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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :مترجم مقدمه

أنفسنا  ونستغفره ونعوذ باهللا من شرورونستعينه  نحمده     هللا الحمد إن
يضلل فال هادي له  مضل له ومن فالسيئات أعمالنا،من يهده اهللا  و

محمداً عبده  أنوأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد 
  :ورسوله ، أما بعد

) ص(اهللا وخير الهدي هدي محمد كتابأصدق الحديث  فإن
وكل ضاللة  ضاللةدعة وكل بدعة وشراألمور محدثاتها وكل محدثة ب

  .في النار 
 پي در ،.گذاشت وجودبه عرصه   پاکه  روزي ازهمان انسان
نياز انسان  اينوچون خداوند  بودوخواهد  هست و خود بوده شناخت

 بوسيلهداد تا  قرار او در فطرتي ،همان آغاز خلقت از ،را مي شناخت
رورش و تربيت صحيح نياز به پ فطرتاين  ولي .برسدبه رستگاري  آن

 چرخه .آوردخداوند اديان را براي انسانها به ارمغان  و اينرو از داشت
يکي پس از ) ع(همچنان مي گذشت و اديان و پيامبران الهي  حياتی 
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جايي رسيد که مي بايست آخرين پيامبر  بهديگري مي آمدند تا کار 
در ،ريتوبايد بش کردبراي ابالغ آخرين وکامل ترين دين ظهور مي 

عبوديت و  کمالبه ا وج  رسيدن .رسيد اوج کمال مي به عبوديت
بندگي نياز به قلبي پاک، صاف و صادق داشت که مي بايست زمينه 

قلبهاي آدميان آن روزگار  ولي .باشد آمدن ايمان در آن فروداي براي 
اصل خويش دچار ظلمت جهل و بي  کردنبه دليل بت پرستي وگم 

وسرنگوني شديدي از حيث روحي،  انحطاطدچار  اانسانه وديني شده 
  .رواني واخالقي شده بودند 

خود را زنده به گور مي  فرزندبود که انسان، رسيدهبه جايي  کار
ی  اشاعه .رسيده بود خودوبي بند وباري به نقطه ی اوج  فحشا .كرد
 ارزشها  ۰مي رفت بحساب افتخار و پاک دامني نهايت حقارت فحشا

ظلمت،  ۰بودند کردهضد ارزشها قالب ارزش پيدا ضد ارزش و 
 تجاوزدروغ، خيانت،  مردي،نجهالت، گمراهي، زشتي، پليدي، نا جوا 

 وپيدا کرده بودند روزگارنمود آندر جامعه   يهايوغيره بعنوان ارزش
  ۰پشت سر انحطاط انحطاط خالصه 

واحوالي الزم بود تا ديني آسماني نازل مي شد  وضاعچنين ا  در
کتاب  اين "طبعارا از بين مي برد،  گمراهيهااين  تمام وتابي مي آمدوک
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محتوا تر و  پرتر،  محکم ،آسمانيمي بايست نسبت به کتابهاي ديگر 
  .بود تر ميپويا

 انساني ،از ميان همين اقوام جاهل و بدوي خداوند ناگهان
ته که بعداً تبديل به برترين وشايس انسانيشايسته برگزيد،  و مقامواال

به کمال رسيده بود،  لحاظ  ازهمهترين مخلوق خدا گرديد، انساني که 
 به نوزاد نسبتاز دايه  دلسوزتر نيزپدر ومادر  از حتي انساني که

ازخود انسان به انسان نزديکتر بود و آن کسي جز محمد بن  و مهربانتر
برگزيده شد وقرآن بر او نازل  پيامبري بهكه  نبود )ص(له عبدال

نصيحت،  تربيت،دعوت شروع شد، اصالح، تزکيه، تقوي،  گرديد،
خصال  وصدهاهدايت، نور، جوانمردي، صداقت، پاکي، احترام، نيکي 

انسان از انحطاط و گمراهي مطلق  ۰پيدا کردند معنادوباره  ،نيك ديگر
قلبها رو به  ،فطرتها بيدار شد. گذاشتحياتي جديد   ي پا به عرصه،

لها به همديگر نزديکتر شد و تقوي که حرکت کردند ، د شدنپاک 
نور  چراغ ودوباره دوانيد ريشهقلبها در ،بزرگترين ثمره ی ايمان است

واقعيش  حيات  ، انسان دوباره به چرخهگرديدشعله ور  ،وهدايت
  .بازگشت و به سير زندگي ادامه داد

در صدد و با وسوسه هايش در کمين انسان  هميشهشيطان  اما
  .هابودتخم کفر و بي ديني در قلب کاشتنان و در صدد تغيير فطرت انس
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انسان با شيطان از سر گرفته شد و اين كشمكش و  مستمر مبارزه
  .مبارزه ادامه خواهد داشت

                          
    و رحمة اهللا وبرکاته  عليکم والسالم

  ی صارمیعل   

 ق  ۰ه۱۴۲۵محرم۱۶/  مهاباد 
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  ققمح مقدمه
علي أفضل خلق اهللا سيدالعالمين سيدنا محمد  والسالم والصالة

  :والتزكية وبعد العطرةالصادق األمين صاحب السيرة ) ص(

 اسالم ياز زندگي عالم و فقيهي از فقها اي گوشه بيان درصدد ،ما
علوم ديني مثل تفسير و حديث و  انواعاو در  تاليفات ازکه هستيم 

  .تشكيل يافته است كتابخانه هاي بزرگي، فقه

 احمد بن عبدا(تيميه  ابن ،االسالم شيخ نيست جز کسيعالم  اين
ظاهر به دنيا آمد،در آن  حکومتکه در زمان ) لحليم بن عبدالسالم

دوران  تيميههنگام ظاهر حکومت مصر وشام را در اختيار داشت وابن 
 يبرسظاهر در  زمانيکه وظاهربه سربرد حکومت سايهبچگي را در

تيميه در  ی ابن خانواده.بود نيرومند يجواننوکرد، ابن تيميه  فوت
 و کردند وابن تيميه به عالم بودن ودينداري مي زندگيي حران  منطقه

ي  منطقه در فقهيوفقه معروف گرديد وبه رياست  عقيده مهارت در
  .بود فقها و ازپيشوايانوپدر بزرگش هم . حران منصوب شد

االسالم ابن تيميه به من  شيخ« :گويد يم الذهبي الدينشمس  عالمه
علوم ديني را براي  خداوند فقه و :گويد گفت که شيخ ابن مالک مي

را  آهن رام كرده است كه  چنان) جد ابن تيميه(مجدالدين ا بن تيميه 
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پدر بزرگم مجد  کهابن تيميه گفت  . »بودنرم کرده ) ع(براي داود 
ار تعدادي از علماء از الدين کمي تند خو وعصباني بود، يک ب

به آنها گفت که براي اين  پدربزرگم ،دکردن سوالي اي مسئله پيراموناو
 به ديگر ازپس  يکي كرد شروع مسئله شصت راه وجود دارد ، سپس

بس است  گفتند شدند وعلماي حاضر، خسته  ،آنها تا اينكه ي ارائه
مشمار واز هوش وذکاوت منحصر به فرد پدربزرگم مات  ديگر

را وداع  فاني دار قـ ه ۶۵۲سال  درابن تيميه  جد ۰ومهبوت شده بودند
  .گفت

که در  است) االخبار منتقي  ( کتاب وي تأليفاتمشهورترين  از و
ده وآوري نم جمعرا فقهي مختلف اين کتاب احاديث مربوط به ابواب

نيل ( به نام شرحي آنبر،محمد بن علي الشوکاني  يمني،الم و عا.  است
بي است که مکان بلند ورفيعي را  کتااالوطار  نيل۰ است نوشته)اراالوط

در  کتاباين  زيرا خود اختصاص داده است بهدر ميدان علم وتدريس 
نظر و وسعت  عمق ها بحث ارائه گويي وشيوايي در ترتيب و خالصه
  .استحاوي زيبائيهاي فراوان  نويسنده

م بن تيميه فردي شهاب الدين عبدالحلي شيخابن تيميه،  پدر ،اما
 ايشانو.  بوددرس وافتاء  وصاحب فقهاي حنبلي ازعالم، محدث و

به دمشق رفت وبه تدريس در دانشگاه اموي که  حرانى  ازمنطقه
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دانشگاه . بزرگ بودمشغول شد ومدرسانعلماء  مرکز ،درآن زمان
 تدريس درآنجامشغول بتواند هر عالم ومدرس که نبود جايياموي 

شهاب الدين ازاين نظرامتياز وبرتري نسبت به  يخشدرسهاي . شودب
ازحفظ وبدون  مقدمه چيني و بدونکه ايشان  داشت اندرسهاي ديگر

 اشکمک گرفتن از کتابها مشغول تدريس مي شد،وفقط برحافظه 
رياست دارالحديث السکريه را  .کرد وآنچه که به ياد داشت تکيه مي

 ۶۸۲سال  در و گرديد ساكن درهمانجا گرفت و عهدهدرقصاعين به 
  .کرد وفاتق ـه

 فراوانو پشتكار با تالش  تيميه ابن فضائي و خانواده چنين در
در  عصرش يعلما وفقها، مورخانچنانكه . کرد به خواندن علوم شروع

