انديشه در زندگى كوتاه دنيويش.
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اما كار كردن، پس در روايات فراوانى رسيده كه و 

خداوند شخص بيكار و تنبل و كسل را دشمن دارد 

و نيز آدم حريص كه در حب دنيا زياده روى 

كند، مبغوض خداست و كسى كه كار دنيوى را مى

دهد اگر منظورش اطاعت به طور متوسط انجام مى

امر پروردگار باشد محبوب خداست و همان كارش 

شود؛ مثلًا اگر له تأمين حيات آخرتى او مىوسي

لشكرى است منظورش حفظ امنيت و آسايش 

مسلمانان و جلوگيرى از دشمن باشد، اگر كشورى 

است مقصودش خدمت به خلق و دادرسى و 

دستگيرى از ناتوانان باشد، اگر فرهنگى است 

غرضش باسواد شدن كودكان و جوانان و تربيت 

هاى صنعت، تجارت، رشته دينى آنها باشد، اگر در

فالحت و مانند اينها باشد چون به هريك از اينها در 

شرع امر شده و نيز امرهاى اكيد به تحصيل معيشت 

 و
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.......... 

______________________________ 
توسعه بر عيال وارد شده )به كتاب تجارت وسائل 

مراجعه شود( پس اگر منظور اطاعت امر خدا باشد 

 ر عبادت و موجب تأمين آخرت است.آن كا

ثالثاً: نگفتيم زياد بودن انديشه آخرت بر انديشه دنيا 

واجب است بلكه گفتيم كسى كه بخواهد ايمان 

راست و درست و محكمى داشته باشد و از آن بهره 

 برد بايد چنين باشد.

 406، ص: 2قلب سليم، ج

ناگفته نماند مصاحبت اهل آخرت براى رسيدن به 

ايمان تأثير بسزايى دارد چنانچه رفاقت با اهل دنيا 

يعنى دوستداران آن زيان فراوان دارد و اين 

 مطلب در »بخش عقايد« به تفصيل گفته شد.

 تضعيف حب دنيا
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براى سرد شدن دل از دنيا و گرم شدن به محبت 

ند امر را بايد در خدا و رسول و آل او و آخرت چ

 نظر داشت:

آنچه از باب نمونه و مذمت دنيا از آيات و  -1

روايات در اين بحث نقل شد بايد در آنها تدبر 

زيادى كرد تا بزرگى گناه حب دنيا را به راستى 

بفهمد و اينكه آنچه گناه قلبى و جسدى است ريشه 

اصلى آنها حب دنياست، به طورى كه اگر ريشه كن 

از شر شيطان و صدور گناه در امان  شود ديگر

خواهد بود. نيز اگر حب دنيا ريشه كن شود 

اى براى آخرت تواند ايمان و كردارهاى شايستهمى

خود داشته باشد و تا دل آلوده حب دنياست نه 

اى كه به كار ايمان درستى دارد و نه كردار شايسته

آخرت او خورد؛ زيرا در بحث اخالص اين كتاب 

ل گفته شد كردارهاى شايسته گاهى نتيجه به تفصي
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باقى دارد كه با نيّت خالص و صادق همراه باشد و 

 بهره است.دوستدار دنيا از صدق و اخالص بى

 دارداز بستن بار سفر بازمى

كافى است در بزرگى گناه حبّ دنيا كه بازدارنده 

است از تدارك توشه سفر آخرت؛ زيرا دنيا محلّ 

جاى برداشت، دنيا مكان كشت است و آخرت 

بردارى است، تجارت است و آخرت هنگام بهره

پس چيزى كه انسان را از كشت و تجارت بازدارد 

 و او را

 407، ص: 2قلب سليم، ج

بدبخت و تهيدست وارد آخرت كند بايد آن را 

تر خطر دانست و نجات از آن بزرگتر گناه و سخت

 تر شمرد.را از هرچيز ديگر واجب

اهميت دادن به گناه حبّ دنياست و دانستن غرض 

اينكه گناهى است كشنده و ريشه تمام بيماريهاى 
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روانى و گناهان قلبى و جسدى است اگر بيمارى 

دهد سل و سرطان به حيات مادّى دنيوى خاتمه مى

شود بيمارى و سبب خالصى از رنجهاى زندگى مى

ه دهد بحبّ دنيا به حيات روحانى انسانى خاتمه مى

شود و از سعادتهاى طورى كه مرده عالم جان مى

گردد بلكه به رنجهاى حيات جاودانى محروم مى

هاى آخرتى مبتال خواهد زندگى دنيوى و شكنجه

 شد.

 بايد درد موجود را درمان كرد

كس دلش از بيمارى حبّ دنيا سالم بايد دانست هيچ

 آيد و شعورنيست؛ زيرا بشر از وقتى كه به دنيا مى

شود تا مند مىكند به دنيا عالقهحيوانى پيدا مى

وقتى كه شعور انسانى دارا شود و از حيات جاودانى 

شود خود باخبر گردد آنگاه است كه بر او الزم مى

دل از اين حيات عاريه بريده و به حيات ديگر خود 

 وابسته گردد.
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بنابراين، بر هرفردى الزم است سه مرتبه حبّ دنيا 

تفصيل گفته شد بداند سپس به خود رجوع  را كه به

اى از حبّ دنيا در دل اوست كند و ببيند چه مرتبه

 و جداً آماده درمان شود.

 خطر تا لب گور

نيز بايد دانست انسانى تا در دنياست در خطر 

اختالف حاالت و تلوّن است؛ مثلًا ممكن است يك 

 ماه و يك سال، مرتبه سوم حبّ دنيا را داشته باشد

و بعد در اثر كثرت غفلت مرتبه دوّم در دلش پيدا 

شود تا جايى كه مرتبه اوّل كه كفر است در دلش 

آشكار گردد. خالصه، مؤمن هميشه بايد مراقب دل 

و حال خود باشد و به درمان خود مسامحه نكند و 

 در »بحث قساوت« به اين مطلب اشاره شد.

 408، ص: 2قلب سليم، ج

 حدحرص شديد و اندوه بى
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بايد دانست كسى كه به گناه حبّ دنيا آلوده است 

هاى آخرتى و عالوه بر هالكت ابدى و شكنجه

محروميّت از سعادتمندى، در همين حيات دنيا 

دچار شكنجه و رنجها و محنتها خواهد شد تا جايى 

شود و به طور فشرده به كه مرگ را آرزومند مى

 شود:اره مىاى از آنها اشپاره

دود تا بيابد و چون اگر ندارد مى حرص شديد: -1

گيرد و به دنبال بيشترش يافت به آن آرام نمى

دود تا جايى كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله مى

و سلم فرمود: اگر آدمى را دووادى از طال باشد 

 طلبد.وادى ديگر مى

هميشه در اندوه آتيه است از  حد:اندوه بى -2

هايش سخت هراسان هيدستى و نرسيدن به خواستهت

است اگر چيزى از دنيا كه داشته از قواى بدنى و 

ها از دست بدهد پريشان و ناالن مالى و ساير عالقه
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شود و هيچ چيز آرامش و زندگى بر او سخت مى

 كند.نمى

 باكىحسادت، خشم و بى

تواند محبوب كسى كه دوستدار دنياست نمى -3

هاى دنيوى با ديگرى ببيند و از رسيدن بهره خود را

گدازد هرچند خودش سوزد و مىبه ديگرى مى

خواهد جز خودش هايى داشته باشد لكن نمىبهره

 به وصال محبوبش كه دنيا است برسد.

دوستدار دنيا اگر خالف ميلى در جهتى  خشم: -4

تواند خوددارى از زندگى برايش پيش آيد نمى

شود و در آتش خشم خود ىكند و خشمگين م

 گدازد.سوزد و مىمى

دوستدار دنيا براى رسيدن به آرزوها  باكى:بى -5

باك و كند و بىانديشى نمىو هوسها، عاقبت

شود و از اين روى دچار مزاحمات و مالحظه مىبى
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گردد تا جايى كه زد و خوردها و كشمكشها مى

 كند.جانش را بر سر آنها تلف مى

عاشقهاى دنيا هنگام مرگ كه  مردن:سخت  -6

فهمند بايد از معشوق خود فاصله ابدى گيرند مى

مندى به حالشان معلوم است و هراندازه عالقه

 زندگى دنيا بيشتر باشد

 409، ص: 2قلب سليم، ج

تر خواهد بود. »و جدايى افتاد جدايى از آن سخت

خواستند و هوس ميان ايشان و آنچه مى

 525داشتند«.

خالصه، مرگ براى دوستداران دنيا اول فراق و 

جدايى است؛ چنانچه براى دوستداران آخرت اول 

 
525 \i\-( 1)iُ ... َوِحيَل بَ ْيَنُهْم َوبَ ْْيَ َما َيْشَتُهوَن\E /(.54،) سبأ\E 
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وصال و كامرانى است »و ايشان در آنچه هوس 

 526527كنند و ميل نمايند دلهايشان جاودانانند«.

و آشكار است كه هراندازه شيرينيهاى زندگى را 

و بيشتر چشيده و ثروت؛ بيشتر اندوخته باشد مردن 

 528آورتر است.بريدن از آنها حسرت

 
526 \i\-( 2)iُ ... َوُهْم ىِف َما اْشَتَهْت أَنُفُسُهْم خِلُدوَن ...\E /(.102،) انبياء\E 
527 \E\( 3)iُ 

چون بالل ز ضعف شد همچون  -

 هالل
 رنگ مرگ افتاد بر روى بالل 

 پس باللش گفت ِن ِن واطرب  جفت او ديدش بگفتا واحرب

 تو چه داِن مرگ چه عيشست و چيست   تاكنون اندر حرب بودم ز زيست

 گفت ِن ِن الوصالست الوصال   گفت جفتش الفراق اى خوش خصال

 شوى از تبار خويش غايب مى   روى گفت جفت امشب غريىب مى 

 رسد خوش از غريىب در وطن مى  گفت ِن ِن بلكه امشب جان من

 گفت ِن ِن جان من وادولتا   گفت اى جان و دَل واحسرتا 

 گفت اندر حلقه خاص خدا  گفت آنرويت كجا بينيم ما 

528 \( 4iُ)-   آورى غري آن َجعگويند سلطان حممود غزنوى عاشق جواهر بود، سه روزى كه در بسَت بيمارى و سكرات مرگ گرفتار بود، امر كرد جواهراتى كه از خزائن هند و
 E\گريست و آهنگريست و سخت مىاى از آهنا را مىكردند و هردانهكرده بياورند. صندوقها را برايش باز مى

...... ....   
آور آنكه در آن حال حاضر نشد مقدارى از آهنا را بْي مستحقْي تقسيم كند«،) كشيد و عاقبت با دَل پر از حسرت، شربت تلخ مرگ را نوشيد و شگفتحسرت از درون مى

 E\نقل از زينةاجملالس(.
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______________________________ 
 (.54، )سبأ/ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ... -(1)

، )انبياء/ ... وَهُمْ فِى مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خلِدُونَ ... -(2)

102.) 

(3) 

 

چون بالل ز ضعف  -

 شد همچون هالل
 

رنگ مرگ افتاد بر 

 روى بالل

جفت او ديدش 

 بگفتا واحرب
 

پس باللش گفت نى 

 نى واطرب

تاكنون اندر حرب 

 بودم ز زيست
 

تو چه دانى مرگ 

 چه عيشست و چيست

گفت جفتش الفراق 

 اى خوش خصال
 

گفت نى نى 

 الوصالست الوصال
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گفت جفت امشب 

 روىغريبى مى
 

از تبار خويش غايب 

 شوىمى

گفت نى نى بلكه 

 امشب جان من
 

رسد خوش از مى

 غريبى در وطن

گفت اى جان و دلم 

 واحسرتا
 

گفت نى نى جان 

 من وادولتا

گفت آنرويت كجا 

 بينيم ما
 

گفت اندر حلقه 

 خاص خدا

 

گويند سلطان محمود غزنوى عاشق جواهر  -(4)

بود، سه روزى كه در بستر بيمارى و سكرات مرگ 

گرفتار بود، امر كرد جواهراتى كه از خزائن هند و 

آورى كرده بياورند. صندوقها را غير آن جمع

اى از آنها را كردند و هردانهبرايش باز مى

 گريست و آهنگريست و سخت مىمى
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.......... 

______________________________ 
كشيد و عاقبت با دلى پر از حسرت از درون مى

آور حسرت، شربت تلخ مرگ را نوشيد و شگفت

آنكه در آن حال حاضر نشد مقدارى از آنها را بين 

 مستحقين تقسيم كند«، )نقل از زينةالمجالس(.

 410، ص: 2قلب سليم، ج

فرمود: »هركه بيشتر آلوده  امام صادق عليه السالم

به دنياست، هنگام جدا شدن از آن افسوسش بيشتر 

 529تر است«.و سخت

جهان آن به كه دانا 

 تلخ گيرد
 

كه شيرين زندگانى 

 سخت ميرد

 

 عاقبت به شرّى

 
529 \( 1iُ)-   473، ص 3كاىف، مَتجم، ج.\E 
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مند به زندگى دنياست هنگام مرگ كسى كه عالقه

خواهند او را از معشوقش جدا كنند فهمد مىكه مى

و آن هم امر خداوند است قهراً خدا و ملك را 

شود و كسى كه با بغض به خدا وارد دشمن مى

سراى آخرت شود حالش معلوم است و به گواهى 

قرآن مجيد و روايات متواتره نجات از دوزخ 

د داشت و عذابش هميشگى است و گاه نخواه

شود در آن ساعت مرگ چيزى را كه سخت به مى

آن عالقه داشته، شيطان آن را جلوش ممثل نموده 

دارد و شواهد اين مطلب و او را به كفر وامى

فراوان است تنها به نقل دو داستان كوتاه قناعت 

 شود.مى

 ابوزكريا در سكرات مرگ

سكرات مرگ بود، رفيقش »ابوزكرياى زاهد« در 

نمود، نزد او حاضر و كلمه شهادت را تلقينش مى

ال اله  ابوزكريا رو برگردانيد مرتبه دوم او را گفت
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گويم ، باز روبرگردانيد، مرتبه سوم گفت نمىاال اللَّه

و بيهوش شد، پس از ساعتى به هوش آمده چشم را 

گشود و گفت آيا شما به من چيزى گفتيد، رفيق او 

گفت بلى سه مرتبه تو را به كلمه شهادت واداشتيم 

و تو در دو مرتبه روبرگرداندى و در مرتبه سوم 

 گويم.گفتى نمى

گفت بدانيد شيطان دوبار نزد من آمد با قدح آب 

خواهى؟ گفتم آرى، گفت بگو و گفت آب مى

عيسى پسر خداست از او رو برگردانيدم و در مرتبه 

 سوم گفت بگو

______________________________ 
 .473، ص 3كافى، مترجم، ج  -(1)

 411، ص: 2قلب سليم، ج

گويم، ظرف آب را خدايى نيست به او گفتم نمى

گفتم انداخت و فرار كرد و من در جواب او مى

http://www.i20.ir/


1121     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

»اشهد ان ال اله اال اللَّه  گويم:گويم و اينك مىنمى

 530.وان محمّداً رسول اللَّه وان علياً ولى اللَّه«

 هاى طال و سند طلبكارى هنگام مرگسكه

ديگرى را هنگام مرگ تلقين گفتند و او 

روبرگردانيد چون بهوش آمد و پرسيدند سبب را، 

گفت من سخت به اشرفى طال عالقه دارم در آن 

هاى حال شخصى نزدم آشكار شد و طبقى پر از سكّه

طال در دست داشت و گفت كلمه شهادت را مگو تا 

ق را به تو دهم و چون من مشغول نظر اين طب

ها بودم از گفتن كلمه شهادت كردن به آن سكّه

 بازداشته شدم.

و ديگرى سند طلبى داشته و در آن حال شيطان 

خواسته آن را پاره كند از اين رو از گفتن كلمه مى

 531شهادت خوددارى كرده بود.

 
530 \( 1iُ)- .لئاَل االخبار\E 
531 \( 2iُ)- 854تخب التواريخ، ص من.\E 
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انى ناگفته نماند كه تنها وسيله شياطين بر تسلط به انس

همان حبّ دنيا است، پس اگر دوستى به خدا و 

رسول و آخرت اقوا و اكثر باشد مانند ابوزكرياى 

زاهد، خدا او را يارى خواهد كرد و شيطان را 

دستبردى به او نخواهد بود »و خداوند تباه نكند 

ايمان شما را همانا خداوند به مردم رئوف و مهربان 

 532است«.

 فرار از اندرز

دنيا از شنيدن عيبها و نقصهاى زندگى دنيا  عاشقهاى

اعتبارى و زوال آن در فرارند، از خواندن و بى

كتابى كه در آن از دنيا نكوهش و از آخرت مدح 

شده نفرت دارند از حضور در مجلسى كه آنها را 

اند از شنيدن تنها به ياد آخرت اندازد در وحشت

را  شوند و اهل آخرتنام مرگ و قبر دهشتناك مى

 كنند و آشكار است كه عاشق حاضرمسخره مى

 
532 \i\-( 3)iُ  ٌَوَما َكاَن اللَّهُ لُِيِضيَع ِإميَنُكْم ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوٌف رَِّحيم ...\E /(.143،) بقره\E 
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______________________________ 
 لئالى االخبار. -(1)

 .854منتخب التواريخ، ص  -(2)

... وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ  -(3)

 (.143، )بقره/ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

 412، ص: 2قلب سليم، ج

نيست مذمت معشوق را كه موجب دل بريدگى از 

شود بشنود از اينجاست كه درمان بيمارى او مى

حبّ دنيا در نهايت سختى و اشكال است؛ زيرا 

توان درمان كرد كه بيمار، آن درد را را مىدردى 

 بفهمد و حاضر براى درمان آن شود.

عاشق دنيا را اگر آيات و رواياتى كه در حرمت 

حبّ دنيا ذكر شد بر او بخوانى و از بزرگى اين گناه 

ها و بترسانى نخواهد پذيرفت و به مغالطه

كند و اندازى مىهاى نفسانى دستتراشىاشكال
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را كه در اين بحث از آنها داده شده ردّ  پاسخهايى

كند و خالصه حاضر نيست حبّ دنيا را گناه مى

 بداند تا از آن بخواهد توبه كند.

نيز اگر از آفات و بليّات حبّ دنيا كه گفته شد و 

رنجها و محنتها و بدبختيها و انواع بيماريهاى روانى 

و بدنى كه به وسيله حبّ دنيا به او خواهد رسيد، 

دهد و گفته شود اصلًا اين سخنها را به دل راه نمى

حاضر نيست خود را بيمار بداند تا به دنبال درمان 

يا برآيد و قلب سليمى به دست آن و كندن دل از دن

 آورد:

اين چنين رنجور را 

 گفت اى عمو
 

حق تعالى اعملوا ما 

 شئتم

گفت چون از جد و 

 پند و از جالل
 

در دل او بيش 

 زايد خيالمى
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پس ره پند و 

 نصيحت بسته شد
 

امر اعرض عنهم 

 پيوسته شد

 

و اين فرار از نصيحت و نفرت از ياد خدا و آخرت 

نشانه اهل دنياست چنانى كه نشانه اهل آخرت 

نفرت از ياد دنيا و شهوات آن و »آرامش دل و انس 

 533534و بهجت به ياد خدا و آخرت است«.