 ،ي داشتمکه ايشان با وجود اينکه سن وسال ک :گويند ميمورد او 
تش را بازي وسرگرمي نمي شد ووق مشغولبچه هاي ديگر  مثل

 درسبه  ايشان ،وجوداين ولي با ۰دراينگونه امورات به هدر نمي داد
همواره از زندگي مردم وجامعه  .علم مشغول بودنديادگيري  خواندن و

از  و. و مرام مردم كامالً آگاه بودوعادات تمدن آگاه بود، وبه 
 تفکر شود که ايشان داراي وسعت نظر، ميتأليفاتش اين چنين استنباط 

ازمردم  دوريهيچگاه  .اجتماعي بودند زندگي فردي و نديشه درا و
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در بين مردم بلكه وگوشه نشيني وفقط محوشدن درعلم را اختيار نکرد 
  .زيستمي 

زمان خود را به ترتيب خواند وتوجه خاصي به زبان  علومتيميه  ابن
ونحووبالغت به مهارت وتبحر  صرفعربي داشت تا اينکه درعلوم 

زيادي به  توجهذهني كاوشگر  ن راستا با نظري عميق وو دراي. رسيد
همراه يادگيري علوم ديني به فراگيري  و. کردخواندن کتاب سيبوبه 

علوم ديني به  ودرخواندن ۰ورزش نيز روي آورد ورياضي  ،كتابت
 زياديفقه،اصول،فرايض،حديث ، عقايد، فرق شناسی وتفسير اهميت 

ابن عبدالهادي در ۰ش به ارث برده بودمي داد وفقه حنبلي را نيزازپدران
که ابن تيميه نزد آنها درس  استاداني تعداد :تيميه مي گويد ابنمورد 

رسدوچندين دفعه مسند امام احمد  نفرميخوانده است به دويست 
زيادي  ودلبستگي عالقهابن تيميه ۰را به درس خوانده است سته كتبو
تاجايي . پسنديد مي بيشتر مي مرد از همه وعلم تفسيررا داشت تفسير به

  .کتاب در بحث تفسير قرآن خوانده است ۱۰۰بيش از که 

 درخاطرتعمق زياد  به ، جلد ميگذرد ١٣٠٠از  كه تيميه ابن تاليفات
 اسلوب بودن دارا و قرآن، تفسيرآيات ي وافر به عالقهو  ديناصول 
 و خطابه در علم لغت، بالغت وكافي توانايي  بيان مطالب، در علمي

  .باشند مي ويژه امتيازاتادب وشجاعت داراي 
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ي او  سراج الدين دربارهبه نام شاگردانش  ازکه يکي  چنان
 ،شد با نهايت دليري وشجاعت مي سوارکه بر اسب  زماني« : گويد مي

 نشست و مي اسبمقاوم بر  و استوار و شكافت  صفوف دشمن را مي
 و داد او را شکست ميبرد  که به دشمن مي زيادييورشهاي  به خاطر

 از كسيكهرفت مثل  صف دشمن آنچنان فرو مي در جهاددر ميدان 
پس  وق ـ ه ۷۲۸ذي القعده سال بيستمابن تيميه در  .»ترسد نمي مرگ

 چندين ،اهللا از جملهالي از تحمل مصيبتهاي زيادي در راه دعوت 
  .وداع گفت بست ودار فاني رافرو  جهاناز چشم  ،شدن بارزنداني

 ي مدرسه وصاحب سلفي ي انديشه و فکر ازبزرگانتيميه  ناب
 جاهلي و رسومات وتوحيد وابطال عقائد وآداب  ياحيا و تجديد
، ايشان استحاضر كه يكي از تاليفات  كتابچهباشد  مي ،اسالم خالف
  .واقع شود، اينكه مورد قبول درگه حق اميدبه . گردد ارائه مي

          

         

  العلم واإلسالم خدمةعون والتوفيق في سال اهللا الأ  

  محمد زينهم عزب /د                   



  
  
  
  
  
  
  
  قلبهاي بيمار                                          14  
  

  م1989/ ق .ه 1410 القاهرة                                  
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  بيماريهاي قلبي و درمان آنها

نفسنا ومن أونعوذ باهللا من شرور  ونستغفرهنستعينه  الحمدهللا إن
يضلل فال هادي له،  ومن له فالمضل عمالنا، من يهده اهللاأسيئات 

 عبده ن محمداًأ شهدأشريك له، و ال وحده اهللا الإ لهإن الأشهدأو
  .سلم تسليما صحابه وأ و صلي اهللا عليه وعلي آله ورسوله

في قُلُوبِهِم مرَض فَزَادهم اللَّه  ﴿ :فرمايد درمورد منافقين مي خداوند
است  ‐مومنان با توزي سودي و کينهح ‐دردلهايشان بيماري: (﴾مرَضًا

  .)١٠/بقره(دهد  مي افزايشوخداوند بيماريشان را 

ليجعلَ ما يلْقي الشَّيطَانُ فتْنَةً للَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض والْقَاسيةِ  ﴿
مهوايجاد مشکالت در راه دعوت  ـاين وسوسه هاي شيطاني  :( ﴾قُلُوب

بدان خاطر است که خداوند  ـالهي  هايان برنامه آسماني توسط مخالف
بيماري نفاق  دلهايشانمي خواهد آنها راآزمايش کساني سازد که در 

از کفر  –ريشه دوانده است وآزمون کساني کند که سنگين دل 
   ٠) ٥٣/حج( )هستند دل  سنگ – وضالل
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هِم مرَض والْمرْجِفُونَ في لَئنْ لَم ينْتَه الْمنَافقُونَ والَّذينَ في قُلُوبِ ﴿
 منافقان و اگر (  ﴾ الْمدينَةِ لَنُغْرِينَّك بِهِم ثُم الَ يجاوِرونَك فيها إِالَّ قَليالً

گردند از کار خود  اضطراب مي باعثبيماردالن وکساني که در مدينه 
 نيم،گردا مي مسلطبرآنان  شورانيم و ايشان مي ضد دست نکشند تورا بر

 پرتو بلکه در–مانند  شهر مدينه نمي جوار مدت اندکي در آنگاه جز
  ٠)٦٠/احزاب( )شوند ازآنجا رانده مي اسالمشوکت 

والَ يرْتَاب الَّذينَ أُوتُوا الْكتَاب والْمؤْمنُونَ وليقُولَ الَّذينَ في ﴿
اللَّه اداذَا أَررُونَ مالْكَافو رَضم ثَالً قُلُوبِهِمذَا مکتاب  واهل( ﴾بِه

ترديد به خود راه  ـدرباره ي حقانيت اين کتاب آسماني ـ ومومنان 
خدا : که در دلشان بيماري نفاق است وکافران بگويند  وکسانيندهند 

  .)٣١/مدثر( )مي خواسته است چهمثال از بيان چنين عددي 

﴿  كُمبنْ رظَةٌ معوم تْكُماءج فَقَدشوى  اءدهورِ ودي الصا فمل
 ـ اندرزياي مردمان از طرف خدا براي شما ( :  ﴾ورحمةٌ للْمؤْمنينَ

 ـها است  درماني براي چيزهايي که در سينه و ـجهت رهنمود زندگي 
 هدايت و آمده است و ـدشمني  و ستم نفاق،کينه، همچون کفر،

  .)٥٧/يونس( )رحمت براي مومنان است
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﴿ ةٌ ومحرو فَاءش وا هنْ الْقُرْآنِ مينَنُنَزِّلُ منؤْملْمل  زِيدالَ يو
ي  فرستيم که مايه مي را فرو ازقرآنما آياتي : ( ﴾الظَّالمينَ إِالَّ خَسارا

است ولي بر ستمگران جز  منانؤبرم ورحمت ـ بيماري از دلهاـ  بهبودي
  .)٨٢/اسراء( )افزايد زيان نمي

وـ با :(  ﴾قُلُوبِهِم غَيظَويذْهب )14(ويشْف صدور قَومٍ مؤْمنينَ ﴿
بخشد  هاي اهل ايمان را شفا مي سينهفتح وپيروزي مومنان بر کافران ـ  

  .)١٥و١٤/توبه( .دارد مي وکينه را از دلهايشان بر

  

  جسم بيماري
و طبيعي  آن است وسالمتيمقابل صحت  ي جسم، نقطه بيماري

 قواي طبيعي بدن را فاسد مي کند واز بين مي برد ،بيمارياست كه 
بين بروند  از"بدينصورت كه كامال ،قواي مدركهفاسد شدن : مانند

ولي به گونه اي  ،نرونداز بين كامالً يا . مانند نابينا شدن و الل شدن
شيرين را تلخ  مثالً. باشند كه چيز ها را وارونه ببينند و احساس نمايند

که در عالم خارج وجود را ويا چيزهايي  ٠دنشيرين درک کن رالخ وت
 ودر اين راستا ذهن و .وجود دارند کندكهندارند به ذهن خطور 