 
533 \i\-( 1)iُ  َُأاَل ِبذِْكِر اللَِّه َتْطمئنُّ اْلُقُلوب ...\E /(.28،) رعد\E 

  .حزه(» يا موالى! بذكرك عاش قلىب وِبناجاتك بردت اَل اخلوف عّن«،) دعاى اّب 
534 \( 2iُ)-  ،گيج و مدهوش   گويند مرد دباغى كه مشامش به بوى گند آشنا و خوى كرده، روزى از بازار عطرفروشان گذر كرد، بوى عطر كه مناسب او نبود به مشامش رسيد

دامن، رفت فضله سگى بر صورتش پاشيدند بدتر شد، ِهكارش سبب بيهوشى او را دانست به مردم گفت او را رها كنيد كه دواى او را من مىشد و افتاد، مردم گالب آوردند و 
 E\پيدا كرد و آن را نرم منوده داخل مشام او منود، چون بوى آشنا به مشامش رسيد ّبوش آمد و با نشاط شد و از عطر فروشان فرار كرد.

 ..........   
\E\iُ تواند از ياد خدا و آخرت شريين كام شود و چون ياد خدا و آرى، كسى كه به جيفه دنيا آشنا شده و از ياد دنيا و شهوات و لذات آن شريين كام گرديده چگونه مى

خرب از اوضاع جهان بلكه ا و آخرت اندازد، نادان و ّب كند و كسى كه او را به ياد خدكامى است از آن فرار مىآخرت مزاحم با شريين كامى او به دنياست بلكه موجب تلخ
 E\سازد:ديوانه مى

 بعد فغانشان كه تطرينا بكم   چون ز عطر وحى گژ گشتند و گم

 نيست نيكو وعظتان ما را به فال  رنج و بيماريست ما را زين مقال

 ما كنيم اين دم مشا را سنگسار   گر بياغازيد نصحى آشكار 

 اميدر نصيحت خويش را نسرشته   اميما به َلو و لعب فربه گشته 

 شورش معده است ما را زين بالغ  هست قوت ما دروغ و َلو والغ
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______________________________ 
 (.28عد/ ، )ر... أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمئنُّ الْقُلُوبُ -(1)

»يا موالى! بذكرك عاش قلبى وبمناجاتك بردت 

 حمزه(.الم الخوف عنى«، )دعاى ابى

گويند مرد دباغى كه مشامش به بوى گند آشنا  -(2)

و خوى كرده، روزى از بازار عطرفروشان گذر 

كرد، بوى عطر كه مناسب او نبود به مشامش رسيد، 

و  گيج و مدهوش شد و افتاد، مردم گالب آوردند

بر صورتش پاشيدند بدتر شد، همكارش سبب 

بيهوشى او را دانست به مردم گفت او را رها كنيد 

دانم، رفت فضله سگى پيدا كه دواى او را من مى

كرد و آن را نرم نموده داخل مشام او نمود، چون 

بوى آشنا به مشامش رسيد بهوش آمد و با نشاط شد 

 و از عطر فروشان فرار كرد.

 

كام و به ذكر خدا رساند تا به دنيا تلخشود حكمت ناكاميها و بالهاىي كه خداوند به مؤمن مىو از اينجا دانسته مى 
كند تا بچه از پستان زده شود و به خوراكهاى  و آخرت شريين كام شوند مانند مادر مهربان كه سر پستان تلخ مى

  .نس گريد و شريين كام گرددلذيذى كه مادرش تدارك كرده آشنا گردد و به آهنا ا
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.......... 

______________________________ 
آرى، كسى كه به جيفه دنيا آشنا شده و از ياد دنيا 

و شهوات و لذات آن شيرين كام گرديده چگونه 

تواند از ياد خدا و آخرت شيرين كام شود و مى

چون ياد خدا و آخرت مزاحم با شيرين كامى او به 

كامى است از آن فرار دنياست بلكه موجب تلخ

ند و كسى كه او را به ياد خدا و آخرت اندازد، كمى

 سازد:خبر از اوضاع جهان بلكه ديوانه مىنادان و بى

 

چون ز عطر وحى 

 گژ گشتند و گم
 

بعد فغانشان كه 

 تطيرنا بكم

رنج و بيماريست ما 

 را زين مقال
 

نيست نيكو وعظتان 

 ما را به فال
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گر بياغازيد نصحى 

 آشكار
 

ما كنيم اين دم شما 

 را سنگسار

ما به لهو و لعب فربه 

 ايمگشته
 

در نصيحت خويش 

 ايمرا نسرشته

هست قوت ما دروغ 

 و لهو والغ
 

شورش معده است 

 ما را زين بالغ

 

شود حكمت ناكاميها و بالهايى و از اينجا دانسته مى

كام و به رساند تا به دنيا تلخكه خداوند به مؤمن مى

ذكر خدا و آخرت شيرين كام شوند مانند مادر 

كند تا بچه از پستان مهربان كه سر پستان تلخ مى

زده شود و به خوراكهاى لذيذى كه مادرش 

نس گيرد و تدارك كرده آشنا گردد و به آنها ا

 شيرين كام گردد.

 413، ص: 2قلب سليم، ج
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 بايد در قرآن تدبر نمود

خداوند براى اندرز و هشيارى بشر در آيات قرآن 

اعتبارى و مجيد حقيقت زندگى دنيا را بيان و بى

فناى آن را با ذكر مثلها آشكار فرموده تا پيروان 

قرآن از مهلكه حبّ دنيا نجات يابند و وظيفه 

مانى است كه در اين آيات تدبّر كند و مكرر هرمسل

بخواند تا به غرض از اين آيات كه دل بريدگى از 

دنيا و وابستگى به آخرت است برسد و براى نمونه 

 شود.به نقل يك آيه اكتفا مى

 دنيا بازيچه و الف و گزاف است

»بدانيد كه زندگى دنيا بازى و بازيچه و 

ف و گزاف ميان كارى است و آرايش و البيهوده

خودتان و زياد كردن در مالها و فرزندان، درست 

مانند بارانى است كه گياه روييدن آن كشاورزان را 

به شگفت آورد سپس خشك شود تا بينى كه آنها 
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زرد شده پس از آن گياه كاه گردد و خشك و خرد 

شود و در جهان ديگر )كه نه بازى است و نه 

اى كافران( و نابكارى( عذابى است سخت )بر

آمرزش و خشنودى از خدا )براى مؤمنان( و 

 زندگانى دنيا

 414، ص: 2قلب سليم، ج

بايد  535جز به فريب روز به سر بردن چيزى نيست«.

دانست كه اين آيه شريفه شرح زندگانى اهل دنيا 

است، توضيح مطلب آنكه از اول خلقت بشر تا آخر 

: گروه اول هميشه افراد بشر دو دسته بوده و هستند

كه بيشتر افراد بشرند اهل دنيايند و آنها كسانى 

هستند كه جز زندگى دنيا براى خود حيات ديگرى 

دانند و از اين روى تمام كوشش آنها رسيدن نمى

به لذّات آن است، گروه دوّم كه هميشه اندكند 

اهل آخرتند يعنى حيات دنيا را مقدمه و وسيله 
 

535 \i\-( 1)iُ  ِنْ َيا َلِعٌب َوََلٌْو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ْيَنُكْم َوَتَكاثُ ٌر ىِف ا ِْلَْمَوال َا ا ْْلََيواُة الدُّ ا وَ َوا ِْلَْولِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب ا ْلُكفَّاَر نَ َباتُُه ُُثَّ َيِهيُج فَ ََتَلُه ُمْصفَ اْعَلُموْا أَ منَّ ىِف ا رًّا ُُثَّ َيُكوُن ُحطما
نْ َيآ ِإالَّ َمتُع ا ْلُغُرورِ   E\(.20،) حديد/ E\ِْلَِخرَِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرٌَة مىَن اللَِّه َورِْضَواٌن َوَما ا ْْلََيواُة الدُّ
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د، زندگى آنها انحيات جاودانى خود شناخته

عقاليى و رحمانى است نه نفسانى و شيطانى، 

هدفشان از زندگى شناختن پروردگار خود و ايمان 

اى است كه به كار آخرت به او و كردارهاى شايسته

آيد از اين روى هرجنبش و كوشش و تالشى كه 

روند غرض آنها كنند و به دنبال هركارى كه مىمى

ه شد و هركارى را خدايى است به تفصيلى كه گفت

كه بشر به غرض خدايى انجام داد هرچند آن كار 

شود ولى نتيجه آن كه نور طاعت است در نابود مى

نهايت به آن ذات او باقى است و در حيات بى

مند است، پس زندگى اهل آخرت در دنيا بهره

بازى و بيهوده كارى نيست و اما اهل دنيا چون در 

ودند و از اين روى انديشه خدا و آخرت خود نب

كارى كه نتيجه باقى داشته باشد انجام ندادند پس 

نتيجه تمام كارهاشان بيهوده؛ يعنى زودگذر و بى

است و در حقيقت تمام زندگى آنها از اول عمر تا 
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مرگ از اين پنج چيز )لعب، لهو، آرايش، الف زدن، 

مال و فرزند زياد كردن( بيرون نيست و شرح 

 شود.ه گفته مىهريك به طور فشرد

دهد اگر به هركارى را كه بشر انجام مى -لعب

غرض صحيح و راست و درستى نبوده و نتيجه 

درست و ثابتى بر آن نباشد آن كار را لعب )بازى 

كردن( گويند مانند كودكان كه با هم جمع 

دوند و با آب و گل و كوشند و مىشوند و مىمى

دهند كه هيچ هاى ديگر كارهايى انجام مىوسيله

 شت وقت بر آنها نيست.ثمرى جز گذ

بنابراين، جوانان و پيران اهل دنيا كه در كارهاشان 

 غرض خدايى ندارند و عموماً

______________________________ 
اعْلَمُواْ أَ نَّمَا ا لْحَيَواةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ  -(1)

وَا لْأَوْلدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ا لْأَمْوَالِ
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أَعْجَبَ ا لْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ 

حُطمًا وَفِى ا لْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مّنَ اللَّهِ 

، )حديد/ وَرِضْوَانٌ وَمَا ا لْحَيَواةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتعُ ا لْغُرُورِ

20.) 

 415، ص: 2قلب سليم، ج

؛ زيرا نتيجه 536كنند با كودكان برابرندهوسرانى مى

تمام تالشها و كارها و جلوافتادنها تا ثروتمندى و 
 

536 \E\( 1)iُ 

 سود نبود جز كه تعطيل زمان   كودكان سازند در بازى دكان -

 كودكان رفته ِباند يك تنه   آيد گرسنهشب شود در خانه 

 باز گردى كيسه خاَل پر تعب   اين جهان بازيگه است و مرگ شب

 اى با فغان واحسرتا برخوانده  اى سوى خانه گور تنها مانده 

 كشندشب كشانشان سوى خانه مى   كودكان هر چند در بازى خوشند

 دزد ناگاهش كاله و كفش برد  شد برهنه وقت بازى طفل خورد 

 رو ندارد كه سوى خانه رود   مددشب شد و بازى او شد ّب 

 باد دادى رخت و گشىت مرتعب   ِن شنيدى امنا الدنيا لعب

 روز را ضايع مكن در گفتگو   پيش از آنكه شب شود جامه ِبو

 ز دزد بستان باز پس ها اجامه  هْي سوار توبه شو در دزد رس 
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رياست طلبى جز امور وهمى و خيالى چيز ديگر 

برد و نيست و هركدام از آنها هرنوع رنجى مى

اش كمال ذاتى و امر ثابتى كند ثمرهتالشى مى

خالصه، عمر خود را به بازى گذراندن و با  نيست و

دست خالى به جهان ديگر وارد شدن است و تنها 

تفاوتى كه با كودكان دارند آن است كه كارها و 

هاى كودكان كوچكتر و كوتاه مدت است و بازى

كارهاى بزرگساالن اهل دنيا بزرگتر و درازتر است 

و چنانكه چون شب شود بازى كودكان تمام 

مرگ بزرگساالن هم كه رسيد بازيهاشان  شودمى

 گردد.تمام مى

هركارى را كه بشر به وسيله انجام آن از كار  -لهو

مهم و پراثرى بازماند آن را لهو )سرگرمى( گويند 

مانند كودكى كه سرگرم كارهاى بچگانه شود و 

بدين وسيله از رفتن دبستان و باسواد شدن بازماند، 

 

   () مثنوى معنوى 
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هل دنيا همه لهو است بنابراين، عموم كارهاى ا

چون سرگرمى از امر مهم يعنى سراى آخرت و 

حيات جاودانى است و از انديشه كردن در نسبت 

متناهى و نامتناهى، مهم بودن جهان پس از مرگ 

 شود.دانسته مى

هرانسانى حيات دنيوى او صد سال يا بيشتر باألخره 

گردد پس شود و خوشيهايش نابود مىتمام مى

حيات زودگذر و ناچيز دنيا سرگرم و از  كسى كه به

نهايت غافل باشد لهو كار است و اهل حيات بى

آخرت چون به هركارى كه مشغولند به غرض 

 خدايى و

______________________________ 
(1) 
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كودكان سازند در  -

 بازى دكان
 

سود نبود جز كه 

 تعطيل زمان

شب شود در خانه 

 آيد گرسنه
 

كودكان رفته بماند 

 يك تنه

اين جهان بازيگه 

 است و مرگ شب
 

باز گردى كيسه 

 خالى پر تعب

سوى خانه گور تنها 

 اىمانده
 

با فغان واحسرتا 

 اىبرخوانده

كودكان هر چند در 

 بازى خوشند
 

شب كشانشان سوى 

 كشندخانه مى

شد برهنه وقت بازى 

 طفل خورد
 

دزد ناگاهش كاله و 

 كفش برد

شب شد و بازى او 

 مددشد بى
 

رو ندارد كه سوى 

 خانه رود

نى شنيدى انما الدنيا 

 لعب
 

باد دادى رخت و 

 گشتى مرتعب
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پيش از آنكه شب 

 شود جامه بجو
 

روز را ضايع مكن در 

 گفتگو

هين سوار توبه شو 

 در دزد رس
 

ها از دزد بستان جامه

 باز پس

 

 

 )مثنوى معنوى(

 

 

 416، ص: 2قلب سليم، ج

دهند و هميشه به دنبال اطاعت امر انجام مى

زيادتى ايمان كه كمال ذاتى است و كردارهاى 

شايسته كه سرمايه آخرتى است هستند پس آنها 

 زيركان و عاقالن و رستگارانند.
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هرانسانى كه بدن يا لباس يا خانه و اثاثيه و  -زينت

هايش را آرايش دهد، عيب و نقص آنها ساير عالقه

ند، ظاهرسازى كند و جلوه دهد به طورى را بپوشا

)آرايش  زينت كه جلب نظر ديگرى شود آن كار را

دادن( گويند؛ مانند زنان كه براى دلربايى مردان 

وسيله آرايش و ظاهرسازى، عيبهاى خود را به

كنند و غافلند از اينكه اين پوشانيده، خودنمايى مى

آرايش و اشتباه كارى تا اندازه كوتاهى است و 

اندك بيمارى يا تهيدستى يا رسيدن به پيرى، مشت 

ز همه باالتر مرگ است گردد و ااو باز و رسوا مى

 سازد.كه وحشتناكى او را آشكار مى

گردد اگر در حاالت دنياداران دقت شود دانسته مى

عموماً زندگى آنها آرايش و ظاهرسازى و 

كنند تا ها را محكم بنا مىپوشى است مسكنعيب

فناى آن را بپوشانند ظاهر خانه و بدن و لباس و 

نمايند و به سختى از اثاثيه را آراسته و فريبنده مى
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كنند تا خود را متمدن و مؤدب مد روز پيروى مى

نياز و درستكار جلوه دهند در ثروت و رياست و بى

كوشند تا خودنمايى كنند اظهار دانش و كمال مى

خبرى خود را از عالم حقيقت نمايند تا بىمى

نمايند بپوشانند اظهار خيرخواهى و درستكارى مى

خيانتكارى خود را نهان سازند به تا خودخواهى و 

برند و زبان نام خدا و آخرت و كتاب آسمانى مى

دهند تا دنيا پرستى و خود را به ديندارى جلوه مى

شهوترانى آنها آشكار نشود و خالصه، به همان اندازه 

كه باطنشان به هرزشتى آلوده است، ظاهر خود را 

به دهند، درست به هرزينتى آرايش كرده جلوه مى

عكس اهل آخرت كه باطن خود را كه مورد نظر 

كنند و به زينت حضرت آفريدگار است آراسته مى

ايمان و فضيلت انسانيت و معنويت و خويهاى نيك 

و تقوا، روان خود را آرايش دهند و اما آرايش 

ظاهرشان تا آنجا كه با انسانيت و تقوا منافات نداشته 
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د مانند آرايش كننباشد و به آن امر شده كوشش مى

كردن زن براى شوهرش يا هنگام معاشرت با 

ديگرى در آينه نظر كردن و دور ساختن هرعيبى 

 كه در بدن

 417، ص: 2قلب سليم، ج

گردد و بدن و يا لباس است و موجب نفرت مى

لباس خود را پاكيزه نگهداشتن يا هرگاه خداوند به 

ا اگر اى داد آن را آشكار سازد مثلًاو نعمت تازه

اش را گچكارى كند و پولى به دستش رسيد خانه

 537غيراينها كه در باب زندگى اسالمى رسيده است

و خالصه اهل عقل، آرايش ظاهرى را از روى 

دهند نه از روى خودنمايى و اطاعت امر انجام مى

 افزايند.وسيله بر آراستگى معنوى خود مىبدين

ز حيات دنيا خبران از حقيقت به آنچه ابى -تفاخر

دارا شدند از دانستن صنعت و زياد كردن ثروت و 
 

537 \( 1iُ)- شود.روايات فراواِن در وسائل نقل شده و براى فارسى زبانان خواندن» حليةاملتقْي« جملسى توصيه مى\E 
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قدرت و شهرت و رياست و امتياز در حسب و نسب 

كنند و بر ديگرى بالند و ناز مى)نژاد( به خود مى

نمايند تا جايى كه سفيدپوستان بر فخر و مباهات مى

فروشند و كنند و بزرگى مىپوستان فخر مىسياه

وز به تفاخر به موهومات خالصه حيات بشر امر

گذرد از سران كشورهاى بزرگ تا دو نفر انسان مى

عادى و چون سرگرم تفاخر شدند ديگر در حقيقت 

دانى و شناسايى خود و خدا و حيات جاودانى 

كنند و به دنبال كمال ذاتى كه به مرگ انديشه نمى

روند و به راستى اگر آخر كار يعنى نابود نشود نمى

اندن سالهاى دراز در شكم زمين را مرگ خود و م

كردند، از تفاخرهاى خود شرمنده شده انديشه مى

 داشتند.و از آن دست برمى

اما حقيقت شناسان چون اصل حيات دنيا را نسبت 

نهايت جهان پس از مرگ ناچيز به حيات بى

هاى اين اند تمام دانستنيها و داراييها و عالقهدانسته
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و تفاخر به آنها را دور از  حيات را موهوم شناخته

 538دانند.خرد مى

______________________________ 
روايات فراوانى در وسائل نقل شده و براى  -(1)

فارسى زبانان خواندن »حليةالمتقين« مجلسى 

 شود.توصيه مى

(2) 

 
538 \E\( 2)iُ 

 نه بر سر آب بلكه بر روى سراب  دنيا چو حباب است وليكن چه حباب  -

 وآن خواب چه خواب خواب بدمست خراب  وان نيز سراّب كه ببينند به خواب

** * 
 آه از آن روز كه بادت گل رعنا بربد  بينمخبرت مىباغبانا ز خزان بى 

 كه گر امروز نربده است به فردا بربد  رهزن دهر خنفته است مشو امين از او 

.......... 