  .بشود تداخل وادراکات بشري دچار هرج ومرج  
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ضعيف  ،هاي ديگري از فاسد شدن حرکت طبيعي بدن نمونه و
لم ومورد وگوارش و ناپسند داشتن غذاهاي سا هاضمهشدن دستگاه 

توان نام برد که  بدن را مي برايدوست داشتن چيزهاي مضر  و نياز بدن
ولي با . شوند ميجسم آدمي باعث رنج فراوان براي اينگونه بيماريها 

 مختلشود بلکه به سبب  نمي نابود "بدن كامال، وجود اينگونه بيماريها
 نصيبدردهايي به سبب فساد کمي يا کيفي آن، شدن حرکت ارادي 

وفساد کمي ممکن است به خاطر نقصي باشد که با . شود بدن مي
باشد که با استفراغ و كم  زيادتيخوردن غذا رفع شود ويا بخاطر 

 بيرونياما فساد کيفي ممکن است به خاطرعوامل گردد خوري رفع 
توان آنرا  رساندن آنها مي اعتدالکه با به  باشدمثل سردي يا گرمي  

  .مداوا کرد

و  يفساد در قواي فكر نوعينيز ، با بيماري قلب  همچنين و
مي آيد كه حق را  پيشو برايش شبهاتي  . ارادي فرد پديد مي آيد

 زشت گونه اي که حق را بهبيند   مي  وارونهيا آنرا و نمي بيند 
قالب باطل  ،نزد او حقاينجاست كه باطل را دوست مي دارد پنداشته، 

، لئتمام مسا مورداو در محاسبات  وباطل قالب حق را پيدا مي کند و
مرض «برخي به همين خا طراست که  ٠اشتباه ووارونه درمي آيند
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 و ١تفسير مجاهد مثل ، اند ترديدها و گمانها تفسير کردهرا به » القلب
   :اين فرموده خداوند که مي فرمايد از ٢قتاده 

   »مريضي است دلهايشاندر «:   ﴾مرضقلوبهم  في﴿

گمان وجود دارد وگاهي به  وشان شک، ترديد در دلهاي يعني 
که  خداوندي  اند، مثل تفسير اين فرموده شهوت زنا تفسير کرده

   :فرمايد مي

﴿ رَضم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْمپس طمع مي کند :  )٣٢/احزاب( ﴾فَي
  . آنکه در دلش مريضي است

 کتاب طيئچنانكه الخرا ٠زنا وجود داردحب دلش  در يعني
اينكه  خالصه .شهوت نوشت بيماريرا در مورد  »عتالل القلوبا«

گرما و سرماي اندك او را از . معرض نابودي است  درهمواره ، بيمار

                                                           
عبداهللا بن عباس خوانده  نزدبار قرآن را  ۳۰مجاهد بن جبير ابو الحجاج المکی المخزومی ، :  مجاهد  ١

  .ق دافانی را وداع گفت .  هـ ۱۰۰ق و در حالت سجده در سال .هـ  ۲۱متولد سال . است 
ق متولد شد ودرسال ٠ه٦٠قتاده بن دعامة السوسي ابوالخطاب البصري،درسال : قتاده٠٢
بن  عبداهللا یمجاهدوقتاده هردو ازشاگردان برجسته ٠گفتدارفاني را وداع  ق٠ه١١٧

  ٠بودند) رض(عباس
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توانايي كه انسانهاي سالم و  واز صحت   بيمارو انسان  . آورد  پا در مي
  .نيست برخوردار،  باشند قوي از آن برخوردار مي

املش حاصل مي شود وبا عو ي وسالمتي به وسيله صحت 
 ليکنند و مريضي،مرض را قويتر مي عواملاضدادش از بين مي رود و 

پيدا شد بيماري  عواملپس زماني که ٠با مداوا بيماري از بين مي رود
ش ا قواي جسمي کند و او شدت پيدا ميبيماري شود و  مي بيمارفرد 

به ،  وا بشوداگرمدااما . شود نابود مي رود تا جايي که فرد مي تحليل
  .مي رود بيناز او بيماري  تدريج

  
  
  قلب بيماري

انسان بوجود مي آيد،مثل خشم ،  رواننوع بيماري در قلب و  اين
، و اينموارد . استکينه و نفرت نسبت به دشمني که بر تو مسلط شده 

   :خداوند مي فرمايد ٠قلب را به درد مي آورد
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خداوند  :﴾قُلُوبِهِم غَيظَويذْهب )14(ويشْف صدور قَومٍ مؤْمنينَ ﴿
دلهايشان  از نفرت را و خشم ودهد  شفا مي را داران هاي ايمان سينه
  )١٥و١٤/توبه(. )زدايد مي

 ورنجهاازقلوبشانرفتن دردها   باازبينشفايافتن ايمان داران  پس
 خشم، غضب و نفرت فالني شفا:  گويند مي" مثال. شود ميحاصل 

يا  و. كردند حاصلمقتول شفا   اولياي، قصاص قاتل در ويا. يافت
روان  يافتن قلب و يافتن يعني شفا شفادر اينجا  اينها، مانند مثالهايي
که دردرون او حاصل شده  نفرتي وغضب  خشم، اندوه، غم، انسان از

  .است

. آورند به درد مي را آدميقلب  ،جهالت و ترديدها همچنين
» لم يعلموا؟ فان شفاء العي السوال اذسالوا  اله«: فرمايد مي) ص(پيامبر

جهالت  ناداني و شفايزيرا  کنند؟ دانند سوال نمي اگرنمي چرا:(
کند قلبش  وکسي که نسبت به چيزي شک وترديد مي .)پرسيدن است

يقين در مورد آن شيء به  رسيدن به علم و با آورد و مي دردبه  را
همين خاطر است به عالمي ه ب يابد قلبش تسکين مي و رسد آرامش مي

کند گفته  حق را به طور واضح بيان مي دهد و جواب مي سوالي بهکه  
 يعني مرا .)اين جواب شفاداد با مرا: (»بالجوابشفاني  قد« :شود که مي
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ترديدهايي که  شك و پس .رواني رساند به آرامش وآسايش روحي و
به  دادن صدد جواب رد نياز به اين دارد که فوراً شود در دل ايجاد مي

  .رنج ناداني نشود دچار درد و روانمان وآنها برآئيم تا روح 

  

  بيماري
ي  بوسيله قلب.  مرگ است قدميدانست که بيماري در يك  بايد

:  شود ي جهل مرکب مريض مي ، و بوسيله ميرد مي بکليجهل مطلق 
 ، از مرگ مهمتراست که  ييشفا وپس قلب را مرگي ومرضي وحياتي 

، يعني قلب اگر سالم باشد تمام بدن  شفاي جسم است مرض و ، ياتح
 شود و مينيز بيمار بدن بميرد، يا شود و اگر مريض  استسالم 

  .٣دمير مي

بيماري آن به همين خاطرهرگاه شبهات وشهوات واردقلب بشوند 
ارشاد ودينداري بر و عبوديت و وعظ و مي يابد وهرگاه حکمت  قوت

                                                           
 رسول قالشده اشاره کرد،  روايت)ص(در اين باره مي توان به حديثي که ازپيامبر: مترجم.١

اال وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد ):(ص(اهللا
آدمي فقط گوشتي وجود دارد که اگر سالم شود تمام بدن سالم  دربدند که آگاه باشي:  کله

  ٠)متفق عليه)(فاسدمي شود بدنواگر فاسد شود تمام 
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کاهش پيدا کرده و رو به بهبود وسالمتي  ريشبيما شودآن عرضه 
   :فرمايد خداوند مي. آيد مي

﴿ رَضم ي قُلُوبِهِمينَ فلَّذتْنَةً لطَانُ في الشَّيلْقا يلَ معجيل﴾ 
است که خداوند  خاطراين وسوسه هاي شيطاني بدان  ( : )٥٣/حج(

  .بيماري است خواهد آنها را آزمايش کساني سازد که در دلهايشان مي
شيطاني را مايه ي امتحان و آزمايش دلهاي  شبهات خداوند

و  شبهات فوراً،  سنگ نوعمريض قرار داده ولي دلهاي سخت واز 
شکست  وآزمايشو در اين امتحان  پذيرند هاي شيطاني را مي  وسوسه

   :فرمايد مي خداوند .خورند مي

ذينَ في قُلُوبِهِم مرَض والْمرْجِفُونَ في لَئنْ لَم ينْتَه الْمنَافقُونَ والَّ ﴿
مدينه  دراگر منافقان وبيمار دالن وکساني که  ( : )٦٠/احزاب( ﴾الْمدينَةِ

  .)گردند از کار خود دست نکشند باعث اضطراب مي

کند و  مي را القلبمريض  انسانهاياين آيه نيز خداوند بحث  رد
ي  نروند آنها را زيرسلطه شانقلوبکه اگر دنبال اصالح : گويد مي

 راني و شهوت، آيهبيماري مورد اشاره در اين  .آوريم ايمانداران در مي
  :فرمايد خداوند مي. زناکاري آنها است
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﴿ رَضم ي قُلُوبِهِمينَ فقُولَ الَّذيليعني کسانيکه ( : )٣١/مدثر(  ﴾و
  .)گويند نفاق است مي بيماريدردلهايشان 