** * 
اى تو كه محمود غزنوى شب  شنيده

 دى
 نشاط كرد و شبش َجله در مسور گذشت 

 لب تنور بر آن مستمند عور گذشت  يكى فقري در آن شب لب تنور گرفت

 شب مسور گذشت و لب تنور گذشت  چو شب گذشت برآورد نعره كى حممود
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دنيا چو حباب  -

است وليكن چه 

 حباب

 
نه بر سر آب بلكه بر 

 روى سراب

وان نيز سرابى كه 

 ببينند به خواب
 

وآن خواب چه 

خواب خواب 

 بدمست خراب

 

*** 

باغبانا ز خزان 

 بينمخبرت مىبى
 

آه از آن روز كه 

 بادت گل رعنا ببرد

رهزن دهر نخفته 

 است مشو ايمن از او
 

كه گر امروز نبرده 

 است به فردا ببرد
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.........._____________________________
_ 

 

*** 

اى تو كه شنيده

محمود غزنوى شب 

 دى

 

نشاط كرد و شبش 

جمله در سمور 

 گذشت

يكى فقير در آن 

 شب لب تنور گرفت
 

لب تنور بر آن 

 مستمند عور گذشت

چو شب گذشت 

برآورد نعره كى 

 محمود

 
شب سمور گذشت و 

 لب تنور گذشت
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 418، ص: 2قلب سليم، ج

و جز ايمان و تقوا كه كمال ذاتى و حقيقى و ثابت 

و شرافتمندى است تمام افراد بشر را با هم برابر و 

دانند و هيچ فردى را بر ديگرى مزيتى مساوى مى

نيست و به چيزى كه ناپايدار و موهوم است حق 

ترين ترى جستن ندارند »گرامىمباهات كردن و بر

 539شما نزد خداوند پرهيزگارترين شماست«.

 زيادتى در مال و فرزند

كسانى كه خود را مادّى و حيات را تنها زندگى 

دنيوى پنداشتند و سخنان انبيا را از حيات جاودانى 

نپذيرفتند پس هدف زندگى را گم كرده به زياد 

منقول و ساير كردن و اندوختن مال از منقول و غير

اند و در حقيقت شعور انسانى ها مشغول شدهعالقه

اند؛ زيرا غرض از مال رفع را از دست داده

نيازمنديهاى زندگى موقت است مثلًا خانه براى 
 

539 \i\-( 1)iُ  ْ َقلُكْم ...... ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه أَت\E /(.13،) حجرات\E 
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آسايشگاه مدّت زندگى است لباس براى پناه از 

سرما و گرما و حفظ آبروست، خوراك براى 

كردن نگهدارى قواى تن است، زن براى زندگى 

و دفع غريزه جنسى و بقاى نسل است و همچنين 

امور ديگر. بنابراين، انسانى كه بيش از اندازه نيازش 

كند و مانند دوزخ مال دنيا را جمع و اندوخته مى

هميشه »هل من مزيد« گويد و قارون سيرت گردد 

 از خردمندى جدا شده است.

گويد »براى نهادن چه سنگ و چه زر« آيا خرد نمى

ها را يا پس از پايان عمر كوتاهش اين اندوختهآ

نفعى است؟ ناگفته پيداست كه خردمندان و اهل 

طورند كه به دنبال مال و ثروت ايمان نه اين

روند يا اگر مالى به دستشان رسيد آن را دور نمى

دارند طلبند و دوست مىاندازند بلكه مال را مىمى

أمين حيات لكن براى رفع نيازمنديهاى دنيوى و ت
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جاودانى، و ثروتمندى را با لذّات دوست ندارند و 

 به عبارت ديگر مال را از راهى كه

______________________________ 
، )حجرات/ ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَلكُمْ ... -(1)

13.) 

 419، ص: 2قلب سليم، ج

آورند و به راهى كه امر خدا اذن داده به دست مى

كنند و بدين وسيله دنيا و آخرت فرموده صرف مى

 540نمايند.خود را آباد مى

در برابر آنها دنياداران تنها به ثروتمندى حريصند 

از هرراهى كه باشد هرچه به دوشيدن ضعيفان و 

 
540 \E\( 1)iُ 

 ِن قماش و نقره و فرزند و زن   چيست دنيا از خدا غافل بدن  -

 نعم ماٌل صاحلٌ گفتش رسول  مال را كز ّبر حق باشى حول

 آب در بريون كشىت پشىت است   آب در كشىت هالك كشىت است

 زان سليمان خويش جز مسكْي خنواند  چونكه مال و ملك را از دل براند
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پايمال كردن ناتوانان باشد و چون به حيات 

قه ندارند از صرف كردن آن در راه جاودانى عال

اند و خالصه نشانه دنياداران خدا سخت بخيل

حرص و بخل است؛ چنانچه نشانه دينداران قناعت 

 و سخاوت است.

 بايد بدانيد نه بخوانيد

بايد دانست پنج چيزى كه در اين آيه شريفه در 

وصف زندگى دنيا بيان شده، مطلبى است دانستنى 

يعنى بايد  »اعلموا« نه تنها خواندنى چنانچه فرمود

طورى است، بنابراين، بدانيد كه زندگى دنيا اين

وظيفه پيروان قرآن آن است كه در مطالب دقت 

نا شوند و بدين كنند و زير و رو نمايند تا به آنها دا

 وسيله از بيمارى حبّ دنيا شفا يابند.

و نيز در مثلى كه در اين آيه و چند آيه ديگر بيان 

فرموده انديشه كنند و با زندگى دنيا تطبيق نمايند 
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اش حيات دنيا را تشبيه فرموده به زمين و خالصه

حاصلخيزى كه در آن تخم افشانى شده و باران با 

باريده پس سبز و خرّم شده بركت و منفعت بر آن 

به طورى كه طراوات آن جلب نظرها نموده و به 

شگفت درآورده سپس به وسيله آفتاب تابستان يا 

آفت ديگر زرد رنگ و خشكيده شده و خرد و ريزه 

ريزه گرديده سپس به وسيله باد خزان يا آفت 

 رود:ديگرى بكلّى از بين مى

بنگر به آنكه روى 

 زمين فصل نوبهار
 

مانند نقش خانه مانى 

 مزين است

وقت خزان به برگ 

 رياحين چو بنگرى
 

منصف شوى كه 

 اليق بر باد دادنست

 

______________________________ 
(1) 
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چيست دنيا از خدا  -

 غافل بدن
 

نى قماش و نقره و 

 فرزند و زن

مال را كز بهر حق 

 باشى حمول
 

نعم مالٌ صالحٌ گفتش 

 رسول

آب در كشتى 

 هالك كشتى است
 

آب در بيرون كشتى 

 پشتى است

چونكه مال و ملك 

 را از دل براند
 

زان سليمان خويش 

 جز مسكين نخواند

 

 

 420، ص: 2قلب سليم، ج

 جوانى هم بهارى بود و بگذشت
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همچنين است دوران زندگى انسانى چنانچه 

بينيم اگر حرارت و طراوت و برومندى جوانى مى

است برودت و نحوست و سستى پيرى او را تهديد 

كند، اگر سالمتى و تندرستى و آسايش و مى

آرامشى است بيمارى و ناراحتى و ناامنى و حادثه 

ناگوارى او را در كمين است، اگر ثروتمندى و 

است تهيدستى و ناتوانى او را در پيش زورمندى 

است اگر نيك نامى و شهرت است بدنامى و گم 

نامى او را حتمى است اگر جنب و جوش و 

رسد زدوخورد و سر و صدا به چشم و گوشها مى

افسردگى و افتادگى و خموشى آنها قطعى است و 

براى دانستن حقايق، گورستان و آرامگاه گذشتگان 

 541گواه بزرگى است.

 
541 \E\( 1)iُ 

 رها كن كان َخارى بود و مسىت   حديث كودكى و خودپرستى  -

 شايد دگر چون غافالن زيستمنى  چو عمر از سى گذشت و يا كه از بيست 

 چهل رفته فرو ريزد پر و بال  نشاط عمر باشد تا چهل سال 
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______________________________ 
(1) 

 

 بصر كندى پذيرد پاى سسىت   پس از پنجه نباشد تندرسىت 

 چو هفتاد آمد آلت افتد از كار   چو شصت آمد نشست آمد پديدار

 بسا سخىت كه از گيىت به ديدى   به هشتاد و نود چون در رسيدى 

 بود مرگى به صورت زندگاِن   از آجنا گر به صد منزل رساِن 

 بگريد آهويش چون پري گردد  سگ صياد كاهو گري گردد

 پديد آمد نشان نااميدى   چو در موى سياه افتد سفيدى 

 هنوز اين پنبه بريون نارى از گوش  ز پنبه شد بنا گوشت كفن پوش 

   () نظامى

 عمر گذشته است مرا شصت عام  از روش اين فلك سبز فام 

 ام افسوس خوشيهاى پار خورده  در سر هرساَل از اين روزگار 

 كانچه مرا داد ِهه پس گرفت   باشدم از گردش گردون شگفت

 آب زرخ، رنگ هم از مو برفت   قوُّت از زانو و بازو برفت 

 گوهر دندان ِهه يك يك برَيت   عقد ثرياى من از هم گسيخت

 بار گناه آمد و طول امل  آنچه ِبا ماند و نيابد خلل

 ِهسفران روى هناده به راه   گاهبانگ رحيل آمد از اين كوچ

 زاد كم و طول مسافت زياد   زادى روز معاد آه ز ّب 

 كوه هم از بار من آمد ستوه   بار گران بر سر دوشم چو كوه 

-  
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حديث كودكى و  -

 خودپرستى
 

رها كن كان 

 خمارى بود و مستى

چو عمر از سى 

گذشت و يا كه از 

 بيست

 
شايد دگر چون نمى

 غافالن زيست

نشاط عمر باشد تا 

 چهل سال
 

چهل رفته فرو ريزد 

 پر و بال

پس از پنجه نباشد 

 تندرستى
 

بصر كندى پذيرد 

 پاى سستى

چو شصت آمد 

 نشست آمد پديدار
 

چو هفتاد آمد آلت 

 افتد از كار

به هشتاد و نود چون 

 در رسيدى
 

بسا سختى كه از 

 گيتى به ديدى

از آنجا گر به صد 

 منزل رسانى
 

بود مرگى به صورت 

 زندگانى

http://www.i20.ir/


1154     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

سگ صياد كاهو گير 

 گردد
 

بگيرد آهويش چون 

 پير گردد

چو در موى سياه 

 افتد سفيدى
 

پديد آمد نشان 

 نااميدى

ز پنبه شد بنا گوشت 

 كفن پوش
 

هنوز اين پنبه بيرون 

 نارى از گوش

 

 

 )نظامى(

 

 

از روش اين فلك 

 سبز فام
 

عمر گذشته است مرا 

 شصت عام
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در سر هرسالى از 

 اين روزگار
 

ام افسوس خورده

 خوشيهاى پار

باشدم از گردش 

 گردون شگفت
 

كانچه مرا داد همه 

 پس گرفت

قوتم از زانو و بازو 

 برفت
 

آب زرخ، رنگ هم 

 از مو برفت

عقد ثرياى من از هم 

 گسيخت
 

گوهر دندان همه 

 يك يك بريخت

آنچه بجا ماند و نيابد 

 خلل
 

بار گناه آمد و طول 

 امل

بانگ رحيل آمد از 

 گاهاين كوچ
 

همسفران روى نهاده 

 به راه

زادى روز آه ز بى

 معاد
 

زاد كم و طول 

 مسافت زياد

بار گران بر سر 

 دوشم چو كوه
 

كوه هم از بار من 

 آمد ستوه
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- 

 421، ص: 2قلب سليم، ج

 دنيا جاى عبرت است

اميرالمؤمنين عليه السالم در شرح زندگى دنيا 

فرمايد: »دنيا سراى فانى شدن و رنج كشيدن و مى

محلّ تغيير و عبرت گرفتن است. از فناى دنياست 

كه روزگار كمان خود را به زه كرده و خطا 

شود زخمهاى د تيرهاى بالى او و دوا نمىكننمى

او، زنده را به مرگ و تندرست را به بيمارى 

اى است اندازد و راحت را به گرفتارى، خورندهمى

اى است كه سيرابى ندارد كه سيرى ندارد، آشامنده

كند چيزى را و از رنج دنياست كه شخص جمع مى

ا كند آنچه را كه در آن جخورد و بنا مىكه نمى

ميرد( در رود به سوى خدا )مىگيرد پس مىنمى
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حالى كه نه مالى با اوست و نه بنايى و از تغيّر 

بينى عاجزى را كه همه بر او ترحم دنياست كه مى

شود )فقير يا ناتوان بود كنند، غبطه برده مىمى

بينى غنى توانا شود( و مىناگاه ثروتمند و توانا مى

گاه عاجز و گرفتار شده برند نااش مىرا كه غبطه

كنند و از عبرت طورى كه همه رحمش مىبه

شود دنياست كه شخصى به آرزويش نزديك مى

خواست جدا ناگاه مرگش او را از آنچه مى

 542543كنند«.مى

______________________________ 
- 

 

 
542 \( 1iُ)-ْهَر ُمْوتُِر قَ ْوَسُه الُُتِْطى ؛ َوِعرَبٍ َفِمَن اْلَفَناء َأنَّ اْلدَّ نْيا داُر فَناٍء َوَعناٍء َوِغرْيٍ َ ِإنَّ الدُّ َقم َواْلنَّاِجَي بِاْلَعَطِب » ُثُّ ْحيَح بالسَّ ُء ِسهاُمهُ َوال تُؤَسى جراُحُه يَ ْرِمي اْلَْيَّ بِاْلَمْوِت؛ َواْلصَّ

الَماالا َحََل َواَل بَناءا نَ َقَل َوِمْن غريِها انََّك تَرَى اْلَمْرُحوَم َمْغُبوطاا َواْلَمْغُبوَط  لَِّه َتعاَل ْشَبُع َوشارب اليَ ْنقُع َوِمَن اْلَعَناء َأنَّ اْلَمْرَء جَيَْمُع ماال يَأُكُل َويَ ْبيِن ماال َيْسُكُن ُُثَّ ََيْرُُج اََل الآِكٌل اليَ 
 E\البالغه صبحى صاحل(.هنج 114ِلِه«،) قسمىت از خطبه َس ذِلَك ِإالَّ نَعِيماا َزلَّ َوبُؤساا نَ َزَل َوِمْن ِعرَبِها انَّ اْلَمرء ُيْشِرُف َعَلى أََمِلِه فَ َيْقطَِتُعُه ُحُضور َأجَ َمْرُحوماا لَيْ 

543 \( 2iُ)- شود:دو داستان كوتاه اكتفا مى شواهد تارَيى بر هريك از اين چهار صفت افزون از مشار است، تنها به نقل\E 

امري امساعيل ساماِن با ده هزار سوار با عمرو بن ليث صفار كه با هفتاد هزار سوار با استعداد بود رو به رو شد،    -الف
  -آراىي كردند وآواز نفري وصداى كوس جنگ برآمد،چون هردو صف
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اى كه بر عفو 

 عظيمت گناه
 

در جلو سيل بهار 

 است كاه

فضل تو گر دست 

 نگيرد مرا
 

عصمتت ار باز 

 گذارد مرا

جز به جهنم نرود راه 

 من
 

در سقر انداخته بنگاه 

 من

غوطه زن لجه 

 عصيان منم
 

بنده شرمنده نادان 

 منم

خالق و بخشنده 

 احسان توئى
 

فرد و نوازنده به 

 غفران توئى

 

»ثُّمَ إِنَّ الدُّنْيا دارُ فَناءٍ وَعَناءٍ وَغِيْرٍ؛ وَعِبَرٍ فَمِنَ  -(1)

ءُ سِهامُهُ واَل الْفَنَاء أَنَّ الْدَّهْرَ مُوْتِرُ قَوْسَهُ التُخْطِى

تُؤسَى جراحُهُ يَرْمِي الْحَيَّ بِالْمَوْتِ؛ وَالْصَّحْيحَ بالسَّقَم 

نَّاجِيَ بِالْعَطَبِ آكِلٌ اليَشْبَعُ وَشارب اليَنْقعُ وَمِنَ وَالْ
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الْعَنَاء أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ ماال يَأكُلُ وَيَبْنِي ماال يَسْكُنُ ثُمَّ 

المَالًا حَمَلَ وَلَا بَناءً نَقَلَ وَمِنْ  يَخْرُجُ الَى اللَّهِ تَعالى

 وَالْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً غيرِها انَّكَ تَرىَ الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً

لَيْسَ ذلِكَ إِلَّا نَعِيماً زَلَّ وَبُؤساً نَزَلَ وَمِنْ عِبَرِها انَّ 

الْمَرء يُشْرِفُ عَلَى أَمَلِهِ فَيَقْطَتِعُهُ حُضُور أَجَلِهِ«، 

 البالغه صبحى صالح(.نهج 114)قسمتى از خطبه 

شواهد تاريخى بر هريك از اين چهار صفت  -(2)

از شمار است، تنها به نقل دو داستان كوتاه  افزون

 شود:اكتفا مى

امير اسماعيل سامانى با ده هزار سوار با عمرو  -الف

بن ليث صفار كه با هفتاد هزار سوار با استعداد بود 

آرايى كردند وآواز رو به رو شد، چون هردو صف

 -نفير وصداى كوس جنگ برآمد،

 422، ص: 2قلب سليم، ج

- 
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______________________________ 
و را به اختيار عمراسب عمرو سركشى كرد و بى -

استعمال صف دشمن رسانيد و امير اسماعيل بى

سيف و سنان، غالب گشته عمرو را گرفته در 

اى محبوس گردانيد. نقل است كه در آن روز خيمه

نظر عمرو بر يكى از شاگرد پيشگانش افتاد كه گذر 

كرد، او را طلبيد و از گرسنگى شكايت كرد، مى

رسانيد و  شاگرد پيشه در حال، قطعه گوشتى به هم

چون ديگ نبود آن را در سطل اسب انداخت و 

آتش در زيرش افروخت و به كار خود رفت، سگى 

آمد و سر در سطل كرد دهانش از حرارت شوربا 

بسوخت به تعجيل سر از سطل خواست كه به 

درآورد دسته سطل در گردنش افتاد و بدويد، عمرو 

فت از مشاهده اين حال بخنديد. يكى از پاسبانان گ

چه جاى خنده است، عمرو در پاسخ او گفت امروز 

كرد كه سيصد چهار پا خوانساالر من شكايت مى

كشند و حاال برند و مىمطبخ را به زحمت مى
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برد، فاعتبروا يا بينم سگى آن را به سهولت مىمى

 اولى االبصار، )نقل از حبيب السير(.

اه و »قاهر باللَّه« خليفه عباسى يك سال و پنج م -ب

حسابى ذخيره هشت روز سلطنت كرد و اموال بى

نمود و در فساد و تبهكارى و خونريزى شقاوت خود 

را آشكار ساخت، عاقبت تركان او را گرفتند و در 

چشمش ميل كشيده، كورش كردن و از قصر 

سلطنتى بيرونش كردند و در نتيجه جايش بر در 

ل مسجدها مانند ساير كوران به گدايى كردند مشغو

گفت اى مردم! صدقه دهيد بر كسى كه شد و مى

كرد، )تتمة سلطان شما بوده و بر شما حكم مى

 المنتهى(.
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هان اى دل عبرت 

بين از ديده نظر كن 

 هان

 
ايوان مدائن را آئينه 

 عبرت دان

دندانه هرقصرى 

 پندى دهدت نونو
 

پند سر دندانه بشنو ز 

 بن دندان

گويد كه تو از 

خاكى ما خاك 

 توئيم اكنون

 

گامى دو سه بر ما نه 

و اشكى دو سه هم 

 بفشان

ما بارگه داديم اين 

 رفت ستم بر ما
 

بر قصر ستمكاران تا 

خود چه رسد 

 خذالن

اينست همان ايوان 

 كز نقش رخ مردم
 

خاك در او بودى 

 ديوار نگارستان

نست همان درگه اي

 كو را ز شهان بودى
 

ديلم ملك بابل 

 هندو شه تركستان
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- 

 423، ص: 2قلب سليم، ج

 سخنان على )ع( در ناپايدارى دنيا

نيز فرمود: »رغبت نكنيد در عزّت و ارجمندى دنيا، 

فخر دنيا بريده شدنى است و آرايش و نعمتش تمام 

شدنى است و دشوارى و سختى آن نيست شدنى 

شود و است و هرمدّتى كه در آن است تمام مى

شود آيا نيست شما اى كه در اوست فانى مىهرزنده

ينايى و را در آثار پيشينيان و پدران گذشته شما ب

گردند و بينيد كه گذشتگانتان برنمىعبرت؟ آيا نمى

بينيد اهل دنيا را صبح مانند آيا نمىباقيماندگان نمى

اى است كه اند يكى مردهو شام بر حالهايى پراكنده

كنند عزادارى است كه او را تسليت بر او گريه مى

اى است بيمار و ديگرى دهند و يكى افتادهمى

نده از حال بيمار آن يكى در حال پرستار و پرس
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جان دادن و ديگرى جوينده دنيا است در حالى 

كه مرگ دنبال او و جوينده اوست و ديگرى 

خبر از او خبر از آخرت در حالى كه بىبى

 544نيستند«.

______________________________ 
- 

 

كسرى و ترنج زر 

 پرويز و به زرين
 

بر باد شده يكسر بر 

 خاك شده يكسان

پرويز كنون گمشد 

زان گمشده كمتر 

 گوى

 

زرين تره كو 

برخوان رو كم 

 تركوا برخوان

 
544 \( 1iُ)- َنْيا َوف ٍة فيها اََل انِْتَهاء وَُكلُّ َحىٍّ ِفيَها اََل  ْخرها َوال تَ ْعَجُبوا بزينَِتها َونَعِيِمها َوال ََتَْزُعوا ِمْن َضرَّاِئَها َوبُؤِسَها فَِإنَّ ِعزَّها َوَفْخَرها اَل » ... َفال تَناَفُسوا ِف عزِّالدُّ ... وَُكلُّ ُمدَّ

خْلََلِف اْلباقَْي اليَ ْبُقوَن! اَوَلْسُتْم تَ َرْوَن اْهَل ُم اْلماِضَْي تَ ْبصرٌَة َومْعَترَبٌ، ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعقُلون أَوَلَْ تَ َرْوا ِإََل اْلماِضَْي مْنُكْم اليَ ْرِجُعوَن َواََل افَناٍء اَولَْيَس َلُكْم ىِف آثاِر اَِلوَّلَْي ُمْزَدَجٌر َوِف آباِئكُ 
نْيا يْصبُحوَن َوميُُْسوَن َعَلى اْحوال َشىتَّ َفَميٌِّت يُ ْبَكى نْيا َواْلَمْوُت َيْطلُُبُه    اْلدُّ البالغه َوغاِفٌل لَْيَس ِبَْغُفوٍل َعْنهُ ...«،) هنجَوآَخُر يُ َعزَّى َوَصرِيٌع ُمْبَتلاى َوَعاِئٌد يَ ُعوُد َوآَخُر بَِنْفِسِه جَيُوُد َوطاِلٌب لِلدُّ

 E\(.99صبحى صاحل خطبه 
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گفتى كه كجا رفتند 

 آن تاجوران اينك
 

ز ايشان شكم 

خاكست آبستن 

 جاويدان

خاقانى از اين درگه 

 دريوزه عبرت كن
 

تا از در توزان پس 

 دريوزه كند خاقان

 

»... فَال تَنافَسُوا فِي عزِّالدُّنْيا وَفَخْرها وَال تَعْجَبُوا  -(1)

بزينَتِها وَنَعيِمِها وَال تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَبُؤسِهَا فَإِنَّ 

 مُدَّةٍ فيها الىَ انْتِهَاء وَكُلُّ ... وَكُلُّ عِزَّها وَفَخْرَها الى

حَىٍّ فِيهَا الَى فَناءٍ اوَلَيْسَ لَكُمْ فِى آثارِ األَوَّلينَ مُزْدَجَرٌ 

وَفِي آبائِكُمُ الْماضِينَ تَبْصرَةٌ وَمعْتَبَرٌ، إِنْ كُنْتُمْ تَعْقلُون 

لَفِ أَوَلَمْ تَرَوْا إِلىَ الْماضِينَ منْكُمْ اليَرْجِعُونَ وَالىَ الْخَ

الْباقينَ اليَبْقُونَ! اوَلَسْتُمْ تَرَوْنَ اهْلَ الْدُّنْيا يصْبحُونَ 

وَآخَرُ يُعَزَّى  وَيُمْسُونَ عَلَى احْوال شَتَّى فَمَيِّتٌ يُبْكَى

وَصَرِيعٌ مُبْتَلًى وَعَائِدٌ يَعُودُ وَآخَرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ وَطالِبٌ 

http://www.i20.ir/


1166     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

فِلٌ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ ...«، لِلدُّنْيا وَالْمَوْتُ يَطْلُبُهُ وَغا

 (.99البالغه صبحى صالح خطبه )نهج

 424، ص: 2قلب سليم، ج

 جويندكوران از آخرت، دنيا را مى

فرمايد: »جز اين نيست كه دنيا نهايت ديد نيز مى

نابيناى آخرت است كه پس از آن حيات ديگرى را 

بيند و كسى كه به حيات ديگر بيناست ديد خود نمى

گذراند پس شخص بينا ديد خود را از را از دنيا مى

دنيا برداشته و به آن وابسته نشده و امّا كور پس 

 بسته است. ديده به آن دوخته و دل به آن

دارد و كور و بينا از دنيا براى آخرتش توشه برمى

براى همان دنيايش كار كننده و توشه گيرنده است 

و بدانيد نيست چيزى مگر اينكه صاحب آن سير 

شود از آن و مالل پيدا كند به آن جز زندگى دنيا 

كنند و سخت به آن دل كه اهل دنيا دل از آن نمى
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د از اين حيات خالص شوند؛ خواهناند و نمىبسته

اند كه در موت براى آنها زيرا ندانسته و نيافته

 545راحتى و خالصى است«.

 رسيد؟پس چه وقت به كار آخرت مى

اميرالمؤمنين عليه السالم در بازار بصره وارد شد و 

به مردم نظر فرمود كه همه سرگرم خريد و فروش 

 هستند پس سخت گريست و فرمود: »اى بندگان

دنيا و كارگران اهل آن! چون در روز به سوگند 

بريد و شب را در فراش در معامالت به سر مى

خوابيد و در اثناى كارها و خواب از آخرت مى

كنيد غافليد پس چه وقت توشه آخرت تدارك مى

 نماييد؟«.و در معاد خود انديشه مى

مردى گفت يا اميرالمؤمنين! ناچاريم به تحصيل 

 كنيم؟معاش و چه 

 
545 \( 1iُ)- ْنْيا ُمْنَتهى َبَصرِاِْلَع َا اْلدُّ اَر َورَاَءها فَاْلَبصريُ ِمنْ » َوِإمنَّ ٌد مى اليُ ْبِصُر ِمَّا َوراَءها َشْيئاا َواْلَبِصرُي يَ ْنَفُذها َبَصرُُه َويَ ْعَلُم َأنَّ الدَّ ها َشاِخٌص َواِْلَْعَمى ِإلَْيها َشاِخٌص َواْلَبصريُ ِمْنها ُمَتزوِّ

ُد لَُه ِف اْلَمْوِت رَاحةا«،) قسمىت  َشىْ َواِْلَْعَمى ََلا ُمَتَزوٌِّد َواْعَلُموا انَُّه لَْيَس ِمنْ   E\البالغه، صبحى صاحل(.، هنج133از خطبه  ٍء اْلَّ وَيكاُد صاِحُبهُ َيْشَبُع ِمْنهُ َومَيَلُُّه ِإالَّ اْْلََيوَة فَِإنَُّه الجيَِ
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دارد از فرمود: »طلب معاش از راه حالل بازنمى

كار آخرت كردن و اگر بگويى ناچاريم از ذخيره و 

 اندوخته كردن معذور نيستى«.

______________________________ 
»وَإِنَّمَا الْدُّنْيا مُنْتَهى بَصَرِالْأَعْمى اليُبْصِرُ مِمَّا  -(1)

يَنْفَذُها بَصَرُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّ الدَّارَ وَراءَها شَيْئاً وَالْبَصِيرُ 

وَرَاءَها فَالْبَصيِرُ مِنْها شَاخِصٌ وَالْأَعْمَى إِلَيْها شَاخِصٌ 

وَالْبَصيِرُ مِنْها مُتَزوِّدٌ وَالْأَعْمَى لَها مُتَزَوِّدٌ وَاعْلَمُوا انَّهُ 

مَلُّهُ إِلَّا ءٍ اإلَّ ويَكادُ صاحِبُهُ يَشْبَعُ مِنْهُ وَيَلَيْسَ مِنْ شَىْ

الْحَيَوةَ فَإِنَّهُ اليَجِدُ لَهُ فِي الْمَوْتِ رَاحةً«، )قسمتى از 

 البالغه، صبحى صالح(.، نهج133خطبه 

 425، ص: 2قلب سليم، ج

آن مرد گريان شد و رفت؛ اميرالمؤمنين عليه السالم 

فرمود: برگرد تا بر تو روشنتر كنم. آن مرد برگشت 

ى بنده خدا! هركه در دنيا براى امام فرمود: »بدان ا
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آخرت كار كرد حتماً به مزدش در آخرت خواهد 

رسيد و هركه در دنيا براى دنيا كار كند، مزدش در 

آخرت دوزخ است« سپس اين آيه را تالوت فرمود: 

»هركس طغيان كند و زندگى دنيا را بپسندد، 

 546جايگاهش دوزخ است«.

 رمايدفعلى )ع( افراط و تفريط را نهى مى

»عالء بن زياد حارثى« از اصحاب اميرالمؤمنين عليه 

اى با وسعت و شوكت السالم ساكن بصره بود و خانه

داشت وقتى بيمار شد على عليه السالم به عيادتش 

اش را ديد به او فرمود: رفت چون دستگاه خانه

اى در دنيا در كنى با چنين خانه»اى عالء! چه مى

 
546 \( 1iُ)-  نقل از جمالس مفيد: 32، ص 103حباراِلنوار، ج\E 

» دخل امرياملؤمنْي عليه السالم سوق البصره فنظر اَل الناس يبيعون ويشَتون فبكى بكاء شديداا ُث قال يا عبيد الدنيا 
وعمال اهلها اذا كنتم بالنهار حتلفون وبالليل ىف فرشكم تنامون وىف خالل ذلك عن االخرة تغفلون فمىت َتهزون الزاد 

املؤمنْي انه البد لنا من املعاش فكيف نصنع فقال امرياملؤمنْي عليه السالم ِإنَّ طلب وتفكرون ىف املعاد فقال له رجل يا امري 
املعاش من حلىه ال يشغل عن عمل اآلخرة فان قلت البد لنا من االحتكار َل تكن معذوراا فوَل الرىجل باكياا فقال له  

له اعلم يا عبداللَّه ان كل عامل ىف الدنيا لالخرةالبد ان    امرياملؤمنْي عليه السالم اقبل على ازدك بياناا فعاد الرجل اليه فقال
يوىف اجر عمله ىف االخرة وكل عامل ىف الدنيا للدنيا عمالته) اجرته( ىف االخرة نار جهنم ُث تال أمرياملؤمنْي عليه السالم  

نْيا* فَِإنَّ اْلَِْحيَم ِهىَ ِفامىا َمْن طَغى  :قوله تعاَل     .39  -37. نازعات/ اْلَمأوى  * َوآثَر اْْلََيوَة الدُّ
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اهى در سراى آخرت حالى كه به چنين دستگ

خواهى برسى به خانه با نيازمندترى؟ آرى، اگر مى

وسعت در سراى آخرت، بايد ميهمانى كنى در آن 

مهمانان را و در آن صله رحم كنى و حقوق شرعى 

را از آن ادا نمايى و اگر چنين كنى اين خانه وسيله 

 آخرت تو شده است«.

كنم از عالء گفت يا اميرالمؤمنين به تو شكايت مى

برادرم »عاصم بن زياد«، فرمود چه شده؟ گفت 

گليم پوشيده و از دنيا دست برداشته، فرمود او را 

 بياوريد چون آمد به او

______________________________ 
نقل از مجالس  32، ص 103بحاراألنوار، ج  -(1)

 مفيد:

»دخل اميرالمؤمنين عليه السالم سوق البصره فنظر 

بيعون ويشترون فبكى بكاء شديداً ثم الى الناس ي
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قال يا عبيد الدنيا وعمال اهلها اذا كنتم بالنهار 

تحلفون وبالليل فى فرشكم تنامون وفى خالل ذلك 

عن االخرة تغفلون فمتى تجهزون الزاد وتفكرون 

فى المعاد فقال له رجل يا اميرالمؤمنين انه البد لنا 

ن عليه من المعاش فكيف نصنع فقال اميرالمؤمني

السالم إِنَّ طلب المعاش من حلّه ال يشغل عن عمل 

اآلخرة فان قلت البد لنا من االحتكار لم تكن معذوراً 

فولى الرّجل باكياً فقال له اميرالمؤمنين عليه السالم 

اقبل على ازدك بياناً فعاد الرجل اليه فقال له اعلم 

يا عبداللَّه ان كل عامل فى الدنيا لالخرةالبد ان 

وفى اجر عمله فى االخرة وكل عامل فى الدنيا ي

للدنيا عمالته )اجرته( فى االخرة نار جهنم ثم تال 

* فِامّا مَنْ طَغى أميرالمؤمنين عليه السالم قوله تعالى:

. وَآثَر الْحَيَوةَ الدُّنْيا* فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِىَ الْمَأوى

 .39 -37نازعات/ 

 426، ص: 2قلب سليم، ج
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فرمود: »اى دشمن نفس خود! شيطان تو را شيفته و 

سرگردان كرده آيا بر اهل و فرزندت رحم ندارى، 

برى كه خداوند چيزهاى پاك را آيا گمان مى

 حالل كرده و نخواهد كه تو از آنها برگيرى؟

عاصم گفت يا اميرالمؤمنين عليه السالم لباس 

اكت غليظ است و تو خودت زبر و درشت و خور

پيشواى مايى و خواستم از شما پيروى كنم. فرمود: 

واى بر تو! من مانند تو نيستم؛ زيرا خدا واجب 

كرده بر كسى كه امام به حق و سرور بر خلق است 

كه مانند تهيدستان و ناتوانان زندگى كند تا بر آنها 

 547زندگى ناگوار نباشد«.

 آخرت استبهرگى در مندى در دنيا بىبهره

امام صادق عليه السالم فرمود: »ما مسلمانان دنيا را 

داريم در حالى كه اگر به ما ندهند براى دوست مى

 
547 \( 1iُ)- 209البالغه صبحى صاحل، خطبه هنج.\E 
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ما بهتر است و به كسى چيزى از دنيا داده نشده جز 

 اش در آخرت كم شده است«.اينكه بهره

كنيم مردى گفت به خدا سوگند ما دنيا را طلب مى

كرد، گفت صرف خودم  فرمود: با آن چه خواهى

دهم و صله نمايم و از آن صدقه مىو عيالم مى

روم، امام فرمود: »اين طلب دنيا كنم و حجّ مىمى

 548نيست بلكه طلب آخرت است«.

 نور حكمت در نتيجه زهد در دنيا

رغبت نيز فرمود: »هركه نسبت به دنيا زاهد و بى

شد، خدا حكمت را در دلش برجا دارد و زبانش را 

بدان گويا كند و او را به عيبهاى دنيا بينا سازد و درد 

و درمان آن را به او بفهماند و از دنيا سالم بيرونش 

 برد و به بهشت دارالسالمش درآورد«.

 
548 \( 2iُ)-  99، ص 16حباراِلنوار، ج.\E 

http://www.i20.ir/


1174     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

اى نهادند و كليد نهو فرمود: »همه خوبيها را در خا

 آن را زهد در دنيا ساختند«.

سپس فرمود كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و 

سلم فرموده است: »مرد شيرينى ايمان را در دل 

 نچشد تا

______________________________ 
 .209البالغه صبحى صالح، خطبه نهج -(1)

 .99، ص 16بحاراألنوار، ج  -(2)

 427، ص: 2قلب سليم، ج

باكش نباشد كه دنيا در دست كيست و چه كسى آن 

 خورد«. سپس امام عليه السالم فرمود:را مى
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»بر دلهاى شما حرام است كه شيرينى ايمان را 

بدانند و بفهمند تا آنگاه كه نسبت به دنيا زهد ورزند 

 549رغبت باشند«.و بى

 زهد چيست و زاهد كيست؟

گيرى از دنياست به وجهى رغبتى و كنارهبى »زهد«

 كه مطلوب دنياداران است.

مجلسى در تفسير زهد از پيغمبر صلى اهلل عليه و آله 

و سلم روايت كرده كه از جبرئيل تفسير زهد را 

پرسيدم در پاسخ گفت: »زاهد دوست دارد آنچه 

اش دوست دارد و بد دارد آنچه را كه آفريننده

گيرد و به ا كنارهاش بد دارد، از حالل دنيآفريننده

حرامش رو نكند؛ زيرا در حاللش حساب و در 

حرامش عقاب است به همه مسلمانان مهر ورزد 

چنانچه به خودش مهر ورزد از گفتارى كه به 

دردش نخورد كناره گيرد چنانچه از كار حرام، از 
 

549 \( 1iُ)-  باب ذم الدنيا والزهد فيها.128، ص 1اصول كاىف، ج ،\E 
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بسيار خوردن كناره كند چون از خوردن مردار 

زيورش  بسيار بدبو و گند، از كاالى دنيا و

گيرد چون از آتش سوزان كه در او گيرد، كناره

 550آرزويش كوتاه است و مرگ پيش چشم اوست«.

 551و

 اندمثلهايى كه براى دنيا زده

امام صادق عليه السالم فرمود: »نمونه دنيا چون آب 

 شور درياست هرچه تشنه از آن

______________________________ 
، باب ذم الدنيا 128، ص 1اصول كافى، ج  -(1)

 والزهد فيها.

 .198، ص 3كافى، مترجم، ج  -(2)

 
550 \( 2iُ)-   198، ص 3كاىف، مَتجم، ج.\E 
551 \( 3iُ)- مندى به شود چون براى هرفردى اسباب عالقهاصول كاىف، باب ذم الدنيا و حب الدنيا مراجعه شود. و در خاَته تذكر داده مى براى دانسنت ساير روايات به كتاب

حباراِلنوار  18جلد  و قسمىت از 17جلد دنيا و سرگرمى از آخرت خصوصاا در اين زمان فراوان است، ِهه روزه قدرى از قرآن جميد با تدبر خبوانند و از مراجعه به رواياتى كه در 
اْليوة نقل كرده خود را خصوصاا داستان طوالِن يوزاسف و بلوهر كه عالمه جملسى در عْي 24، ح 205، ص 3انگري كاىف مَتجم، ج است غفلت نكنند و با داستاهناى عربت

 E\اندرز دهند.
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براى دانستن ساير روايات به كتاب اصول  -(3)

كافى، باب ذم الدنيا و حب الدنيا مراجعه شود. و در 

شود چون براى هرفردى خاتمه تذكر داده مى

مندى به دنيا و سرگرمى از آخرت اسباب عالقه

راوان است، همه روزه خصوصاً در اين زمان ف

قدرى از قرآن مجيد با تدبر بخوانند و از مراجعه به 

 18و قسمتى از جلد  17رواياتى كه در جلد 

بحاراألنوار است غفلت نكنند و با داستانهاى 

 24، ح 205، ص 3انگير كافى مترجم، ج عبرت

خصوصاً داستان طوالنى يوزاسف و بلوهر كه عالمه 

قل كرده خود را اندرز الحيوة نمجلسى در عين

 دهند.