 والقلب مثل قلوب کافران  مريض قلوب انسانهايآيه ها  دراين
مثل قلوب  سالمي و منافقان بيان شده كه آنها داراي قلوب صحيح

 .وجود دارد شهوات شبهات، و مرضنيستند، بلکه در قلوبشان  منينؤم
   :فرمايد خداوند مي

﴿ رَضم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْمکه بيماردالن چشم  ( : )٣٢/احزاب( ﴾فَي
  .)دوزند شما مي بهمع ط

و اگر به قلب صحيح  است،هوسراني  مرض شهوت و مرض، اين
کند، ولي قلب داراي  نمي آن زني عرضه شود هيچ توجهي به، وسالم
تواند در مقابل  اي که دارد نمي شهوت به سبب ضعف و سستي مرض

 برحسب کند و به طرف آن زن ميل مي و کنداي مقاومت  چنين صحنه
کند  نزديکي مي و مراودهآن زن  ي بيماري که دارد با ازهواند ميزان

در گناه زنا بيشتر وقوع آن ميزان  ، باشد قلب بيشتر مرض يعني تا
با لحن وگفتاري نازک و آرام با او صحبت  زنيشود، حتي اگر  مي

  .كند کند بر درون قلب او راه پيدا مي
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  دلهاست شفادهنده قرآن
 در باطن انسان ازشبهات و وآنچهبراي تمام امراض قلب  قرآن

وجود  ناتيبّي قرآن داليل و در .شفا بخش است،  د قراردار ت شهوا
فاسد  شبهاتکند، امراض و  جدا مي همديگر دارد که حق و باطل را از

برد،  اند از بين مي اختالل بوجود آورده، درک تصور و را که در علم و
قيقت وجوديشان بر آن داللت که انسان اشياء را آنگونه که ح اي بگونه
و درستي از محيط و حقايق پيرامون  واقعيدرک  بيند و کند مي مي

  .خود خواهد داشت

تحذير  ،حسنه در باب تشويق يقرآن انواع حکمت و موعظه  در
ي اصالح و  مايهكه پند و اندرز  ،از عبرتمملو و همچنين داستانهايي 

ه سبب آنها به سوي پس قلب ب٠وجود دارد   هستند،درستي قلب 
شود و از چيزهايي که  است ترغيب مي مفيدچيزهايي که برايش 
حق و حقيقت و ارشاد  دوستدارهمواره و  كند يبرايش ضرر دارد دور

  .باشد ميوعظ  و

که موجب ارادات فاسد و  استي امراضي  نابود كننده قرآن
ا قلب را کند ت مبارزه مي امراضبا اين  يحدبو  شوند پليد مي تهاينّي
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دوباره و قلب . نمايد اصالحي قلب را نيز   نيت و اراده ،اصالح كرده
همان فطرت است يعني به  شدهکه بر آن خلق برگردد به فطرتي 

به حالت  مداواهمانطور كه جسم بيمار پس از  .گي پرستش و بند
گردد و همانگونه كه بدن از غذاهايي که  طبيعي و سالمتي خود بر مي

ايمان و قرآن  ازگيرد، قلب نيز  بهره مي شوند و نمو و او مي رشد  باعث
  .٤کند د تغذيه مينگرد که باعث پاکي و رشدش مي

  
  زکات

ونموو همچنين به معناي  رشداز نظر لغوي به معناي  زکات
 زكا« :گويند باشد؛ در عربي مي درستي وپاکي مي ،زيادشدن در صالح

يا آ ن چيز  ونمو پيدا کرد   و رشديعني آن چيز زياد شد و : »الشيء
هاي سا لم است و  مند تغذيه از غذا همچنانکه بدن انسان نياز . پاک شد

                                                           
آمنوا هدي وشفاء والذين ال  هوللذين قل﴿ :دراين باره خداوند مي فرمايد: ترجمم. ١

وبهبودي  هنماييرا ی مايه منانؤبراي م بگوقرآن:   يومنون في آذانهم وقروهوعليهم عمي
رهاند واز بيماريهاي شک وترديد نجات  وسرگشتگي مي گمراهيايشان را ازراههاي   ـ است 
  ٠)٤٤/فصلت( ﴾کري گوشهاي ايشان وکوري چشمشان است، کافرانواما براي  –بخشد  مي
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تربيت صحيح نياز دارد  به تعليم و نيز قلب، يابد ميي آ نها رشد  بوسيله
به طور کا مل  كند،پاکيش افزايش حاصل  نمايد و در اصالح و تا رشد

  .پاک و منزه شود

خود باشيم كه از ضرر و زيان   جسميد مواظب همانگونه كه با و
، در مورد قلب نيز، مانع رشد آن مي شوند جلوگيري كنيم كهاشيائي  و

قرآن و سنت كه كنيم با غذاي سالم تغذيه آنرا  كه باشيممواظب 
مواردي كه قلب را  ساير ازشند و  لمي براي قلب با ي سا يه توانند تغذ مي

 جلوگيري،  شوند كنند و مانع رشدش مي دچار بيماري و ناتواني مي
  .كنيم

تات نيز اين قاعده  و نبا زراعتدر رشد و افزايش  همچنانکه
شود تازراعت  دادهکود و آ ب وحاکم است يعني بايد تغذيه سالم 

ت  تا نبا و گياهانا ين موارد را رعايت نكنيم  گرپيدا کند وا  و نمو رشد 
  .گردند ي ميعتما ن دچا ر خشکي و نا بود زرا و
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  صدقه
ت  كند صدقا و خاموش مي نشاند مي كه آ ب آ تش را همانطور

ي پرداخت  بوسيله، و قلب  برند نيز خطايا و گناهان انسان را از بين مي
  : فرمايد چنانكه خداوند مي.شود ک و منزه مي پا، ت صدقا

اي  ( : )١٠٣/توبه( ﴾بِهاوتُزَكِّيهِم  تُطَهرُهمخُذْ منْ أَموالهِم صدقَةً  ﴿
صدقه پاک  اين ی اموال آنها زکات را تا آنها را بوسيله ازبگير  پيامبر

  .)وسالم نمايي

ها باعث  هان وزشتي از گنا کشيدنهمچنين ترک کردن ودست  و
 بدنچرک   مانند، زشتيها براي قلب گناهان و. دشو پاک شدن قلب مي

  .باشند ت ميزراع براي  هرزههاي  و علف، براي جسم

 دئمانند خارج کردن خون زا ،فاسدجسم از اخال ق  دادن نجات
د ئبا از دست دادن خون زا انسانهمانطورکه بدن  وکثيف از بدن است،

 خودقواي طبيعي  به آرامش و شود و وآلوده شاداب وسرزنده مي
يابد، قلب نيز چنين است هر زمان که از  مي ونم و درسد و رش مي

 اعمال صالح و کند و کشد و توبه مي دست مي فاسدق اخال گناهان و
تدريج به خلوص نيت ه ب کند جدا مي نيك را از اعمال زشت و ناپسند
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 صالحهدر انجام اعمال  نتر و قويتر شد رسد و باعث محکم اراده مي و
  . يايد دست مي ، به آرامش شود و مي

علَيكُم ورحمتُه ما  ولَوالَ فَضْلُ اللَّه ﴿ :فرمايد مي خداوند چنانکه
مرحمت الهي شامل  اگر فضل و ( : )٢١ /نور(  ﴾زكَا منْكُم منْ أَحد أَبدا

پاک  ـ ازگناه ومعصيت  ـ شد هرگز فردي از شما  نميحال شما 
  .)گرديد نمي

﴿ كَى لَكُمأَز ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُمإِنْ قبه اگر :  )٢٨/ نور( ﴾و
ورود به خانه داده نشد پس برگرديد  اجازهشما هم گفته شد برگرديد 

  .) اين برگشتن برايتان پاکتر مي باشد

قُلْ للْمؤْمنينَ يغُضُّوا منْ أَبصارِهم ويحفَظُوا فُرُوجهم ذَلك أَزكَى  ﴿ 
اي پيامبربه مردان مومن بگو ( : )٣٠ / نور(  ﴾لَهم إِنَّ اللَّه خَبِيرٌ بِما يصنَعوَن

با پوشاندن ودوري  ـرا فرو گيرند و عورتهاي خويشتن را  خودچشمان 
تر  تر ومحترمانه اين براي ايشان زيبنده دارندمصون  ـ  از پيوند نامشروع

 سزا و و ـ  دهند آگاهتر است مياست بيگمان خداوند به آنچه که انجام 
  .)٣٠ / نور( )دهد جزاي اعمالشان را مي
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 : )١٥و١٤ /اعلي( ﴾وذَكَرَ اسم ربه فَصلَّى)14(قَد أَفْلَح منْ تَزَكَّى ﴿
دارد، نام پروردگار خود را ببرد،  پاکيزهکسي که خويشتن را  قطعاً (

  .)شود نماز گزارد و فروتني کند رستگار مي

 : )١٠و٩/سشم( ﴾وقَد خَاب منْ دساها)9(قَد أَفْلَح منْ زكَّاها ﴿
که نفس خويشتن را پاکيزه ـ  گردد مي رستگاروکاميابحقيقتا کسي  (

 در ـگردد که نفس خويشتن را  مي ناکام ودارد و بپيرايد وکسي نااميد 
  . )بپوشاند وپنهان بدارد  ـمعصيت  و شرک و ميان کفر

داني، اي پيامبر تو چه مي  ( : )٣/عبس( ﴾وما يدرِيك لَعلَّه يزَّكَّى ﴿
  . )خود را پاک سازد –ازتعليم و پرورش تو بهره گيرد  ‐او شايد

 ﴾وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَى)18(فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَنْ تَزَكَّى ﴿
درآن هستي رها و  کهبگوآيا ميل داري ازآنچه  ( ):١٩و١٨/نازعات(

 او از پاک گردي وتو را به سوي پروردگارت راهنمايي کنم تا تو
  . )گردي بيمناک و انديشناک

شدن  وزياددر اصل به معني رشد ونمووجذب برکت  تزکيه
، پس  رود خيرات است ولي براي از بين رفتن شر وبدي نيز به کار مي

خداوند . دهد دو دسته از معاني را در خود جاي مي هرتزکيه 
   :فرمايد مي
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﴿ ينَ وشْرِكلْملٌ لي6(و(ينَ الَ يؤْتُونَ الزَّكَاةَالَّذ﴾  )٧و٦/فصلت ):(
  .)پردازند نميواي به حال مشرکان کساني که به پاک سازي خود 

ايمان به  پرستي و منظور از زکات همان توحيد در يکتا جااين  در
  .شود آن قلب پاک مي ي است که به وسيله خداوند واحد

ن ي نفي هر گونه خدايا گيرنده در بر توحيد متضمن و اين زيرا
پرستش  و تلوهّي و در عين حال ا باشد مي دروغين غير از خداي واحد

اله اال  ال( حقيقتو اين همان . نمايد مي تثبيت قلبدر  را خداي واحد
  .رسند ميقلبها به پاکي وخلوص نيت  نآ ی وسيله  است که به:  ) اهللا

  

  تزکيه
 است درسطح ظاهري و ممکنبه معناي پاک کردن  تزکيه
 اخباربوده و مربوط به اعتقاد و  ي آن چيز ذات و جوهره يا در بيروني و
 عدالت او در يعني)  لته عد ( :گويند هم چنانکه اعراب مي .دباطني باش

فَالَ  ﴿ : فرمايد يم خداوند ماعتقاد مردم جاي داد در راقرار داد يا عدالت 
كُمگوئيدبودن خود سخن م ازپاک :(  ) ٣٢ / نجم ( ﴾تُزَكُّوا أَنفُس(.  
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و مغرور نشويد واين با  ندهيدبه پاک بودن خودتان خبر  يعني
 حقيقتا کسي رستگار ( :﴾قَد أَفْلَح منْ زكَّاها ﴿ :  ي خداوند فرموده

با انجام طاعات وعبادات  ـگردد که نفس خويشتن را  ميوکامياب 
  . ) ٩/ شمس) (بپيرايد و داردپاکيزه  ـ وترک معاصي ومنهيات

منافاتي ندارد و به همين خاطر است که خداوند  نهگو هيچ
   :فرمايد مي

اوبه کسي که ازخدا مي (  ٥) ٣٢/ نجم (  ﴾هو أَعلَم بِمنْ اتَّقَى ﴿
  .)آگاهتر است ترسد

استنباط مي شود که خداوند از اينکه  گونه اينآيات فوق   از
ولي نهي كرده است  بداندخودش را پاک ومتقي ، انسان از سر غرور

 نهياز اينکه انسان در صد د پاک کردن و ايجاد تقوي در خود باشد 
  :فرمايد چنانكه مي .نکرده است 

 ﴾يزَكُّونَ أَنفُسهم بلْ اللَّه يزَكِّي منْ يشَاء الَّذينَأَلَم تَرَ إِلَى  ﴿
شمارند  مي پاکمگر آگاه نيستي ازکساني که خويشتن را :  )٤٩/نساء(

                                                           
نچه من داناترم ازخود شما به آ:  اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم انا ﴿خداوند مي فرمايد: مترجم. ١

  ٠)١/ممتحنه( ﴾مي کنيد آشکارکه پنهان مي کنيد ويا 
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بلکه تنها خداوند  –نمايند  وگزاف خود را متقي قلمداد ميوبا الف  –
  .گرداند خواهد پاک مي کساني را که خود مي است

کند و از پاک  پاک مي بخواهدخداوند هر کس را که  يعني
 وهمچنانکه کسي که در نزد قاضي است  دهد، بودنش هم خبر مي

ثابت  مسؤل ثابت کردن عدالت شهود است، وجود عدالت را در شهود
پس نتيجه گرفته . دهد بودن شهود رأي مي عادلکند و سپس به  مي
که انسان خودش را  استشود که يکي از وسوسه هاي شيطاني اين  مي

  .٦دپاک و متقي بدان

  

                                                           
شود که در مورد بحث تزکيه وپرورش نفس  اشارهدر اينجا بايد به اين مطلب : مترجم . ۲

در اکثراين کتابها استناد به احاديث ضعيف  متأسفانهکتابهای زيادی نوشته شده است ، ولی 
رفی اين کتابها نيستيم ، بدليل اينکه آنقدر در صدد مع اينجاما در . وحتی موضوع شده است

ولی فقط به اين مسأله اشاره مي کنيم که انسان بايد در هرزمينه  نيستند،زيادند که قابل شمارش 
دايره ی اسالم باشد پيروی کردن ازعلما را مد نظر داشته باشد ودر بازار پر از  بهای که مربوط 

و  منبعوبرای بحث تزکيه نيز به کتابهای . را نخورد ی امروزی فريب رهبران وادی ضاللت فتنه
  .معتبری که در آنها استناد به احاديث صحيح وحسن شده، مراجعه کنند
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  عدل
كه يعني عدا لت در عمل . است روي ل و ميانه ن اعتدا هما عدل

 ب است وي قل کننده فاسدنکه ظلم  همچنا . ا ست قلب همان ا صالح
دهد نسبت به نفسش ظلم  م مي ن ا نجا نسااکه   نيها در تمام گنا

 که ، پس تا زما نيداردبل عدل قرا ر  مقا ي ظلم در نقطه و .کند مي
 برچيند، زيرا ا صالح قلب بر نفسش زاند ظلم را   توا شد نمي عادل نبا

ن که ا  زما هر پس. عدا لتي بي بر ظلم وآن  د فساا ست و  مئ قا لت عدا
ست و نفسش مظلوم وا قع  ظا لم ا کند،نسا ن نسبت به خودش ظلم 

ست و  عا دل ا رکند و هر زما ن نسبت به خودش با عدل رفتا .شود مي
ي ا  و اين را بطه. است) مورد عدا لت وا قع شده(نفسش معدول عليه 

  .شود مي برقرار نيز به ديگرا ن نسبت نفسشنسا ن با 

ي  ي کليه گيرد و ثمره مي سرچشمهلت ذا تي صا لح از عدا  عمل
گردد، خدا وند  مي بر خودشن چه خير و چه شر به  نساال   ا عما
   :فرمايد مي
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﴿ تبا اكْتَسا مهلَيعو تبا كَسا مهر کار  انسان: ٧)٢٨٦/بقره( ﴾لَه
هرکاربدي که بکند به  نيکي که انجام دهد براي خود انجام داده و

  .کرده است خودزيان 

  عمل
داشته باشد به درون قلب تاثير  برونيقبل ازاينكه تأثير ، عمل

و فاسد بودن  قلبرعايت عدالت در حق ،گذارد، صالح بودن عمل مي
منْ عملَ صالحا  ﴿ :فرمايد ظلم در حق قلب است خداوند مي، عمل

 نفعر نيک بکند به هر کس کا: ( )٤٦/فصلت( ﴾فَلَنفْسه ومنْ أَساء فَعلَيها
  .)کند هرکس کار بد بکند به زيان خود مي کند و خود مي

                                                           
 يا ﴿توان به اين آيه اشاره کرد ميدراين باره براي توضيح بيشتر مطلب بيان شده : مترجم. ١

شنئان قوم علي  وال يجرمنکم بالقسطايها الذين آمنوا کونوا قوامين هللا شهداء 
 خدااي کساني که ايمان آورده ايد براداي واجبات : اال تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي 

 ‐ که نداردمواظبت داشته باشيد وازروي دادگري گواهي دهيد، ودشمني با قومي شما را برآن 
 ﴾ر استرا برپاي داريد که آن به پرهيزگاري نزديکت عدالتوعدالت نکنيد،  دادگري  ‐با آنان 

   ٠)٨/مائده(
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إِنْ أَحسنتُم أَحسنتُم ألَنفُسكُم وإِنْ  ﴿ :فرمايد مي، آن مقابل در و
 کنيد و مي نيکياگر نيکي کنيد به خودتان  ( : )٧/اسراء( ﴾أَسأْتُم فَلَها