 428، ص: 2قلب سليم، ج

 552افزايد تا او را بكشد«.بنوشد بر تشنگى او مى

 
552 \( 1iُ)- ْنْيا َكَمَثِل ماِءاْلَبْحِر ُكلَّما َشِرَب ِمن  E\، باب ذم الدنيا(.136، ص 2هُ اْلَعْطشاُن اْزداَد َعَطشاا َحىتَّ يَ ْقتَُلُه«،) كاىف، ج » َمَثُل الدُّ
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راستى كسى كه به دنيا حريص شد آتش تشنگى او 

رو به فزونى است و به هرچه از دنيا برسد خدا را 

 بيند و اين مطلب گفته شد.نيازمندتر مى

ل آزمند به دنيا امام باقر عليه السالم فرمود: »مث

چون كرم ابريشم است هرآنچه بيشتر بر خود بتند 

 553ديرتر تواند از آن برآيد تا از غم بميرد«.

و به راستى حريص به دنيا از كرم ابريشم بدتر است؛ 

شود زيرا كرم ابريشم كه در تنيده خود گرفتار مى

ميرد بلكه به اگر حرارت آفتاب او را نسوزاند نمى

هاى خود را پاره تدريج خود را تكانى داده و تنيده

اى خود شود كه به صورت پرندهنمايد و گاه مىمى

يص به دنيا هيچ وقت كند ولى حررا خالص مى

كوشد ها نمىبراى رهايى خود و كم كردن عالقه

و به حال مرگ انسانيت است تا وقتى كه به آتش 

 دوزخ سوخته گردد.

 
553  \( 2iُ)-نْيا َكَمَثِل ُدوَدِة الَقزِّ ُكلَّما اْزداَدْت َعلى اا«،)  » َمَثُل اْْلَرِيص َعَلى الدُّ  E\، باب ذم الدنيا(.134، ص  2اصول كاىف، ج    نَ ْفِسها َلفىاا كاَن أَبْ َعَد ََلا ِمَن اخلُُروِج َحىتَّ ََتُوَت َغمى
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 مار خوش خط و خال اما خطرناك

امام صادق عليه السالم فرمود كه در كتاب على عليه 

السالم است: »همانا نمونه دنيا چون مار است وه! 

ت سايش بدنش با اينكه زهر كشنده در چه نرم اس

درون خود دارد. مرد خردمند از آن دور باش دارد 

 554و كودك نادان شيفته آن است«.

راستى كه ظاهر زندگى دنيا دلربا و زرق و برق آن 

فريبنده كوتاه نظران است ولى خردمندان و 

مندى دانند كه دوستى و عالقهعاقبت انديشان مى

است و آدمى را بكلى از انسانيت به آن سمّ كشنده 

نمايد به كند و زندگى را بر او ناگوار مىساقط مى

 طورى كه

______________________________ 
»مَثَلُ الدُّنْيا كَمَثَلِ ماءِالْبَحْرِ كُلَّما شَرِبَ مِنْهُ  -(1)

 
554 \( 3iُ)- ٍُم النَّاِقُع َُيَْذرُها الرَُّجُل العاِقلُ  -َصَلواُت اللَِّه َعَلْيهِ  -» ِإنَّ ف ِكتاِب َعلِّى ها وف َجْوِفها السَّ نْيا َكَمَثل اْْلَيَِّة ما أَْلَْيَ َمسَّ ا َمَثُل اْلدُّ ِبُّ اْْلاِهُل«،) كاىف، ج ِإلَْيَها الْ   َويَ ْهوىِإمنَّ صَّ

 E\، باب ذم الدنيا(.136، ص 2
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، ص 2الْعَطْشانُ ازْدادَ عَطَشاً حَتَّى يَقْتُلَهُ«، )كافى، ج 

 ب ذم الدنيا(.، با136

»مَثَلُ الْحَريِص عَلَى الدُّنْيا كَمَثَلِ دُودَةِ القَزِّ  -(2)

نَفْسِها لَفّاً كانَ أَبْعَدَ لَها مِنَ الخُرُوجِ  كُلَّما ازْدادَتْ عَلى

، باب 134، ص 2حَتَّى تَمُوتَ غَمّاً«، )اصول كافى، ج 

 ذم الدنيا(.

إِنَّما  - اللَّهِ عَلَيْهِصَلَواتُ -»إِنَّ في كِتابِ عَلِّىٍ -(3)

مَثَلُ الْدُّنْيا كَمَثَل الْحَيَّةِ ما أَلْيَنَ مَسَّها وفي جَوْفِها السَّمُ 

إِلَيْهَا الْصَّبِيُّ  النَّاقِعُ يَحْذَرُها الرَّجُلُ العاقِلُ وَيَهْوى

 ، باب ذم الدنيا(.136، ص 2الْجاهِلُ«، )كافى، ج 

 429، ص: 2قلب سليم، ج

مند شود و به دنبالش زيادتر او بيشتر عالقه هركه به

بدود گرفتارى و ناراحتى و دردسر او افزونتر 

 خواهد بود چنانچه در پيش گفته شد.
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توان گفت دنيا از مار بدتر است؛ از اينجاست كه مى

زيرا مار هرچه زهر كشنده دارد ولى در جوف او 

ترياق يعنى ضد سم است و آن مهره سياه رنگى 

ه اگر به محل مار گزيدگى گذارند سمّ را است ك

كشد و ديگر آنكه مار غالباً با كسى كه به او كارى مى

رساند ولى دنيا به دوستانش بيشتر ندارد آزارى نمى

 رساند.آزار مى

 داستانى شگفت از مار

در »انوار نعمانيه« گويد شخص موثقى براى من 

ى در ام مارى بچه كرده بود، روزگفت كه در خانه

هايش گذارده و آنها را نبودنش ظرفى روى بچه

كرديم، مار پنهان داشتيم و از گوشه خانه تماشا مى

هايش را نديد قدرى در اطراف چون آمد و بچه

گردش كرد و آنها را نديد چون مأيوس شد، ظرف 

شيرى داشتيم رفت نزد آن و قدرى از آن شير 

را تكرار نوشيد و آن را قى كرد در ظرف و اين كار 
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اى كه شير را زرد رنگ و كاملًا مسموم نمود تا اندازه

 كرد و رفت.

ما دانستيم كه خيال انتقام گرفتن دارد و براى 

كشتن ما آماده است پس در نبودنش ظرفى كه 

ها را در ها گذارده بودم برداشتم و بچهروى بچه

همان محل خودشان جاى داديم، چون مار بازآمد 

ديد برگشت نزد ظرف شير و داخل  هايش راو بچه

آن شد و بيرون آمد و در خاك غلتيد سپس داخل 

آلود ظرف شد و اين كار را تكرار نمود تا شير را گِل

 و كثيف كرد كه كسى آن را نخورد.

 با اين همه ناكامى باز هم ...

آور كار آدمى است با آن همه كه نيشهاى شگفت

رسد و به دل او مى زهرآلود از دنيا و دنياداران كه

برد باز از معاشقه با آن همه رنجها كه از ناكاميها مى

مندى به دنيا دست بردار نيست و اگر و عالقه
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خيرخواهى اندرزش دهد و بگويد دنيا دوست 

 داشتنى نيست و

 430، ص: 2قلب سليم، ج

در انديشه آخرتت باشد كه سراى جاودانى و 

كند ها مىالطهآيد مغدوست داشتنى است بدش مى

 پذيرد.و اندرز را نمى

 اندرز لقمان به پسرش

لقمان به پسرش گفت: »دنيا دريايى است ژرف بسيار 

جهانى در آن غرقه شدند بايد در آن به كشتى تقوا 

نشينى و آن كشتى را از ايمان پر كنى و بادبانش از 

توكل برافرازى ناخداى آن خرد و رهنماى آن 

 555ى از شكيبايى برايش بسازى«.دانش باشد و لنگر

 
555 \( 1iُ)-مي نْيا حَبٌْر َعميٌق َقْد َغَرَق فيها عاََلٌ َكثرٌي فَ ْلَتُكْن َسفيَنُتَك فيَها تَ ْقَوى اللَِّه َوَحْشُوها اْْلِ اهُنا اْلصرْبَ«،) اصول اَن َوشراُعها التَّوَُكَل َوقَ يُِّمها اْلَعْقَل َوَدليُلها اْلعِ » ِإنَّ الدُّ ْلَم َوُسكَّ

 E\(.12، كتاب العقل، ح 16، ص 1كاىف، ج 
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در شرح تشبيه دنيا به درياى ژرف  556يكى از اكابر

 چنين فرموده:

»اى همبازى اطفال! و اى حمّال اثقال! اى 

محبوس چاه جاه! و اى مسموم مار مال! اى غريق 

بحر دنيا! و اى اسير همومات آمال! مگر نشنيده و 

اى فرموده يدهو نشن انما الدنيا لعب ولهو اىنخوانده

آن حكيم غيب دان )لقمان( را كه به فرزندش 

»يا بنى ان الدنيا بحر عميق غرق فيها  خطاب كرده:

كنم به تحقيق ما هم . و حقير عرض مىاال كثرون«

از آن غرق شدگانيم و اگر بخواهى عمق درياى 

حكمتش بفهمى در حقيقت لفظ »بحر عميق« فكر 

ر اين صندوق نما ببين چقدر از جواهر حكمت د

كوچك براى متفكرين درج فرموده همينقدر بدان 

دريا نهنگ دارد ماهى دارد جانورهاى عجيبه آن 

شمار، جزاير هولناكش بسيار و مهالك غريبه آن بى

 
556 \( 2iُ)-  در كربال وفات منوده و در حجره صحن شريف مدفون است. 1311مرحوم آخوند مال حسينقلى ِهداِن ساكن جنف اشرف در سال\E 
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زهره شيران را آب و كوههاى سهمناكش چه بسيار 

مردمان را ناياب نموده، اصل و ميدان اين دريا از 

و در اوديه اراضى  ظلمات جهان ناشى شده است

 قلوب اهل غفلت جا دارد.

هاى عمر را به باد فنا داده امواج آمالش بس كشتى

ها ها از كشتهو جبال هموم و غمومش بسا پشته

نهاده؛ مارهاى معاصى مهلكه آن چه بسا اشخاص را 

 به سمّ خود

______________________________ 
قَدْ غَرَقَ فيها عالَمٌ كَثيرٌ »إِنَّ الدُّنْيا بَحْرٌ عَميقٌ  -(1)

فَلْتَكُنْ سَفينَتُكَ فيهَا تَقْوَى اللَّهِ وَحَشْوُها الْإِيمانَ 

وَشراعُها التَّوَكُلَ وَقَيِّمُها الْعَقْلَ وَدَليلُها الْعِلْمَ وَسُكَّانُها 

، كتاب العقل، ح 16، ص 1الْصبْرَ«، )اصول كافى، ج 

12.) 
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مرحوم آخوند مال حسينقلى همدانى ساكن  -(2)

در كربال وفات نموده و  1311نجف اشرف در سال 

 در حجره صحن شريف مدفون است.

 431، ص: 2قلب سليم، ج

اش چه هالك كرده نهنگهاى اوصاف مذمومه

كسانى را فرو برده و آب محبّت تلخ و شورش چه 

هركه نور نموده مردمان را كور و چه چشمها را بى

در اين دريا غرق شد سر از گريبان نار جحيم بيرون 

آورده در عذاب اليم خواهد ماند آدمهاى اين دريا 

نسناس و سياحت ايشان در اين دريا به ساحت 

وسواس است. راهزنانش جنود ابليس و اسلحه 

جنگشان خدعه و تلبيس است، اگر از عمق اين دريا 

باور ندارى كنم انتها ندارد و اگر پرسى عرض مى

به غوّاصان اين دريا يعنى اهل دنيا از اولين و 

آخرين نظر نما و ببين كه همگى در آن غرق شده 

خواهى و احدى به قعر آن نرسيده و اگر بهتر مى
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بفهمى به حال خراب خودت نگاه كن و ببين كه 

هرقدر داشته باشى باز زياده از آن را طالبى و 

 كند.حرصت در جايى توقف نمى

اى آقاى من! اين دنيا چگونه مردم را به خاك سياه 

نشانده و قلوب ايشان را كه براى محبت و معرفت 

خلق شده طويله اسب و استر نموده، جوارحشان از 

قاذورات گناه گنديده و دلهايشان آن خضوع و 

اى ذوق حالوت طاعت را خشوع نديده و ذرّه

هام نچشيده نه درنهادشان ازتوبه اثرى ونه در او

جالله خبرى، شب تفكر نحس ايشان از خداوند جلّ

سيف و سنان لسان، عرض و مال و عصمت وروز به

كنند قلوبشان خالى از ذكر پاره مىمسلمانان را پاره

و فكر و مملو از حيله و مكر است دست عقل را بسته 

و دست هوا را گشاده چه زخمها كه از آن دستها بر 

بتها در شرع شريف برپا پيكر دين رسيده و چه مصي

 شده.
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لباس خداييان راكنده وجامه فرنگيان راپوشيده 

اطعمه واشربه اسالم را بدل به زهر وزقوم نصارا 

اند وظايف شرع رامتروك وآداب ودهريان نموده

اند و افضيحتا! عسكر كفر در كفر رامسلوك داشته

بالد وجود ما منصور و مسرور و لشكر اسالم مقتول 

 د.ومأسورن

نه ما را در عاقبت كارمان فكرتى و نه از سياستهاى 

الهيّه بر امم ماضيه عبرتى، قضيه هائله ابابيل را 

ايم شوخى و قصه فرعون و قابيل را مزاح پنداشته

زمينى كه قارون را با گنج بسيار فرو برده به مارهاى 

 ها موجود است.كج و گنج

را تأديب  جان من! آن بادهايى كه به آنها قوم هود

نموده حال هم آن قادر حليم را مطيعند، اگر تو از 

الشأن جرأت نموده اطاعت امر آن سلطان عظيم

 اى خاك وسرپيچيده
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 432، ص: 2قلب سليم، ج

آب و باد و كوخ و سنگ ذليل و منقاد اويند بلى 

اند از حكمرانى عظيم گول صبر و حلمش را خورده

كنده قدم جرأت  او غافل شده لباس شرم و حيا را

را پيش گذارده در حضور او عزّوجلّ مرتكب 

بينى چگونه حكم محكم او معصيت او شده، مگر نمى

اى در سماوات و ارضين جارى است مگر نخوانده

 شود.كه يوم نشور آسمانها منشور مى

بلى چه گويم از شر آن روز پر آه و سوزى كه 

ته قلوب خافقين را خوفش گداخته و چگونه گداخ

نشود از روزى كه زمين آن آتش سوزان و صراطش 

تيزتر از شمشير برّان است عقلها برّان و اشكها ريزان 

است، نجومش منتثر و مردمانش چون جراد منتشر، 

هولش عظيم و انبيا در اضطراب و بيم. اخيار 

هوشند شدايدش بسيار و محنتش مدهوش و ابرار بى

ون كوره آهنگر شمار، آفتاب باالى سر و زمين چبى
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بدنها در عَرق غرق و لحوم و عظام در سوز و حرق، 

جهنم دورشان را گرفته و راه فرار برايشان بسته، 

ها پران بر يمين و ظالم شرمسار و عادل اشكبار، نامه

 يسار، مردم در دهشت و انتظار.

يكى را خلعت بخشيده سواره به بهشتش برند ديگرى 

اى كشند طايفهىرا به سمت دوزخ به خوارى م

سرمست شراب طهور وقومى جگرهايشان 

 از ضريع و زقّوم.قطعهقطعه

دانم از قهرش بيان كنم يا از ام حيران نمىمانده

مهرش بگويم اهل قهرش خاكيان و اهل مهرش 

افالكيانند؛ يعنى اشخاصى كه خود را به افالك 

اند، اعتنايى اصلًا به اين افالك ندارند نوريه رسانده

جسمشان جان و جانشان در عرش رحمان، اى 

فداى قلوبى كه نور الهى جل جالله در آنها تابان و 

پايان، خود را از عالم دنيا شان بىجاللت مرتبه

گسسته و به عالم انوار پيوسته، منوّر به انوار معرفت 
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و مخلّع به خلعت محبت، زهدشان پشت پا به دنيا 

برون آورده از  زده توكلشان سر از گريبان توحيد

خلق عالم رميده و به مقام قرب آرميده، فكرشان 

نور ذكرشان نور، باطن و ظاهر جسم و جان عقل و 

 خيال و جنان همه نور و غرق درياى نور«.

بس است من ناپاك كجا و مدح و وصف پاكان كجا 

امثال ماها بايد در تدبير ترك معصيت باشيم اگر 

م دنيا نه چنان ما را اصل ايمان را محكم كرده باشي

فريب داده و كر و كور كرده است كه امثال اين 

 مواعظ در قلوب قاسيه ما اثرى كند.

 433، ص: 2قلب سليم، ج

 

 . عزم بر گناه و رضايت به آن10
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»عزم بر گناه و رضايت به آن  از گناهان قلبى

، بر هر مسلمانى واجب است توطين نفس؛ است«

د از همه گناهان پرهيز كند، يعنى بر خود حتم كن

و اگر گناهى پيش آيد و بدان ميل نمايد كفّ نفس 

 يعنى خوددارى نمايد و آن را قصد نكند.

بنابراين، اگر قصد گناهى كند و انجام دادن آن را 

عازم شود، همين عزم گناهى است قلبى مستحق 

تمرّد وسركشى عقوبتعقوبت الهى است؛ يعنى

 ن خداوند.رفتن از فرماوبيرون

و اگر آن گناه را انجام داد استحقاق عقوبت آن 

گناه را هم دارد؛ يعنى سزاوار عقوبت شديدترى 

كشتن است؛ مثلًا اگر كسى آماده شود براى

اوست وبراو گناهى، اين قصدش گناه قلبىبى

عزيمت شيطانى وتوبه ازآن واجب است فسخ اين

مش واجب فورى است واگرتوبه نكند و بر آن عز

مصرّ و مستمر شود خود گناه و سزاوار عقوبت است 
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و چنانچه مرگش در آن حال گناه مرده است و 

استحقاق عذاب دارد و اگر مانع ديگرى از وقوع 

قتل پيش آيد همان استحقاق عقوبت به عزم بر گناه 

 كه نموده بود باقى است و توبه از آن واجب است.

موارد تجرّى  شود در تماماز اين بيان دانسته مى

استحقاق عقوبت بر گناه قلبى موجود و وجوب توبه 

 از آن حتمى است.

 موارد تجرى

گناه پنداشت و به قصد ريختن خون مثلًا كسى را بى

ناحقّى او را كشت بعد دانست كه خونش هدر بود؛ 

يعنى كافر حربى يا مرتدّ بوده است يا مثلًا با زن 

زنا جمع شد و بعد  اى به خيال خودش به قصدبيگانه

دانست همسر حالل او بوده است، يا به قصد 

 نوشيدن

 434، ص: 2قلب سليم، ج
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شراب جامى را نوشيد بعد دانست شراب نبوده يا با 

همسر خودش در حال حيض جمع شد و بعد معلوم 

 شد كه واقعاً پاك بوده است و مانند اينها.

و شخص متجرّى چون گناه قلبى يعنى عزم بر گناه 

نموده و مستحق عقوبت شده، توبه از آن بر او 

 واجب است.

 آيات و روايات

»به درستى كه گوش و چشم و دل از همه آنها  -1

 557پرسيده خواهد شد«.

يعنى در قيامت به انسان گويند چرا شنيدى آنچه 

روا نبود براى تو كه بشنوى و چرا نظر كردى در 

آنچه براى تو روا نبود نظر كنى به آن و چرا عزم 

 
557 \i\-( 1)iُ  ُْمَع َوا ْلَبَصَر َوا ْلُفَؤاَد ك  E\(.36،) اسراء/ E\لُّ اْولئَك َكاَن َعْنهُ َمُسوالا ... ِإنَّ السَّ
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كردى بر آنچه بر تو حالل نبود كه بر آن عزم 

 558كنى.