  .)کنيد اگر بدي کنيد به خودتان بدي مي

، نوري  در انجام حسنات:  که اند ا ز سلف صالح گفته جماعتي
در  گي ، قوتي در بدن، روشنايي در صورت، وسعت و گشاد درقلب

كُلُّ  ﴿ :فرمايد خداوند مي. شود در قلب ايجاد ميخدا روزي و محبت 
هرکس درگروکارهايي است که : (  )٢١/طور( ﴾امرِئٍ بِما كَسب رهينٌ

    .)کرده است

هرنفسي در گرو  ( : )٣٨/مدثر( ﴾كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبت رهينَةٌ ﴿ 
  . )که انجام داده است استکارهايي 

﴿ ذَكِّرْ بِهأَنْو  يلو ونِ اللَّهنْ دا ملَه سلَي تبا كَسبِم لَ نَفْسستُب
أُبسلُوا بِما  الَّذينَا أُولَئك شَفيع وإِنْ تَعدلْ كُلَّ عدلٍ الَ يؤْخَذْ منْه والَ

اعمالي  هرکسي درگرو بدهاندرز  و به آنان پند و ( : )٧٠/انعام( ﴾كَسبوا
چنگ آورده ه مسئول چيزهايي است که ب است که انجام داده است و

اگر  اي نيست و واسطه بجزخدا براي ايشان يار، ياور، ميانجي و و است
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 گردد و دريافت نمي او تاواني بپردازد از و فديهگونه  چنين کسي هر
  .)اند که انجام داده هستنداعمالي  شود، آنان درگرو پذيرفته نمي

نجات پيدا کند و به صحت  بيماريکالبد انسان اگر از  همچنانکه
است،  شدهشود که مزاج و طبيعت او درست  و سالمتي برسد گفته مي

با وجود كه انسان است زيرا که مريضي انحرافي در مزاج و طبيعت 
رسد زيرا  هيچگاه به اعتدال و سالمتي صد در صد نمي انسانبدن آن، 

  .در دنيا همه چيز نسبي است

قلب در عدالت نهفته است  سالمتي، صحت و  نيز چنين است قلب
دانست  بايد،کجي و ظلم واقع شده و  درد قلب در انحراف و بيماري و

ي مادي  در هيچ چيزي در دنياکه عدل محض از لحاظ علمي وعملي 
توان عدالت کامل را رعايت کرد و در  مي نسبتاً ولي. استقرار نگرفته 

  .رساند کاملي، را به صحت و سالمتي نسبتاً قلبتوان  راستاي آن نيز مي

اين بهتر است يعني : شود  ميبه همين خاطراست که گفته  و
گفته مي  ياو  تنسبت به چيزهايي که دراطرافش وجود دارد بهتر اس
 : فرمايد مي خداوند .شود که راه سلف بهترين و برجسته ترين راه است

شما ): (١٢٩/نساء( ﴾أَنْ تَعدلُوا بينَ النِّساء ولَو حرَصتُم تَستَطيعواولَنْ  ﴿
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دادگري کامل  ميان زنان عدالت و ـ قلبي ازنظرمحبت ـ توانيد نمي
    .)خود را بکار بريد توان وم کوشش هرچند هم تما. برقرارکنيد

 ﴾الَ نُكَلِّف نَفْسا إِالَّ وسعها بِالْقسطوأَوفُوا الْكَيلَ والْميزَانَ  ﴿
مراعات داريد  ودادگرانهوپيمانه وترازو را تمام وکامل  ( : )١٥٢/انعام(

 ظفؤم وتوانش قتاط  یوما هيچ کسي را به انجام چيزي جزبه اندازه 
  . )سازيم نمي

آسماني را نازل کرد  بهاي متعال پيامبران را مبعوث و کتا خداوند
عمل  آنبراي اينکه مردم عدل، دادگري و انصاف را به پا دارند و به 

  .کنند

که بزرگترين عدل و دادگري عبادت خداوند يکتا  دانست بايد
رسيدن به کمال راه و  حقيقيوعدم شرك ورزيدن است كه عبوديت 

  .همين استمعنوي 

در حق مردم و سپس رعايت  عدالت، رعا يت  از عبادت خدا پس
ي  همه راستايو در . ، که بر آن تأکيد شده است عدالت بر نفس است

 بهپس اصالح قلب نياز . شود قلب حاصل مي صالحااين امورات 
اين راستا نبايد  در ميداني وسيع درعمل براي مبارزه با گناهان دارد، و

  .را فراموش کرد روي يانهعدالت و م
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  ظلم
ي امراض قلب به  از جمله نوعشبر سه نوع است که هر سه  ظلم
و سالمتي  صحتدر مقابل آنها عدل قرار داردكه،   وروند   شمار مي

  مردمبه بعضي از ) رض(امام احمد بن حنبل . قلب را در پي دارد
 » ترسي نمايي از هيچکس نمي سالمقلبت را صحيح و  اگر« : گفت مي

چون  امراضي اين بود که خوف انسان از مخلوق به خاطر منظورش
قلب انسان ايمان وجود  درگاه   هر پرستي و گناه است و شرک و بت

  .٨ترسد داشته باشد از کسي نمي

  

  

                                                           
قال لهم  الذين ﴿: آمده است خداوند ینقطه اوج اين مبحث دراين فرموده : مترجم. ١

فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا اهللا ونعم  فاخشوهمالناس ان الناس قد جمعوا لکم 
براي جنگ با شما دست  قريشيان –مردمان : آن کساني که مردمان به ايشان گفتند:  الوکيل
 –ولي ٠پس ازايشان بترسيد اند،برضد شما گرد يکديگر جمع شده  –هم داده اندو  به دست

است واوبهترين حامي وسرپرست  بسخدا ما را : برايمانشان افزود وگفتند –چنين تهديداتي 
  ٠)١٧٣/آل عمران( ﴾است
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  قلب اصالح
 :فرمايد خداوند مي.  قلبقلب يعني حيات و درخشش  اصالح

مثَلُه  كَمنْوجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِه في النَّاسِ  ميتًا فَأَحيينَاه كَانَأَومنْ  ﴿
به سبب  ‐آيا کسي که  ( ):١٢٢/انعام( ﴾في الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْها

با اعطاء ايمان در ـ  ما اورا  اي بوده است و مرده –همچون  کفروضالل
که در  ايم داشته راه اوايمان را فرا  ايم ونور کردهزنده  ـ پرتو قرآ ن

مانند کسي است که به مثل گويي، در  رود،  پرتوآن ميان مردمان راه مي
ازآن تاريکيها  رفته است و فرو ـ ارتداد و ظلم، کفر ‐ ی تاريکيها

  .)بيايدتواند بيرون  نمي

خاطر اهميت صحت و سالمتي قلب است که خداوند درجاي  به
لب و همچنين در مورد مرگ حيات و درخشش ق موردجاي قرآن در 
لينْذر منْ كَانَ حيا  ﴿ :است وفرمودهسخن به ميان آورده  ،و ظلمت قلب

با  راتا افراد زنده وبيداردل :(  )٧٠/يس ( ﴾ويحقَّ الْقَولُ علَى الْكَافرِينَ
  .)فرمان عذاب مسلم گردد ‐اتمام حجت شود ‐آن بيم دهد وبرکافران

دعاكُم لما يحيِيكُم  إِذَاذينَ آمنُوا استَجِيبوا للَّه وللرَّسولِ ياأَيها الَّ ﴿
 )٢٤/انفال( ﴾وقَلْبِه وأَنَّه إِلَيه تُحشَرُونَ الْمرْءواعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بينَ 
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پيامبراورا قبول کنيد  ودستورفرمان الهي را بپذيريد  منانؤاي م:( 
مادي  ‐زندگيامي که شما را به چيزي دعوت مي کند که به شما هنگ

مي بخشد وبدانيد که خداوند ميان انسان  ‐ومعنوي، دنيوي واخروي
مي اندازد وبدانيد که همگان در پيشگاه خداي سبحان  اوجداييودل 

  .)گرد آورده مي شويد

 ﴾الْحي يخْرِج الْحي منْ الْميت ويخْرِج الْميت منْ ﴿
ومرده را اززنده  ازمردهخداوند همواره زنده را ( : )١٩/روم( 

  .)آفريند مي

کافر را از مؤمن خارج مي کند و  وخداوند مؤ من را از کافر  که
فيه والبيت  يذكراهللالبيت الذي  مثل«در حديث صحيح آمده است 

در آن  اي که مثل خانه ( : »الذي ال يذكراهللا فيه كمثل الحي والميت
اي که در آن ذکر و ياد خداوند  شود و خانه و ياد خداوند مي ذکر
  .) است مردهشود مثل زنده و  نمي

صالتكم  من اجعلوا«:  که استدر حديث صحيح ديگري آمده  و
منظور نمازهاي  ‐بعضي از نمازهايتان ( :« تتخذوها قبورا في بيوتكم وال

  .)هايتان را قبرستان نکنيد و خانهبخوا نيد  هايتان را در خانه ‐است نافله



  
  
  
  
  
  
  
  قلبهاي بيمار                                          42  
  

 ﴾بĤِياتنَا صم وبكْم في الظُّلُمات كَذَّبواوالَّذينَ  ﴿ :فرمايد مي خداوند
دارند  مارا تکذيب مي ‐وقرآنيجهاني  ‐آنان که آيات ( : )٣٩/انعام( 

  .)دارند تاريکيها قرار در الالنند و کرانند و

ي ظلمت  ي نور و نشانه رآن نشانهدر جاي ديگري از ق خداوند باز
اللَّه نُور السماوات واألَرضِ مثَلُ نُورِه  ﴿ :فرمايد ميرا بيان کرده 

 يرد كَبا كَوةُ كَأَنَّهاجةٍ الزُّجاججي زف احبصالْم احبصا ميهشْكَاةٍ فكَم
 شَرْقيةٍ والَ غَرْبِيةٍ يكَاد زيتُها يضيء يوقَد منْ شَجرَةٍ مباركَةٍ زيتُونةٍ الَ
  )٣٥/نور( ﴾ولَو لَم تَمسسه نَار نُور علَى نُورٍ

به  خدازمين است نور  روشنگر آسمانها و خدا (  :ترجمه
ماند که درآن چراغي باشد وآن چراغ در حبابي قرار  چلچراغي مي
است واين چراغ با  فروزان ی هکه انگار ستار درخشانيگيرد حباب 

بدست آيد که نه  زيتوندرخت پربرکت  روغني افروخته شود که از
شرقي ونه غربي است انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد 

 نور حباب و نور چلچراغ و ‐شود نوري است برفراز نوري مي ور شعله
ال هم نور مين منوه اند، به باران کرده نورنور روغن زيتون همه جا را 

هاي  پرده معرفتنور عقالني  نور تکويني هدايت و تشريعي وحي و
   .)اند ه را از جلو ديدگان همگان کنار زدههشب شک و
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است و سپس  واقعينور ايمان در قلوب مؤمنان  ثلهمان ِم اين 
مĤنُ ماء والَّذينَ كَفَرُوا أَعمالُهم كَسرَابٍ بِقيعةٍ يحسبه الظَّ﴿ :مي فرمايند 

 رِيعس اللَّهو هابسح فَّاهفَو هنْدع اللَّه دجوئًا وشَي هجِدي لَم هاءتَّى إِذَا جح
أَو كَظُلُمات في بحرٍ لُجي يغْشَاه موج منْ فَوقه موج منْ )39(الْحسابِ

ا فَوضُهعب اتظُلُم ابحس هقنْ فَوما ورَاهي كَدي لَم هدي ضٍ إِذَا أَخْرَجعقَ ب
  )٣٩و٤٠/نور( ﴾لَم يجعلْ اللَّه لَه نُورا فَما لَه منْ نُور

آب  در بيابان بي کهماند  اعمالشان به سرابي مي کافران « :ترجمه
هنگامي که به سراغ آن  اي آن را آب پندارد اما وعلفي شخص تشنه

به حساب او  ‐او را بميراند و ‐نيابد، مگر خدا را که چيزي اصالً رود
خداوند در حسابرسي . عمل وي را به تمام وکامل بدهد وسزايبرسد 

تاريکيهايي دردرياي عميق مواجي  بسانيا اعمال آنان . سريع است
آن امواج عظيم  فراز بر واست که امواج عظيمي آن را فرا گرفته باشد 

 خيمهفراز امواج ابرهاي تيره  بر قرارگرفته باشد و امواج عظيم ديگري
 آنچنان ظلمت و ‐فراز ديگري جاي گرفته زده باشند تاريکيها يکي بر

هر گاه دست خود را به  ‐باشد که مسافر دريا آمدهوحشتي پديد 
هراس دل  بيرون و وحشتزايبه سبب تاريکي  بدان بنگرد، و ‐درآورد

خداوند  کهت که آن را ببيند وکسي ممکن نيس ‐درون ی از جاي کنده
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باشد او نوري ندارد تا وي را به راه راست  نکرده او ی بهره رانور 
  .»رهنمود کند

است كه تابع اين  باطليفاسد و اعمال  اعتقادات ثلَِماول  آيه
 باکند که  اعتقادات فاسدمي باشد که صاحب آن اعمال فاسد فکر مي

رود  رسد ولي وقتي به سراغ اعمالش مي انجام اين اعمال نفعي به او مي
و خداوند به طور کامل به . که قابل منفعت باشد يابد چيزي را نمي

است که داراي جهل  کسي ثلِي دوم َم آيه.  رسد حساب اعمالش مي
وكسيكه داراي چنين اوصافي  باشد ايمان و نادان بيبوده ) مطلق( بسيط

و حق و حقيقتي را تاريکي قرار دارد  سردر تاريکي پشت است 
و  شوند باز مي ديدگانايمان و علم است که  ، زيرا با نور بيند نمي
اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائف منْ  الَّذينَإِنَّ  ﴿ :فرمايد خداوند مي. ندينب مي

 هيزگارانپر:( )٢٠١/اعراف( ﴾هم مبصرُونَ فَإِذَاالشَّيطَانِ تَذَكَّرُوا 
عداوت  ‐شوند به ياد اي از شيطان مي وسوسهر هنگامي که گرفتا

  .)گردند وبينا مي افتند مي ‐ونيرنگ شيطان وعقاب وثواب خداوند

ولَقَد همت بِه وهم بِها لَوالَ أَنْ رأَى  ﴿ : فرمايد مي باز خداوند و
قصد يوسف را کرد ويوسف  ‐زليخا ‐زن:( )٢٤/يوسف ﴾ربه برْهانَ
  .)منصرف شد کرد اما برهان خداي خود را ديد و را اوقصد 
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است که خداوند در قلب يوسف  ايماناين برهان همان برهان  و
داشت و جلوي قصد و  باز زليخانزديكي به   از ايجاد کرد و او را) ع(

و به سبب آن خداوند پاداش کاملي را براي  گرفتي او را  اراده
، زيرا که  ايش ننوشتبر گناهيهيچ  ومنظور داشت   )ع( يوسف 
 ‐عدم نزديکي به زليخا  ‐  عمل خيري ، با تاثير از ايمانش) ع(يوسف 

 خداوند .پرهيز نمود ‐نزديکي با زليخا ‐ زشتآن عمل  از انجام داد و
 ﴾الظُّلُمات إِلَى النُّورِ منْأَنزَلْنَاه إِلَيك لتُخْرِج النَّاس  ﴿ : فرمايد مي

 ‐اينکه مردمان را از تاريکيها تان را نازل کرديم بر تو قرآ:  )١/ابراهيم (
  . )بياوري بيرونـ ايمان وخداپرستي  ـبه سوي نور ‐ديني بي و کفر

الظُّلُمات  منْاللَّه ولي الَّذينَ آمنُوا يخْرِجهم  ﴿ :فرمايد همچنين مي
 ماؤُهيلينَ كَفَرُوا أَوالَّذالطَّإِلَى النُّورِ ونْ النُّورِ إِلَى  اغُوتم مونَهخْرِجي

اتاست  کسانيدار امور  هخداوند متولي وعهد( : )٢٥٧/بقره ( ﴾الظُّلُم
آورد وبه سوي نور  اند ايشان را ازتاريکيها بيرون مي که ايمان آورده

شياطين  ‐ياناند، طاغوت ورزيده اما کساني که کفر و .کند مي رهنمون
بيرون  نور را از آنانسرپرست ايشانند،  متولي و ‐تاللض و وداعيان شر

  . )کشانند آورده به سوي تاريکيها مي
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ياأَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرَسوله يؤْتكُم كفْلَينِ منْ  ﴿
شُونَ بِها تَمنُور لْ لَكُمعجيو هتمحاز  ‐که کسانياي ( : )٢٨/ حديد( ﴾ر

 ‐اهل کتاب هستيد و به خدا و پيغمبران الهي و کتابهاي تورات وانجيل
، )ص( محمد بن عبداهللا ‐ايد، از خدا بترسيد و به پيغمبر او آورده ايمان

ايمان بياوريد، تا خداوند دو پاداش از رحمت خود  ‐همخاتم ا نبياء، 
داش ايمان ، و ديگري پا)ع(به عيسي ايمانيکي پاداش  ‐را به شما دهد

گرداند که در پرتو آن  پديدارو نيز براي شما نوري را  ‐)ص(به محمد
  . )حرکت کنيد

زده  ثلبراي اهل ايمان دو َم خداوندبه همين خاطر است که  و 
  :است 
  

  

  : اول مثل

باشد ولي وقتي که  ي حيات و زندگي مي است که مايه آبي مثل
د بر روي آن کف آي در مي حرکتشود و به  به سيالب تبديل مي

  .شود بسياري ديده مي
  : دوم مثل 
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باشد ولي وقتي فلزي  است که داراي روشنايي و نور مي يآتش مثل
برند به خاطر  فلز را در آب فرو مي آنکنند و  را بر روي آن گرم مي