اند اين آيه ديگران از علماى عامّه گفته بيضاوى و

داللت دارد بر اينكه بنده به عزم بر گناه مؤاخذه 

 خواهد شد.

 شودآشكار و نهان بازپرسيده مى

»اگر آشكار كنيد آنچه در دلهايتان است يا نهان  -2

 559كند«.داريد آن را خدا شما را به آن محاسبه مى

شود اعتقادات ىآيه شريفه عموميّت دارد و شامل م

و ملكات و نيّات را يعنى هر عقيده وخلق وعزيمتى 

خير باشد يا شر كه در نهان خود جاى داديد و بر 

آن ثابت و مستقر شديد همه آنها مورد محاسبه و 

هاى مجازات الهى خواهد بود )ولى خاطره

ندارد چون غير اختيارى قرارىزودگذر كه در دل
 

558 \( 2iُ)-  اف، ج 373، ص 2جواع اْلامع، ج  E\.415، ص 6. جممع البيان، ج 667، ص 2. الكشى
559 \i\-( 3)iُ  ِى اللَّهُ ...... َوِإْن تُ ْبُدوْا َماىِف أَنُفِسُكْم َأْو ُُتُْفوُه ُُيَاِسْبُكم بِه\E /(.284،) بقره\E 
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است چنانچه است از مورد محاسبه بيرون 

 شود(.ذكرمى

 شودبر عزم هم جزا داده مى

در »تفسير مجمع« گويد: تنها چيزى كه مورد 

 محاسبه و مؤاخذه خواهد بود همان

______________________________ 
... إِنَّ السَّمْعَ وَا لْبَصَرَ وَا لْفُؤَادَ كُلُّ اوْلئكَ كَانَ  -(1)

 (.36، )اسراء/ عَنْهُ مَسُولًا

، 2. الكشّاف، ج 373، ص 2جواع الجامع، ج  -(2)

 .415، ص 6. مجمع البيان، ج 667ص 

... وَإِنْ تُبْدُواْ مَافِى أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم  -(3)

 (.284، )بقره/ ى اللَّهُ ...بِهِ

 435، ص: 2قلب سليم، ج
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عزم انسانى است كه دل بر آن بسته با اينكه بر 

دارى خود از آن توانايى دارد بنابراين، عزم نگاه

شود از افعال قلبى است و بر آن جزا داده مى

شود لكن اى جزا داده مىچنانچه بر افعال جارحه

با اين تفاوت كه در عزم به گناه جزاى عزم بر گناه 

شود نه جزاى همان گناه )مثلًا كسى كه داده مى

گردد تنها شود ولى موفق نمىعازم بر قتل نفس مى

شود نه جزاى قتل نفس بر همان عزمش مجازات مى

چون قتل نفس نكرده( ولى در عزم به طاعت جزاى 

شود تفضّلًا چنانچه در همان طاعت به او داده مى

روايات رسيده منتظر نماز مادامى كه در حال انتظار 

باشد؛ يعنى ثواب نماز خواندن به است در نماز مى

گر عمل خير را انجام داده، ده شود )و ااو داده مى

 گردد(.برابر نوشته مى

 وعده عذاب بر دوستى اشاعه فحشا
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دارند كه فاش شود خصلت »آنان كه دوست مى -3

ناشايسته )مانند زنا، قذف و انواع قبايح( در شأن 

اند و خواهند كه در ميان آنان كه ايمان آورده

بر ايشان مردمان منتشر گردد و آن را در زبان گيرند 

 560عذابى دردناك در دنيا و آخرت است«.

در اين آيه شريفه حب گناه )اشاعه فحشا( را گناه 

 دانسته و بر آن وعده مجازات الهى داده است.

 بهشت براى چه كسانى است؟

»آن سراى آخرت )و آن بهشت با عظمت را  -4

ايم براى آنان كه ايم و( ساختهآماده كرده

و تكبر را در زمين بر بندگان  خواهند برترىنمى

خدا و نخواهند تبهكارى و گنهكارى را و سرانجام 

 561نيك براى پرهيزگاران است«.

 
560 \i\-( 1)iُ  ِنْ َيا َواِْلَِخَرة  E\(.19،) نور/ E\ ...ِإنَّ الَِّذيَن ُيُِبُّوَن َأن َتِشيَع اْلفِحَشُة ىِف الَِّذيَن ءَاَمُنواْ ََلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم ىِف الدُّ
561 \i\-( 2)iُ  َّاُر اِْلَِخرَُة جَنَْعُلَها لِلَِّذيَن اَليُرِيُدوَن ُعُلوًّا ىِف اِْلَْرِض َواَل َفَساداا َواْلعِقَبةُ لِْلُمت  E\(.83،) قصص/ E\ِقْيَ تِْلَك الدَّ
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است؛ زيرا آيه هرگناهىمراد از فساد دراين

واسطه يا بالواسطه موجب فساد در هرگناهى به

است و بنابراين، اراده قلبى و خواستن زمين

 .استهرگناهى مانع دخول از بهشت

______________________________ 
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفحِشَةُ فِى الَّذِينَ  -(1)

، )نور/ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ ...

19.) 

تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوًّا  -(2)

 (.83، )قصص/ فِى الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

 436، ص: 2قلب سليم، ج

و فساد هرچند عام است و شامل هرگناهى است 

لكن تخصيص داده شده به گناهان كبيره: »اگر 

ايد پاك هاى آنچه نهى شدهيد از كبيرهپرهيز كن
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و خالصه آيه آن است  562هاى شما را«.كنيم صغيره

كه اراده قلبى و ميل به گناه كبيره كه از آن جمله 

است خواستن برترى بر مردم گناهى است كه مانع 

 از دخول بهشت است.

 چرا پيغمبران را كشتند؟

ان »پس چرا پيغمبران را كشتيد اگر راستگوي -5

 563هستيد؟«.

اين آيه خطاب به يهود زمان رسول خدا صلى اهلل 

فرمايد چرا عليه و آله و سلم است و به آنها مى

پيغمبران را كشتيد با اينكه كشندگان پيغمبران، 

گذشتگان بودند نه آنها لكن چون آنها به كارهاى 

گذشتگان خود راضى و مايل بودند پس مثل اين 

نابراين، اند باست كه خودشان پيغمبران را كشته

 رضايت به گناه، گناه و سزاوار مجازات است.

 
562 \( 1iُ)- (،»... 31نساء/ » ِإْن ََتَْتنُِبواْ َكَبآبَر َماتُ ْنَهْوَن َعْنُه ُنَكفىْر َعنُكْم َسَياِتُكْم.)\E 
563 \i\-( 2)iُ  َفَِلَم قَ َتْلُتُموُهْم ِإْن ُكنُتْم صِدِقْي ...\E /(.183،) آل عمران\E 
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 پرسدخدا از نيت مى

فرمايد به آنچه فراهم »لكن خدا مؤاخذه مى -6

 564كرده است دلهاى شما«.

 در تفسير جوامع گويد كسب قلب عقد و نيّت است.

امام صادق عليه السالم فرمود: »جز اين نيست كه 

 565شوند«.محشور مىمردم در قيامت بر نيّتهايشان 

و همچنين فرمود: »همانا دوزخيان در دوزخ 

جاويدند براى آنكه نيّت دارند در دنيا كه اگر 

جاويد بمانند در آن هميشه نافرمانى خدا كنند و 

همانا اهل بهشت در آن جاويدند براى آنكه نيتشان 

در دنيا اين است كه اگر هميشه در آن بمانند از 

دوزخيان و بهشتيان به وسيله خدا اطاعت كنند پس 

 هايشان جاويد بمانند سپس قول خدا رانيّت

 
564 \i\-( 3)iُ ... َولِكن يُ َؤاِخذُُكم ِبَا َكَسَبْت قُ ُلوُبُكْم ...\E /(.225،) بقره\E 
565 \( 4iُ)-(.5، ح 5الطهارة، باب ، كتاب34، ص 1نياهتم«،) وسائل، ج » انى اللَّه ُيشر الناس على\E 
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______________________________ 
»إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَآبرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَنكُمْ  -(1)

 (.31سَيَاتِكُمْ ...«، )نساء/ 

، )آل ... فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنتُمْ صدِقِينَ -(2)

 (.183عمران/ 

، )بقره/ ... وَلكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ... -(3)

225.) 

نياتهم«، )وسائل، ج »انّ اللَّه يحشر الناس على -(4)

 (.5، ح 5الطهارة، باب ، كتاب34، ص 1

 437، ص: 2قلب سليم، ج

كند بر فرمايد بگو هركس عمل مىخواند كه مى

 566خود يعنى بر نيّت خود«. طبع و منش

 
566 \( 1iُ)- نْيا َأْن َلْو ُخلُِّدوا فِيها َأْن يَ ْعُصو ا ُخلَِّد اْهُل النَّار ِف اْلنَّاَر َِلنَّ نِيَّاهِتِْم كاَنْت ِف الدُّ ا خُ » ِإمنَّ نْيا َأْن َلْو بَ قَ االلََّه ابَداا َوِإمنَّ يها اْن ْوا فلَِّد اْهَل اْْلَنَِّة ِف اْْلَنَِّة ِِلَنَّ نِيَّاهِتِْم كاَنْت ِف اْلدُّ

 E\:يُطيُعوا اللََّه اَبداا فَِبالنِّيَّاِت ُخلَِّد هؤالِء َوهؤالء ُُثَّ َتالقَ ْولَهُ َتعاَل 

  ُقْل ُكلى يَ ْعَمُل َعَلى شاِكَلِتهِ 

  .( 135، ص  3ِتِه«،) كاىف، مَتجم، ج قاَل َعَلى نِيَّ 
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 نيت برتر يا بدتر از عمل

رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم فرمود: »نيّت 

مؤمن از كردارش بهتر است و نيّت كافر از 

 567كردارش بدتر«.

صدوق در علل الشرايع از امام باقر عليه السالم 

فرمود: »نيّت مؤمن بهتر است روايت كرده كه مى

زيرا مؤمن كارهاى خيرى قصد كند كه  از عمل او؛

درك آن نكند و نيت كافر بدتر است از عملش؛ 

زيرا كافر آنقدر بديها را قصد دارد كه انجام نتواند 

 داد«.

 قاتل و مقتول در آتشند

از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم روايت 

شده است كه فرمود: »هرگاه دو نفر مسلمان به 

روى يكديگر شمشير بكشند و هريك كشتن ديگرى 

 
567 \( 2iُ)- باب النية(.84، ص 2» نِيَُّة املُْؤِمِن َخرْيٌ ِمْن َعَملِه َونِيَُّة اْلكاِفِر َشرى ِمْن َعَمِلِه«،) كاىف، ج ،\E 
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را بخواهد و در نتيجه يكى كشته شود، پس كشنده 

اند«. گفته شد يا رسول و كشته شده هردو در دوزخ

ته شده اللَّه! رفتن كشنده در آتش بسزاست ولى كش

چرا؟ فرمود »چون عازم بود بر كشتن برادر مسلمان 

؛ يعنى هرچند نتوانست او را بكشد لكن به 568خود«

 همان نيّت و عزمش در آتش رود.

 اندآنان كه لعنت شده

امام باقر عليه السالم فرمود: »رسول خدا صلى اهلل 

عليه و آله و سلم درباره شراب ده نفر را لعنت 

 فرموده

______________________________ 
»إِنَّما خُلِّدَ اهْلُ النَّار فِي الْنَّارَ ألَنَّ نِيَّاتِهِمْ كانَتْ  -(1)

فِي الدُّنْيا أَنْ لَوْ خُلِّدُوا فِيها أَنْ يَعْصُوااللَّهَ ابَداً وَإِنَّما 

دُّنْيا خُلِّدَ اهْلَ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ لِأَنَّ نِيَّاتِهِمْ كانَتْ فِي الْ

 
568 \( 3iُ)-ه و آله و سلم هذاالقاتل فما بال املقتول قال صلى اهلل عليه و آله و سلم النه » اذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول ىف النار قيل يا رسول اللَّه صلى اهلل علي

 E\(.77، ص 5اراد قتل صاحبه«،) حمجةالبيضا، ج 
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أَنْ لَوْ بَقَوْا فيها انْ يُطيعُوا اللَّهَ ابَداً فَبِالنِّيَّاتِ خُلِّدَ 

 :هؤالءِ وَهؤالء ثُمَّ تَالقَوْلَهُ تَعالى

 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شاكِلَتِهِ

 (.135، ص 3قالَ عَلَى نِيَّتِهِ«، )كافى، مترجم، ج 

مَلهِ وَنِيَّةُ الْكافِرِ شَرٌّ مِنْ »نِيَّةُ المُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَ -(2)

 ، باب النية(.84، ص 2عَمَلِهِ«، )كافى، ج 

»اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول  -(3)

فى النار قيل يا رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم 

هذاالقاتل فما بال المقتول قال صلى اهلل عليه و آله 

، ص 5به«، )محجةالبيضا، ج و سلم النه اراد قتل صاح

77.) 

 438، ص: 2قلب سليم، ج

است: كسى كه درختش را بكارد و آنكه پاسبانش 

اش سازد و باشد و آنكه آن را بفشارد و آماده
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خورنده آن و ساقى آن و كسى كه آن را حمل و 

شود و خريدار و دهد و آنكه به او داده مىنقل مى

 569فروشنده و خورنده بهاى آن«.

فرماييد بيشتر اين افراد به واسطه چنانكه مالحظه مى

شان براى تهيه شراب مورد همان تصميم و اراده

 اند.لعن واقع شده

 ترساننده مؤمن در آتش است

امام صادق عليه السالم فرمود: »هركه مؤمنى را 

بترساند از سلطان تا به او آزارى رسد و نرسد 

ركه مؤمنى را )سزايش آنكه( او در آتش است و ه

بترساند از سلطان تا به او آزار رساند و برساند، پس 

بنابراين،  570با فرعون و فرعونيان در دوزخ است.

اگر كسى به قصد رساندن ضرر به مال يا عرض يا 

جان مسلمانى نزد سلطان سعايت كند، هرچند از آن 
 

569 \( 1iُ)-ا ومشَتيها وآكل ْثنها«،) عه» لعن رسول اللَّه صلى اهلل عليه و آله و سلم ىف اخلمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشارّبا وساقيها وحاملها واحملمولة اليه وباي
 E\(.34، كتاب االطمعة واالشربة، باب 300، ص 17وسائل، ج 

570 \( 2iُ)-  .كاىف، باب من اخاف مؤمناا\E 
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سلطان آزارى به او نرسد، جاى سعايت كننده 

 دوزخ است به سبب قصدى كه داشته است.

 راضى به كار ديگرى با اوست

على عليه السالم فرمود: »هركه راضى شود به كار 

ند اين است كه با آنها در آن كار شركت گروهى مان

نموده و بر آن كسى كه گناه كرده، دو گناه است؛ 

يكى گناه بجاآوردن آن گناه و ديگرى گناه 

رضايت به گناه ولى بر آنكه تنها راضى به گناه بوده 

 572و 571مندى است«.همان گناه رضايت

 
571 \( 3iُ)- ر باملعروف، باب ، كتاب االم411، ص 11» الراضى بفعل قوم كالداخل معهم فيه وعلى كل داخل ىف باطل اْثان اُث العمل به واُث الرضا به«،) وسائل الشيعه، ج

5.)\E 
572 \( 4iُ)- اند بر هر مكلفى در برابر هرگناهى در هرحاَل انكار قلىب واجب است و در قواعد عالمه و شرح ارشاد درباره امر به معروف و هنى از منكر عموم فقها فرموده

 E\اند معناى انكار قلىب ناخشنود بودن به گناه است. فاردبيلى و جواهر و غري آن فرموده

و در جواهر گويد رضايت قلىب به حرام، حرام است و بغض قلىب به گناه واجب است به واسطه اخبار مستفيضه كه  
   .وارد شده است ..

بنابراين، رضايت به گناه خود و عزم بر آن به طريق اوَل حرام و گناه است. خصوصاا به مالحظه اينكه امرياملؤمنْي عليه 
د امر كننده به معروف را در حاَل كه خودش تارك آن است و هنى كننده از منكر را كه السالم فرمود خدا لعنت كن

البالغه( پس كسى كه از گناه ديگرى ناراضى و خشمگْي باشد وَل از گناه خودش  خودش ِبا آورنده آن است) هنج
قت در اين َجله كوتاه  راضى و بر آن عازم باشد ملعون است و در اين مسئله روايات ديگرى هم رسيده و پس از د

حرمت عزم بر گناه آشكار است و در مدارك گويد:» ال خالف ىف حرمة ارادة اْلرام«؛ يعّن در اينكه عزم بر حرام گناه  
  .است، ُمالفى نيست 
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______________________________ 
صلى اهلل عليه و آله و سلم فى  »لعن رسول اللَّه -(1)

الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها 

وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها 

، كتاب 300، ص 17وآكل ثمنها«، )وسائل، ج 

 (.34االطمعة واالشربة، باب 

 كافى، باب من اخاف مؤمناً. -(2)

يه وعلى »الراضى بفعل قوم كالداخل معهم ف -(3)

كل داخل فى باطل اثمان اثم العمل به واثم الرضا 

، كتاب االمر 411، ص 11به«، )وسائل الشيعه، ج 

 (.5بالمعروف، باب 

درباره امر به معروف و نهى از منكر عموم فقها  -(4)

اند بر هر مكلفى در برابر هرگناهى در فرموده

هرحالى انكار قلبى واجب است و در قواعد عالمه 
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اند رح ارشاد اردبيلى و جواهر و غير آن فرمودهو ش

 معناى انكار قلبى ناخشنود بودن به گناه است. ف

و در جواهر گويد رضايت قلبى به حرام، حرام 

است و بغض قلبى به گناه واجب است به واسطه 

 اخبار مستفيضه كه وارد شده است ...

بنابراين، رضايت به گناه خود و عزم بر آن به طريق 

اولى حرام و گناه است. خصوصاً به مالحظه اينكه 

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود خدا لعنت كند امر 

كننده به معروف را در حالى كه خودش تارك آن 

است و نهى كننده از منكر را كه خودش بجا 

كه از گناه  البالغه( پس كسىآورنده آن است )نهج

ديگرى ناراضى و خشمگين باشد ولى از گناه 

خودش راضى و بر آن عازم باشد ملعون است و در 

اين مسئله روايات ديگرى هم رسيده و پس از دقت 

در اين جمله كوتاه حرمت عزم بر گناه آشكار است 

و در مدارك گويد: »ال خالف فى حرمة ارادة 
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م گناه است، الحرام«؛ يعنى در اينكه عزم بر حرا

 مخالفى نيست.

 439، ص: 2قلب سليم، ج

 گيردامام زمان )عج( انتقام مى

از »عبدالسالم بن صالح هروى« مروى است كه 

گفت، به حضرت رضا عليه السالم گفتم اى پسر 

پيغمبر! در حديثى كه از امام صادق عليه السالم 

رسيده فرموده: »هرگاه قائم ظاهر شود، ذريه 

كشد به سبب ين عليه السالم را مىكشندگان حس

 كردارهاى پدرانشان«.

حضرت رضا عليه السالم فرمود: درست است گفتم 

خدا در قرآن فرموده: »برندارد باربرى بار ديگرى 

 ، معناى آن چيست؟573را«

 
573 \i\-( 1)iُ َواَل َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ... ...\E /(.164،) انعام\E 
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حضرت فرمود: »خداوند راست فرموده در تمام 

گفتارش لكن ذرارى كشندگان حسين عليه السالم 

هاى پدرانشان راضى و به آن فخر چون به كار

كنندگانند و هركه راضى شود چيزى را مانند كسى 

است كه آن را بجا آورده و اگر مردى در مشرق 

كشته شود و مردى در مغرب به كشته شدن او راضى 

گردد، نزد خداوند با قاتل او شريك است و جز اين 

كشد آنها را چون به نيست كه قائم عليه السالم مى

 574اند«.هاى پدرانشان راضىكار

 پى كننده ناقه يك نفر بود اما ...

اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: »اى مردم! جز اين 

 كند مردمان را درنيست كه جمع مى

______________________________ 
 (.164، )انعام/ ... ... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى -(1)

 
574  \( 2iُ)-  ص 1كمن اتاه ولو ان رجال قتل باملشرق فرضى بقتله رجل ىف املغرب لكان الراضى عنداللَّه عزوجل شريك القاتل«،) عيون االخبار الرضا، ج  » ومن رضى شيئاا كان ،

273.)\E 
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شيئاً كان كمن اتاه ولو ان رجال »ومن رضى  -(2)

قتل بالمشرق فرضى بقتله رجل فى المغرب لكان 

الراضى عنداللَّه عزوجل شريك القاتل«، )عيون 

 (.273، ص 1االخبار الرضا، ج 

 440، ص: 2قلب سليم، ج

عذاب الهى، خشنودى به منكرات و خشمگينى به 

معروف و جز اين نيست كه پى كرد و كشت ناقه 

يك نفر پس خدا همه آن قوم را هالك  ثمود را

كرد؛ چون همه آنها به كار آن مرد خشنود بودند و 

از اين روى فرمود آنها كشتند ناقه را و همه پشيمان 

شدند پس از رسيدن عذاب به آنها و فراگرفت 

 575عذاب ايشان را«.

 
575 \( 1iُ)-ا جَيَْمُع النَّاَس اْلرَِّضى ا َعَقَر ناقََة َْثُوَد َرُجٌل واِحدٌ  » اي َُّها النَّاس إمنى ْخُط َوِإمنَّ وُه بِالرََّضَى َفقاَل ُسْبحانَُه:َواْلسُّ ا َعمُّ ُهُم اللَِّه بِاْلَعذاِب َلمَّ  E\ فَ َعمَّ

  فَ َعَقُروها فَأْصَبُحوا ناِدمْيَ 

  .( 201البالغه صبحى صاحل خطبه ،) هنج «
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از اين چند روايت و روايات ديگرى كه براى 

خوبى دانسته رعايت اختصار نقل نگرديد، به 

شود كه خشنودى به گناه حرام است پس عزم مى

بر گناه كه پس از رضايت است به طريق اولى حرام 

 و گناه است.

 روايات تأييد حكم عقل است

ناگفته نماند آنچه نقل شد از آيات و روايات براى 

اثبات حرمت شرعى عزم بر گناه تأييد حكم عقلى 

زيرا كسى كه بر بر استحقاق عقوبت بر آن است؛ 

كند بر گناهى عازم و جازم شد عقل حكم مى

اى از عقوبت براى او، استحقاق مؤاخذه و مرتبه

چون در آن حال از فرمان خدا بيرون شده و 

سركشى كرده و اگر آن گناه را هم انجام داد 

استحقاق مرتبه شديدترى از عقوبت را دارد و 

كم هركس به وجدان خود مراجعه كند در اين ح
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عقلى ترديدى نخواهد داشت و آيات و روايات هم 

 گواه اين حكم عقلى است.

 گفتار شيخ بهائى )ره(

فرمود  -الرحمهعليه -از اينجاست كه شيخ بهائى

حرام بودن عزم بر معصيت نزد ما )فقهاى اماميه( 

قطعى است و همچنين نزد علماى عامه و كتابهاى 

است از اين مطلب، عامه و خاصّه از تفاسير و فقه پر 

بلكه اين مطلب از ضروريات دين است و سپس 

برخى از كلمات خاصه و عامه را نقل كرده تا اينكه 

در كتاب »تنزيه  -رحمه اللَّه -گويد سيد مرتضى

االنبياء« فرموده اراده معصيت و عزم بر آن گناه 

 است و قومى تجاوز كرده و

______________________________ 
وَالْسُّخْطُ  يُّهَا النَّاس إنّما يَجْمَعُ النَّاسَ الْرِّضَى»ا -(1)
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وَإِنَّما عَقَرَ ناقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ واحِدٌ فَعَمَّهُمُ اللَّهِ بِالْعَذابِ 

 لَمَّا عَمُّوهُ بِالرَّضَىَ فَقالَ سُبْحانَهُ:

 فَعَقَرُوها فَأصْبَحُوا نادِمينَ

 (.201البالغه صبحى صالح خطبه ، )نهج«

 441، ص: 2قلب سليم، ج

اند عزم كبيره گناه كبيره است و عزم بر كفر گفته

كفر. و به عالوه فقها تصريح دارند كه اصرار بر 

صغيره در حكم كبيره است و آن يا فعلى است چون 

مداومت بر صغيره و يا حكمى است و آن عزم بر 

 اى است كه به آن دست يابد.ارتكاب هرصغيره

وليّن در و بالجمله تصريحات مفسرين و فقها و اص

اين مسأله بيش از شمار است و بحث در آن توضيح 

واضحات و براى كسى كه در كتب خاصّه و عامّه 

 576ماند.بررسى كند در آنچه ما گفتيم شكى نمى
 

 .416، ص 2نقل از مرآت العقول، ج  -(1)  576
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 غيراختيارى و مورد عفو است

بر اين مسأله دو اشكال شده است؛ يكى آنكه قصد 

گناه غيراختيارى است و مؤاخذه و عقوبت بر آن 

قبيح است، ديگر آنكه رواياتى در عفو آن رسيده 

 است.

امام صادق عليه السالم فرمود: »راستى مؤمن قصد 

حسنه كند و بدان عمل نكند برايش يك حسنه نوشته 

ش ده حسنه نوشته شود و اگر آن را عمل كند، براي

شود و راستى كه مؤمن قصد بدكردارى كند و آن 

 577را نكند بر او نوشته نشود«.

و در اين باب سه روايت ديگر به همين مضمون نقل 

شده است و از اينجاست كه شهيد در قواعد و 

اند بر قصد گناه به جمعى ديگر از فقها فرموده

 تنهايى بدون عمل مؤاخذه و عقوبت نيست.

 
يَِّئةِ » ِإنَّ اْلُمؤِمَن لََيُهمُّ بِْاَْلَسنِة َوال يَ ْعمَ -(2)  577 َأْن يَ ْعَمَلها َفال يَ ْعَمُلها ُتْكَتُب َعلَْيِه«،) كاىف،  ُل ِّبا فَ ُتْكَتُب لَُه َحَسَنٌة َوِإنَّ ُهَو َعَمِلها ُكتبت َلهُ َعْشُر َحَسناٍت َوِإنَّ اْلُمؤِمَن لََيُهمُّ بِالسَّ

 .(162، ص 4مَتجم، ج 
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 قدمات غيراختيارى است نه خود عزمم

در پاسخ از پرسش اول گوييم آنچه غيراختيارى 

است حديث نفس و خاطره و ميل است و اما عزم و 

جزم بر گناه پس آن اختيارى است؛ يعنى انسان پس 

تواند به سبب حيا يا از پيدايش ميل به گناه مى

 خوف از پروردگار خوددارى كند و عزم ننمايد.

______________________________ 
 .416، ص 2نقل از مرآت العقول، ج  -(1)

»إِنَّ الْمُؤمِنَ لَيَهُمُّ بِاْلحَسَنةِ وَال يَعْمَلُ بِها فَتُكْتَبُ  -(2)

لَهُ حَسَنَةٌ وَإِنَّ هُوَ عَمَلِها كُتبت لَهُ عَشْرُ حَسَناتٍ وَإِنَّ 

مَلَها فَال يَعْمَلُها تُكْتَبُ عَلَيْهِ«، الْمُؤمِنَ لَيَهُمُّ بِالسَّيِّئَةِ أَنْ يَعْ

 (.162، ص 4)كافى، مترجم، ج 

 442، ص: 2قلب سليم، ج

توضيح مطلب آنكه هر فعل اختيارى كه از انسانى 

سر زند پيش از صدور آن چهار حالت در باطن 
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آيد )مبادى اربعه( خطور، ميل، انسان پديد مى

 اعتقاد، عزم.

گذرد سپس به آن لش مىمثلًا شخصى گناهى به د

گويد بايد كند پس از آن دلش مىميل و رغبت مى

آن را انجام داد پس اگر مانع خارجى يا داخلى 

مانند حيا و ترس نباشد به آن گناه عزم و اراده 

 دهد.كند و انجامش مىمى

حالت اول را تصور، خاطره، حديث نفس، وسوسه 

وق گويند، حالت دوم را رغبت، ميل، طبع و ش

گويند، حالت سوم را اعتقاد و حالت چهارم عزم و 

اراده است چون اين چهار حالت دانسته شد گوييم 

آنچه اضطرارى و غيراختيارى است حالت اول و 

دوم است؛ زيرا كنترل كردن خود از خاطره ناروا 

و ميل به آن مشكل و گاهى محال است و بنابراين، 

ر اين دو مورد تكليف نيست و مؤاخذه و عقوبت ب

 حالت عقلًا قبيح است.
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و اما حالت سوم يعنى حكم به اينكه آن كار را بايد 

شود بر آن اختيار واقع مىبجا آورد پس گاهى بى

هم مؤاخذه نيست و گاهى با اختيار است؛ يعنى 

تواند حكم نكند و بجاآوردن آن را معتقد نشود مى

پس بر آن مؤاخذه است و اما حالت چهارم پس 

ارى بودن آن آشكار است؛ زيرا پس از پيدايش اختي

سه حالت مزبور اراده حتمى نيست بلكه ممكن است 

به واسطه بودن مانع خارجى يا داخلى از آن 

نظر كند و اراده ننمايد بلى اگر اراده كرد صرف

وقوع فعل حتمى است بنابراين، عزم و اراده مورد 

تكليف است و استحقاق مؤاخذه و عقوبت بر آن 

 باشد.عقلى مى

 عزم بر گناه بخشيده شده است

گردد كه قصد اگر در روايات دقت شود دانسته مى

اى است كه ازآن عفو شده گناه معصيت و سيّئه
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اينكه اصلًا گناه نباشد مثلًا دراين گردد نهونوشته نمى

 دوروايت دقت كنيد:

»عبداللَّه بن موسى بن جعفر از پدر بزرگوارش 

اى كه مأمور ثبت اعمالند آيا و فرشتهپرسيد از د

اى آن را دانند قصد گناه يا ثواب را هرگاه بندهمى

شوند؟ امام اراده كند يعنى از نيت تنها آگاه مى

فرمود: آيا بوى مبال و عطر يكى است؟ گفتم نه. 

 فرمود: »به راستى

 443، ص: 2قلب سليم، ج

و اين قصد كار خوب كند نفس او خوشبچون بنده

برآيد و فرشته دست راست )كه مأمور ثبت اعمال 

نيك است( به فرشته دست چپ )كه مأمور ثبت 

كارهاى بد است( گويد برخيز )توقف كن(؛ زيرا او 

قصد كار خوب دارد و چون آن كار خوب را انجام 

دهد زبانش قلم او باشد و آب دهانش مداد او و آن 
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نفس را براى او ثبت كند و چون قصد گناه كند 

بدبو و گند درآيد و فرشته دست چپ به فرشته 

دست راست گويد توقف كن او قصد كار بدى 

دارد و چون آن كار را بكند زبانش قلم او باشد و 

 578آب دهانش مداد او و آن را بر او ثبت كند«.

كند، گند و خالصه، كسى كه قصد گناهى مى

رسد لكن معنوى عزم بر معصيتش به مشام ملك مى

شود و چيزى آن گناه را بجا نياورد از او عفو مى اگر

 شود.بر او نوشته نمى

فرمايد: »و اگر به دل بگذراند در حديث ديگر مى

كه گناهى كند مادام كه بجا نياورده آنچه را كه به 

و آشكار است كه  579آمرزيم«دل گذرانيده مى

آمرزش گواه گناه بودن نيت گناه است و چون به 

 
ْنِب ِإذا اراد الَعْبد َأنْ » َعْن َعْبِداللَِّه ْبِن ُموَسى ْبِن َجْعفَ -(1)  578 يَ ْفَعله أَوِاَْلَسَنِة َفقاَل ريُح اْلَكنيِف َوريُح الطَّيِِّب ٍر عليهما السالم َعْن أَبيِه قاَل: َسأَْلُتُه َعِن اْلَمَلَكْْيِ َهْل يَ ْعَلماِن بِالذَّ

ماِل ُقْم فَِإنَّه َقْد َهمَّ بِاْلََْسَنِة فَإذا فَ َعَلها كاَن ِلسانُهُ سواٌء؟ قُ ْلُت ال، قاَل: إنى الَعْبَد إذا َهمَّ بِاَْلَسَنِة َخرََج نَ ْفُسهُ   قَ َلَمهُ َورِيقهُ ِمداَدُه فَأَثْ بََتها طَيَِّب الرىيِح َفقاَل: صاِحُب الَيمِْي ِلصاِحِب الشِّ
مالِ  يَِّئِة َخرََج نَ ْفُسهُ ُمْننِتَ الرىيِح فَ َيُقوُل صاِحُب الشِّ يَِّئِة فَِإذا ُهَو فَ َعَلها كاَن ِلسانُُه قَ َلَمُه َوريُقهُ ِمداَدُه لَهُ َوإذاَهمَّ بِالسَّ ، 2َوأَثْ َبَتها َعَلْيِه«،) كاىف، ج  ِلصاِحِب اْلَيمِْي: ِقْف فَِإنَُّه َقْد َهمَّ بِالسَّ

 .باب من يهم باْلسنة او السيئة( 3، ح 429ص 
 .(74، ص 5يعملها«،) حمجةالبيضاء، ج سيىئة فانا اغفرها له ماَليعمل» واذا حتدث بان-(2)  579
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نقل كه گفته شد و به گواهى روايات دليل عقل و 

عفو معصيت بودن قصد گناه دانسته شد بايد مراد از 

روايات عفو دانسته گردد. پس گوييم روايات عفو 

مجمل است؛ زيرا وجوهى در مراد از آنها احمال 

شود و بايد محتمالت آن ذكر شود سپس داده مى

 قدر متيقّن را تعيين نمود.

 اعتقادعفو از خاطره، ميل و 

روايات عفو راجع به خاطره و ميل و  -وجه اوّل

 اعتقاد است و شامل عزم و اراده

______________________________ 
»عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السالم  -(1)

عَنْ أَبيهِ قالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَكَيْنِ هَلْ يَعْلَمانِ بِالذَّنْبِ 

يَفْعَله أَوِالحَسَنَةِ فَقالَ ريحُ الْكَنيفِ إِذا اراد العَبْد أَنْ

العَبْدَ إذا هَمَّ وَريحُ الطَّيِّبِ سواءٌ؟ قُلْتُ ال، قالَ: إنّ 

بِالحَسَنَةِ خَرَجَ نَفْسُهُ طَيِّبَ الرّيحِ فَقالَ: صاحِبُ اليَمينِ 
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لِصاحِبِ الشِّمالِ قُمْ فَإِنَّه قَدْ هَمَّ بِالْحَسَنَةِ فَإذا فَعَلَها 

كانَ لِسانُهُ قَلَمَهُ وَرِيقهُ مِدادَهُ فَأَثْبَتَها لَهُ وَإذاهَمَّ بِالسَّيِّئَةِ 

سُهُ مُنْتِنَ الرّيحِ فَيَقُولُ صاحِبُ الشِّمالِ خَرَجَ نَفْ

لِصاحِبِ الْيَمينِ: قِفْ فَإِنَّهُ قَدْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَإِذا هُوَ فَعَلَها 

كانَ لِسانُهُ قَلَمَهُ وَريقُهُ مِدادَهُ وَأَثْبَتَها عَلَيْهِ«، )كافى، ج 

 باب من يهم بالحسنة او السيئة(. 3، ح 429، ص 2

سيّئة فانا اغفرها له يعمل»واذا تحدث بان -(2)

 (.74، ص 5يعملها«، )محجةالبيضاء، ج مالم

 444، ص: 2قلب سليم، ج

شود به اين تفصيل: كسى كه گناهى به دلش نمى

بگذرد و به آن ميل كند و بر بجاى آوردنش دل 

بندد لكن به سبب حيا يا مانع ديگرى آن را اراده 

نظر نمود آن نيت وهمّ و نكرد و از آن گناه صرف

قصدش هرچند گناهى بود لكن به گواهى روايات 

مورد عفو و آمرزش است و در حقيقت همان ترك 
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اش كفاره گناه قصد اوست و اگر به سبب حيا اراده

از خدا يا ترس از عقوبت آخرت، از آن گناه صرف 

نظر كرد و اراده و عزم بر آن ننمود عالوه بر عفو از 

رابر كفّ نفسى كه كرده و براى خدا قصدش، در ب

شود و اى برايش ثبت مىترك اراده نموده حسنه

اين استحقاق ثواب بر كفّ نفس براى خدا، عقلى 

 است و گواه آن اين روايت است.

 برايش حسنه بنويسيد!

از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله و سلم روايت 

ه اى بخواهد گناهى كند مالئكشده: »هرگاه بنده

گويند پروردگارا! اين بنده قصد گناهى دارد مى

)يعنى ميل به گناه پيدا نموده( و خدا بيناتر است، 

فرمايد مراقب او باشيد اگر آن گناه را بجا آورد 

مثل آن را بر او ثبت كنيد و اگر آن را ترك نمود، 
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آن گناه را كه نيّت داشت برايش ثبت كنيد؛ زيرا 

 580رده است«.نظر كبخاطر من از آن صرف

و خالصه، قصد گناه بدون عزم و اراده بر آن مورد 

عفو است و اگر ترك عزم براى خدا باشد مورد 

ثواب است و اما عزم بر گناه، پس گناه و سزاوار 

مؤاخذه و عقوبت قصد گناه است خواه آن گناه 

واقع شود يا به سبب مانع خارجى يا داخلى واقع 

 شد.نگردد به دليلهايى كه گفته 

 شودگناهى كه نكرده، نوشته نمى

روايات عفو راجع به گناهى است كه  -وجه دوم

 قصد آن را كرده ولى بجا نياورده و

______________________________ 
»قالت المالئكة رب ذاك عبدك يريدان  -(1)

يعمل سيئة وهو أبصر فقال ارقبوه فان عملها 

 
منا تركها من اجلى«،) حمجة البيضا، » قالت املالئكة رب ذاك عبدك يريدان يعمل سيئة وهو أبصر فقال ارقبوه فان عملها فاكتبوها عليه ِبثلها وان تركها فاكتبوها له حسنة ا-(1)    580

 .(76، ص 5ج 

http://www.i20.ir/


1226     www.i20.ir 

 ره دستغيب شهيد مولف 2 ج سليم، قلب

تبوها له حسنة انما فاكتبوها عليه بمثلها وان تركها فاك

 (.76، ص 5تركها من اجلى«، )محجة البيضا، ج 

 445، ص: 2قلب سليم، ج

شود؛ يعنى اگر كسى قصد شامل نيت گناه نمى

گناهى كرد مانند زنا و آن گناه واقع نشد به گواهى 

شود اين روايات آن گناه در نامه عمل او ثبت نمى

و امّا  و استحقاق عقوبت آن گناه مخصوص را ندارد

نسبت به گناه قصدش و استحقاق مؤاخذه بر آن، 

شود و بنابراين، توبه از اين روايات شامل آن نمى

شود و اين وجه همان قصدى كه كرده واجب مى

 از »شيخ بهائى« نقل شده است.

 فسخ عزيمت كفاره قصد گناه

روايات عفو راجع به كسى است كه پس  -وجه سوّم

آن از قصد خود منصرف شود  از قصد گناه و عزم بر

نظر نمايد و در اين صورت و از عزيمت خود صرف
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همان فسخ عزيمت كفاره نيّت او شده و چيزى بر 

شود، ولى اگر بر عزم خود مصر و او نوشته نمى

مستمر شد تا وقتى كه مانع خارجى از وقوع آن 

گناه پيدا شده و واقع نشود در اين صورت نيّت و 

ست و گناهى است كه بر او ثبت عزم مورد عفو ني

شود و توبه از او واجب است و تفاوت اين وجه مى

با وجه اوّل آن است كه درجه اوّل، پيدايش عزم 

بر گناه، معصيت و از مورد عفو خارج بوده و 

بنابراين وجه، استمرار و اصرار بر آن معصيت و گناه 

 است.

 عزم تنها بدون مقدمات فعلى

روايات عفو راجع به كسى است كه  -وجه چهارم

تنها عزم بر گناه كند لكن هيچ جنبشى براى انجام 

آن ننمايد پس اگر حركتى كند براى انجام آن 

گناه، از مورد عفو بيرون و گنهكار است؛ مثلًا اگر 

شخصى عزم نمايد بر شراب خوردن، تا هنوز كارى 
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ركت نكرده عزيمت تنها مورد عفو است و اگر ح

كرد براى به دست آوردن ظرف شراب و نوشيدن، 

از مورد عفو بيرون و گنهكار است هرچند شراب 

خوردن هم واقع نشود مثل اينكه به دستش نرسد يا 

پس از آشاميدن معلوم شود كه شراب نبوده و مايع 

حاللى بوده يا اينكه كسى مانع نوشيدنش شود يا 

 اردى كه بهپيش از نوشيدن بميرد، در تمام اين مو

 446، ص: 2قلب سليم، ج

مقدمات كار حرام مشغول شده عزيمتش حرام و 

 -گنهكار است و اين دو وجه را شيخ انصارى

 در رسائل فرموده است. -الرحمهعليه

 اقلًا احتياط، مراعات شود

پس از دانستن محتمالت روايات عفو، ديگر مغرور 

ت شدن و جرأت كردن و عزم بر گناه را معصي

جاست و مقتضاى احتياط آن است كه ندانستن بى
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عزم بر گناه را معصيت دانسته و از آن پرهيز كند و 

كفّ نفس از قصد گناه نمايد و اگر عزم در او پيدا 

شد فوراً از آن توبه كند و اگر مسامحه كرد و بر آن 

عزم مستمر و مصرّ شد باز از اصل عزيمت و از 

چه براى انجام آن گناه استمرارش توبه نمايد و چنان

به مقدمات آن مشغول شود بداند كه عزمش حرام 

 قطعى است و توبه از آن واجب فورى است.

 عزم بر اطاعت

چنانى كه عزم بر گناه، معصيت و استحقاق عقوبت 

الجمله بر آن و عفو از بعضى مراتب و موارد آن فى

ثابت است، همچنين عزم بر اطاعت، عبادت و 

واب انقياى بر آن مسلّم است با اين استحقاق ث

تفاوت كه در قصد گناه اگر آن گناه بجاى آورده 

نشود استحقاق عقوبت آن گناه را ندارد و تنها 

عقوبت تجرّى بر گناه را دارد چنانچه دانسته شد 

لكن در قصد اطاعت، اگر آن طاعت از او صادر 
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شود و اين نشد، ثواب همان عمل برايش ثبت مى

ى درباره مؤمن است و در اين مطلب اخبار فضل اله

اى از آنها نقل شد و براى فراوانى است كه پاره

دلخوشى اهل ايمان به فضل الهى چند روايت ديگر 

 گردد:نقل مى

 نيت انفاق براى فقير انفاق است

امام صادق عليه السالم فرمود: »بنده مؤمن تهيدست 

تا چنين گويد پروردگارا، مالى، روزى من كن مى

و چنان كنم از كارهاى خير و چون خدا درستى 

كند برايش مانند آنچه داند ثبت مىنيّت او را مى

داد، كرد اگر آن كارهاى خير را انجام مىثبت مى

 راستى كه فضل خدا

 447، ص: 2قلب سليم، ج

 581وسيع و خداوند كريم است«.
 

ُب َلُه للَُّه لَهُ ِمَن اَِلْجِر ِمْثَل ما َيْكتُ أَفَعَل َكذا وََكذا ِمَن اْلربِّ َوُوُجوه اخْلرَْيِ ِفِإذا َعِلَم اللَّهُ عزََّوَجلَّ ذِلَك ِمْنُه ِبِصْدِق نِيٍَّة َكَتَب ا » ِإنَّ اْلَعْبَد اْلُمؤِمَن اْلَفقرَي لََيُقول: ياَربِّ اْرزُْقّن َحىتى -(1)  581
 .(85، ص 2َلْو َعِمَلهُ ِإنَّ اللََّه واَسٌع َكرمٌي«،) اصول كاىف، ج 
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نيز فرمود: »راستى كه مؤمن قصد كار خيرى 

آورد پس برايش حسنه كند و آن را بجا نمىمى

شود شود و اگر بجا آورد ده حسنه ثبت مىثبت مى

كند كه بجا و راستى كه مؤمن قصد گناهى مى

آورد پس بر او نوشته آورد لكن آن را بجا نمى

 582شود«.نمى

 نويسندثواب نماز شب را برايش مى

اى در روز، مام صادق عليه السالم فرمود: »بندها

كند كه در شب نماز گزارد پس غالب قصد مى

شود، شود خواب بر او و به نماز شب موفق نمىمى

فرمايد و براى نفسش خدا آن نماز را برايش ثبت مى

)به واسطه نيّت خيرى كه داشته( ثواب تسبيح 

 583دهد«.نويسد و خوابش را صدقه قرار مىمى

 
ملها فال تكتب عليه«،) وسائل، » ان املؤمن ليهمى باْلسنة وال يعمل ّبا فتكتب له حسنة وان هو عملها كتبت له عشر حسنات وان املؤمن ليهمى بالسيئة ان يعملها فال يع-(2)    582

 .(6طهارة، باب ، كتاب ال36، ص 1ج 
، كتاب 38، ص 1سائل، ج » ان العبد لينوى من هناره ان يصلى بالليل فتغلبه عينه فينام فيثبت اللَّه له صالته ويكتب نفسه تسبيحاا وجيعل نومه عليه صدقة«،) و -(3)  583

 .(6الطهارة، باب 
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حمزه گويد: موسى بن جعفر عليه على بن ابى

السالم فرمود: »خدا رحمت كند فالنى را، اى على! 

به جنازه او حاضر نشدى؟ گفتم نه لكن دوست 

داشتم كه به جنازه او حاضر باشم لكن موفق مى

نشدم، امام عليه السالم فرمود: خدا ثواب تشييع 

دى كه جنازه او را براى تو ثبت فرمود به سبب قص

 584داشتى«.

______________________________ 
»إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤمِنَ الْفَقيرَ لَيَقُول: يارَبِّ ارْزُقْنى  -(1)

أَفعَلَ كَذا وَكَذا مِنَ الْبِرِّ وَوُجُوه الْخَيْرِ فِإِذا عَلِمَ  حَتّى

 لَهُ مِنَ اللَّهُ عزَّوَجَلَّ ذلِكَ مِنْهُ بِصِدْقِ نِيَّةٍ كَتَبَ اللَّهُ

األَجْرِ مِثْلَ ما يَكْتُبُ لَهُ لَوْ عَمِلَهُ إِنَّ اللَّهَ واسَعٌ كَريمٌ«، 

 (.85، ص 2)اصول كافى، ج 

»ان المؤمن ليهمّ بالحسنة وال يعمل بها فتكتب  -(2)

له حسنة وان هو عملها كتبت له عشر حسنات وان 
 

ناا يا على َل تشهد جنازته قلت ال قد كنت احب ان اشهد جنازة مثله فقال حزة عن اّب اْلسن موسى عليه السالم ىف حديث انه قال رحم اللَّه فال» عن على بن اّب -(4)  584
 .(6، كتاب الطهارة، باب 37، ص 1عليه السالم قد كتب لك ثواب ذلك ِبا نويت«،) وسائل، ج 
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 المؤمن ليهمّ بالسيئة ان يعملها فال يعملها فال تكتب

 (.6، كتاب الطهارة، باب 36، ص 1عليه«، )وسائل، ج 

»ان العبد لينوى من نهاره ان يصلى بالليل  -(3)

فتغلبه عينه فينام فيثبت اللَّه له صالته ويكتب نفسه 

، ص 1تسبيحاً ويجعل نومه عليه صدقة«، )وسائل، ج 

 (.6، كتاب الطهارة، باب 38

موسى  حمزة عن ابى الحسن»عن على بن ابى -(4)

عليه السالم فى حديث انه قال رحم اللَّه فالناً يا على 

لم تشهد جنازته قلت ال قد كنت احب ان اشهد 

جنازة مثله فقال عليه السالم قد كتب لك ثواب 

، كتاب 37، ص 1ذلك بما نويت«، )وسائل، ج 

 (.6الطهارة، باب 

 448، ص: 2قلب سليم، ج

 مؤمن و حسناتى كه بجا نياورده
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كه فرمود:  585حضرت رضا عليه السالم مروى استاز 

فرمايد »روز قيامت خدا به اعمال مؤمنى بررسى مى

دهند، مؤمن از پس نامه، سيّئاتش را نشانش مى

شود و ترسان و ديدن گناهان خود برافروخته مى

دهند گردد، سپس حسناتش را نشانش مىلرزان مى

، شوداز ديدن آنها چشمش روشن و شادمان مى

اى كه در آن فرمايد صحيفهسپس خداوند مى

حسنات اوست كه بجا نياورده نشان او دهيد چون 

آن را بيند گويد پروردگارا! به بزرگواريت سوگند 

فرمايد اين حسنات را من بجا نياوردم، خدا مى

گويى بجا نياوردى، لكن چون نيّت آنها راست مى

اب آن را داشتى ما هم براى تو ثبت كرديم، پس ثو

 دهند«.حسنات را هم به او مى

 او هم با ماست چون ميلش با ماست

 
 .E\شاِكلته ُقْل ُكلى يَ ْعمل َعلى i\تفسري قمى ذيل آيه -(1)  585
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در جنگ جمل كه خداوند اميرالمؤمنين عليه 

السالم را پيروزى داد، يكى از اصحاب آن حضرت 

گفت دوست داشتم كه برادرم فالن با ما در اين 

 معركه حاضر بود. امام فرمود:

ت بلى. امام آيا ميل و خواست برادرت با ماست؟ گف

فرمود: »به راستى كه با ما حاضر است و همانا البته 

حاضرند با ما در اين معركه آنان كه هنوز در 

پشتهاى پدران و شكمهاى مادرانند و به دنيا 

اند؛ زود است كه بيرون آورد ايشان را زمان نيامده

و نيرومند شود به ايشان ايمان و مغلوب شود اهل 

 586.طغيان به دست ايشان«

 شريكان شهداى كربال

حضرت رضا عليه السالم به »ريّان بن شبيب« فرمود: 

 »اگر دوست دارى كه براى تو باشد

 
النَِّساِء َسرَيَْعُف ِّبُم الزََّماُن َويَ ْقوى ِّبُِم  اِخيَك َمْعنا قاَل نَ َعْم قاَل فَ َقْد َشِهَدنَا َوَلَقْد َشِهَدنا ِف َعْسَكرِنا هذا أْقواٌم ىف َأْصالِب الرَِّجاِل َواْرحامِ  » َفقاَل لَُه عليه السالم أََهَوى-(2)  586

ميَاُن«،) هنج  .(12البالغه صبحى صاحل، خطبه اْْلِ
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______________________________ 
 .شاكِلته قُلْ كُلّ يَعْمل عَلى تفسير قمى ذيل آيه -(1)

»فَقالَ لَهُ عليه السالم أَهَوَى اخِيكَ مَعْنا قالَ نَعَمْ  -(2)

قالَ فَقَدْ شَهِدَنَا وَلَقَدْ شَهِدَنا فِي عَسْكَرِنا هذا أقْوامٌ فى 

أَصْالبِ الرِّجَالِ وَارْحامِ النِّسَاءِ سَيَرْعَفُ بِهمُ الزَّمَانُ 

 البالغه صبحى صالح،وَيَقْوى بِهِمُ الْإِيمَانُ«، )نهج

 (.12خطبه 

 449، ص: 2قلب سليم، ج

مانند ثوابى كه براى شهداى كربال كه با حسين عليه 

السالم بودند پس هرگاه او را ياد كردى بگو اى 

كاش! با آنها بودم و به سعادت بزرگى 

 587رسيدم«.مى

»جابر بن عبداللَّه انصارى« در زيارت اربعين حسين 

عليه السالم، شهدا را خطاب نموده، گفت به خدا 

 
، ص 101ك من الثواب مثل ما ملن استشهد مع اْلسْي عليه السالم فقل مىت ما ذكرته ياليتّن كنت معهم فافوز فوزاا عظيماا«،) حباراِلنوار، ج » إن سرىك أن تكون ل-(1)  587

103). 
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ستيم در آنچه شما در آن سوگند! ما با شما شريك ه

 داخل شديد.

عطيّه گفت: چگونه ما با آنها شريك هستيم در حالى 

كه كارى نكرديم و رنجى نديديم و آنها از زن و 

فرزندانشان جدا شدند و زخمها بر آنها رسيده تا 

 كشته شدند.

جابر گفت شنيدم از رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

ى را دوست دارد با و سلم كه فرمود: »هركه گروه

شود و هركه كار قومى را دوست آنها محشور مى

دارد با آنها در آن كار شريك است به خدا سوگند 

نيّت من و اصحاب من بر همان چيزى است كه 

 588حسين و اصحابش بر آن رفتند«.

رواياتى از رسول خدا  27بحار، باب  13در جلد 

السالم نقل  صلى اهلل عليه و آله و سلم و ائمه عليهم

كرده كه افضل اعمال امت من انتظار فرج است و 
 

 .نفس املهموم -(2)  588
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 -اگر كسى به حال انتظار فرج و قيام مهدى

بميرد مانند اين است كه با  -اللَّه تعالى فرجهعجل

شهيد  25آن حضرت جهاد كرده و ثوابش معادل 

 است. در اين داستان دقت كنيد.

 زخم صفين پس از ساليان دراز

ى« گفت روزى در خدمت پدرم »محى الدين اربل

زند در بودم ديدم مردى نزد او نشسته و چرت مى

آن حال عمامه از سرش افتاد و جاى زخم بزرگى 

در سرش نمايان شد، پدرم پرسيد اين زخم چه 

بوده، گفت اين زخم را در جنگ صفين برداشتم، 

 به او گفتند تو كجا و جنگ صفين كجا؟ گفت:

م، مردى از اهل غزَّه با كردوقتى به مصر سفر مى

 من همراه گرديد، در بين راه درباره

______________________________ 
»إن سرّك أن تكون لك من الثواب مثل ما  -(1)
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لمن استشهد مع الحسين عليه السالم فقل متى ما 

ذكرته ياليتنى كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً«، 

 (.103، ص 101)بحاراألنوار، ج 

 نفس المهموم. -(2)

 450، ص: 2قلب سليم، ج

جنگ صفين به گفتگو پرداختيم، همسفر من گفت 

اگر من در جنگ صفين بودم شمشير خود را از 

كردم، من هم گفتم خون على و يارانش سيراب مى

اگر من نيز در جنگ صفين بودم شمشير خود را از 

كردم، اينك من خون معاويه و پيروان او سيراب مى

ز ياران على عليه السالم و معاويه ملعون هستيم و تو ا

بيا با هم جنگ كنيم با هم درآويختيم و زد و خورد 

مفصلى نموديم يك وقت متوجه شدم كه بر اثر 

 روم.زخمى كه بر سرم رسيده از هوش مى
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اش بيدار در آن اثنا ديدم شخصى مرا با گوشه نيزه

كند، چون چشم گشودم از اسب فرود آمد و مى

دست روى زخم سرم كشيد، در آن حال بهبودى 

يافت و فرمود: همين جا بمان و بعد اندكى ناپديد 

شد و سپس در حالى كه سربريده همسفرم را كه با 

كرد در دست داشت با چهارپايان او من جنگ مى

برگشت و به من گفت اين سر دشمن تو است تو به 

نكه يارى ما برخاستى ما هم تو را يارى كرديم چنا

دهد، خداوند هركس او را يارى كند نصرت مى

األمر عليه پرسيدم شما كيستيد؟ فرمود: منم صاحب

السالم سپس فرمود: »هركس از تو پرسيد اين زخم 

چه بوده بگو ضربتى است كه در صفين 

 589برداشتم«.

 پايان كتاب به نام امام مهدى )عج(

 
 .، نقل از كشف الغمة75، ص 52حباراِلنوار، ج  -(1)  589
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ثانى  االوصياء اماماينجا به نام مبارك حضرت خاتم

 -عشر مهدى منتظر حجة بن الحسن العسكرى

اين كتاب  -صلوات اللَّه عليه وعلى آبائه الطاهرين

را ختم نمودم. اميد است از بركات آن حضرت 

 »قلب سليم« خداوند به نويسنده و خوانندگان

عنايت كند و از گناهان قلبى و جسدى پاك 

 فرمايد.

تنا وتوفنا مع »ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئا

 األبرار وصلى اللَّه على محمّد وآله األخيار«

 ق. 1392الثانى ربيع

 »پايان«

______________________________ 
 ، نقل از كشف الغمة.75، ص 52بحاراألنوار، ج  -(1)

 

 451، ص: 2قلب سليم، ج
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 نسب نامه خاندان جليل سادات دستغيب شيراز

 

شهيد سيد محمّد تقى، سيد علينقى، سيد محمّد 

 (.1حسن و سيد محمّد حسين )

سيد  -ابناء آقاى حاج سيد محمّد هاشم )اخوان

بهاءالدين(،  -محمّد على -محمّد هادى -محمود

(2.) 

اللَّه آقاى حاج سيد عبدالحسين ابناء حضرت آيت

)اخوان آقايان حاج سيدابوالحسن و حاج سيد 

 (.3) محمّد مهدى(،

 (.4ابناء سيد محمّد تقى )

 (.5ابن ميرزا هدايت اللَّه )

 (.6ابن اسماعيل )
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 (.7ابن مهدى )

 (.8ابن عبدالحسين )

 (.9ابن اسماعيل )

 (.10الحسين محمّد )ابن ابى

 (.11ابن ابى جعفر محمّد زمان )

 (.12ابن مير هدايت اللَّه )

 (.13ابن ابى ابراهيم اسماعيل )

 452، ص: 2ليم، جقلب س

 (.14ابن عماد الدين ابراهيم )

 (.15ابن جالل الدين يحيى )

 (.16ابن تاج الدين محمّد )

 (.17ابن بهاء الدين حيدر )
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 (.18ابن جالل الدين اسماعيل )

 (.19ابن ضياء الدين على )

 (.20ابن زيد الدين عربشاه )

 (.21ابن ابى الحسين نجيب الدين اميرى )

 (.22طير الدين اميرى )ابن خ

 (.23ابن ابى على جمال الدين حسن )

 (.24جعفر الحسين الشاعر العزيزى )ابن ابى

 (.25ابن ابى سعيد على النصيبى الشاعر )

 (.26ابن ابى ابراهيم زيد االعثم )

 (.27ابن ابى شجاع على )

 (.28ابن ابى عبداللَّه محمّد الخطيب الشاعر )

 (.29ابن ابى الحسن على نجران )
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 (.30ابن ابى عبداللَّه جعفر الشاعر )

 (.31ابن احمد الساكين )

 (.32ابن محمّد )

 (.33ابن ابى جعفر محمّد )

 (.34ابن زيد الشهيد )

ابن االمام الرابع زين العابدين على عليه السالم بن 

اللَّه عليهم ين بن على بن ابيطالب صلواتالحس

 اجمعين.
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