و .  شود مي جمعگرمي فلز حبابهايي از آب به شکل کف بر روي آن 
 )اولدر مثل (پس از آرام گرفتن آب نوع حباب  دو در اين دو مثال هر
روند ولي خود آب و فلز  بين مي از  )در مثل دوم(و سرد شدن آب 
آب مثل کفر و باطل  روي  کفهايمانند که در اينجا  داغ شده باقي مي

رفتني است وآ ب وفلز مثل ايمان وحقيقت است که  هميشهاست که 
نزَلَ منْ السماء ماء أَ﴿ :مايد فر خداوند مي. ماند هميشه جاودانه مي

 فيفَاحتَملَ السيلُ زبدا رابِيا ومما يوقدونَ علَيه  بِقَدرِهافَسالَت أَوديةٌ 
 ضْرِبي ككَذَل ثْلُهم دبتَاعٍ زم ةٍ أَولْيح غَاءتالنَّارِ ابلَ  اللَّهاطالْبقَّ والْح

ا الزَّبا فَأَمأَمو فَاءج بذْهفَي ادم  كضِ كَذَلي األَركُثُ فمفَي النَّاس نفَعي
 اللَّه ضْرِبثَالَي١٧/رعد(  ﴾األَم(  

ها و  ند و دره را با آب فرو مي آسمان،) ابرهاي( خداونداز: ترجمه
و  گياهانبراي رويش  ‐خود گنجايش ی ها هر يک به اندازه خانه رود
گنجانند، و روي اين  در خود مي ‐درختان، از آب آن وري بهره

گيرد، همچنين است آنچه از  قرار مي سودي و بي زيادسيالبها، کفهاي 
روي آ تش ذوب  آالت زينت ی تهيهطال و نقره و غيره جهت 
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پروردگار براي  ‐آورد  نمايند، کفهائي همانند کفهاي آب بر مي مي
و بيهوده بوده و هر  سود بي ‐کفها اما ‐زند و باطل چنين مثالي مي حق
شود، ولي آنچه براي مردم نافع است در  دور انداخته مي ‐زودترچه 

  .دزن خداوند اين چنين مثالي مي. گردد زمين ماندگار مي

و خس و خاشاک روي  کفعقائد باطل، همسان  ،آيه اين در
ود، ر ميان مي از زوداست که خيلي  قرار داده شده آب و باالي فلزات 

حقيقي آسماني، چون آب و طال و نقره سود مند و ماندگار  اديانولي 
  . مانند مي

مثَلُهم كَمثَلِ الَّذي استَوقَد  ﴿ : مايد فر وصف منافقان مي در خداوند
 الَما حولَه ذَهب اللَّه بِنُورِهم وتَرَكَهم في ظُلُمات  أَضَاءتنَارا فَلَما 

صب17(رُونَي(َونرْجِعالَ ي مَفه يمع كْمب مص)بٍ )18يكَص نْأَوم  اءمالس
منْ الصواعقِ  آذَانهِمفيه ظُلُمات ورعد وبرْقٌ يجعلُونَ أَصابِعهم في 

طَف أَبصارهم يكَاد الْبرْقُ يخْ)19(بِالْكَافرِينَحذَر الْموت واللَّه محيطٌ 
 ا أَضَاءكُلَّمملَه  اللَّه شَاء لَووا وقَام هِملَيع إِذَا أَظْلَمو يها فشَومبلَذَه 

 ءلَى كُلِّ شَيع إِنَّ اللَّه مارِهصأَبو هِمعميرٌبِس٢٠تا١٧/بقره ( ﴾قَد(  

آتشي را با کسي است که  داستانداستان اينان، همانند «: ترجمه
و  ‐کنند استفادهتا خود و همراهانش از آن  ‐کوشش فراوان بيفروزد
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آنگاه آتش دوروبر او را روشن گرداند، پروردگار آتش آنها را 
نابود نمايد، و ايشان را در انبوهي ازتاريکيها رها سازد،  وخاموش 

کران و  ‐آنان همچون‐٠نبينند  ‐چيزي ‐بگونه اي که چشمانشان
يا  ٠ندارند بازگشتراه  ‐به سوي حق و حقيقت ‐کورانند والالن و 

گوئي داستان آنان همچون داستان کساني است که به باران طوفنده اي 
آمده باشند که از آسمان فرو ريزد، ودرآن، انبوه تاريکيها و  گرفتار

و از بيم مرگ انگشتان خود را در گوشهايشان  باشد،رعد و برق بوده 
خدا از هر  ‐نمي دانند که ‐٠بمانند امانداي صائقه در فرو برند تا از ص

بخواهد نابو دشان  جاو هر وقت و هر  –سو دور ايشان را گرفته است 
 ‐نور ‐چنان است که گوئي آذر خش آسمان مي خواهد ٠‐مي نمايد
روشن مي دارد،  ‐پيش پاي ايشان را ‐هر گاه که ٠را بربايد چشمانشان

ايشان تاريک شود، بر جاي خود  ‐محيط –چون  و ٠به پيش مي روند
ايشان را از ميان مي  چشمانواگر خدا مي خواست گوش و ٠مي مانند

  .»بر هر چيزي توانا است خدا زيرابرد 

 کهمثل منافقان را تشبيه به كسي كرده  ،خداوند،اين آيات  در
مي کند  روشنخواهد آتش روشن کند و هر زمان که آن را  مي

ش مي کند ، و يا آنها را تشبيه به باراني کرده که خداوند آن را خامو



  
  
  
  
  
  
  
  قلبهاي بيمار                                          50  
  

سر هم از آسمان مي بارد و همزمان آن تاريکي ابرها و رعد و  پشت
  ٠است و نمي توانند راه به در برند  گرفتهبرق آنها را در بر 

وتفسير آنها در جايي  طولمورد اين مثلهاي قرآني و  در       
قلب  حياتهدف اينست كه  ودر اينجا  ٠ديگر بحث خواهيم کرد 

همچنان که در  ،شود مي محققودرخشش قلب به وسيله ي ايمان 
:  »القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا جعل ا« :که  استآمده  مأثوردعاي  

 :والربيع ) سينه هايمان قرار بده نورو  دلها یبارانبهار خدايا قرآن را (
ي آن گياهان  سيلهو بهبارد و  باراني است که از آسمان مي همان
  .رويند مي

 يقتلمما ينبت الربيع ما  ان«:  فرمايد مي) ص(اهللا  رسول  همچنين
آنچه را که بهار مي روياند نه حيوانات را مي کشد ونه  ( : »حبطا او يلم

عرب فصلي را که در آن اولين  و ٠)مرگ نزديک مي کند بهآنها را 
بارد  باران زيادي مياينكه  خاطربه ، اند ناميده)  بهار ( ربيع باردباران مي 

زمستان مي  ازفصلي را که بعد  ،غير عرب ولي .و گياهان را مي روياند
از آنها  وزنند  درختان شکوفه مي گلهاي آيد بهار ناميده اند، و در آن
  .رويند درختان مي يميوه به وجود مي آيد و برگها
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  زنده قلب

ر آن نور ايمان و چراغ درخشان زيرا که د استزنده قلبي   قلب
 و در .انديشند مي بينند و مي شنود و ميهدايت وجود دارد بخوبي  

، به خاطر  تاريک است قلبي .وجود داردقلب مرده  آنمقابل  ي نقطه
بيند  نمي و شنود نمي .اينکه ظلمت جهل و ناداني برآن سيطره يافته است

  .انديشد و نمي

لَّذينَ كَفَرُوا كَمثَلِ الَّذي ينْعقُ بِما الَ ومثَلُ ا ﴿ : مايد فر مي خداوند
عمسالَ  ي مفَه يمع كْمب مص اءدنو اءعلُونَإِالَ دقعمثل ):(١٧١/بقره(  ﴾ي

چوپان  –کساني که کفر ورزيده اند همچون مثل کسي است که 
صدا سرو آنها را صدا بزند ولي آنها چيزي جز ‐و باشدگوسفنداني 

لذا ايشان از روي خرد  و وکورانندکافران نيز کران، الالن . نشنوند
أَفَأَنْت  إِلَيكومنْهم منْ يستَمعونَ  ﴿ و .)فهمند نمي کنند و عمل نمي

ومنْهم منْ ينْظُرُ إِلَيك أَفَأَنْت )42(يعقلُونَتُسمع الصم ولَو كَانُوا الَ 
گروهي از آنان ( : )٤٢/٤٣/ يونس (  ﴾كَانُوا الَ يبصرُونَ ولَوعمي تَهدي الْ

خواني يا آيه هاي  مي قرآنهنگامي که  ‐دهند گوش به سوي تو فرا مي
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 ‐ کرند و شنوند اما گوئي هيچ نمي. نمائي تازه اي از سوي خدا بيان مي
آيا تو مي تواني سخن خود را به گوش کران برساني هر چند 

مي  تو یو در باره  ‐نگرند ‐از آنان به تو مي گروهيو ٠ندنفهم
کنند و به حقانيت اسالم پي   مي درکانديشند و دالئل آشکار نبوت را 

تواني  آيا تو مي ‐بينندفهمند و نمي  برند، اما انگار که چيزي را نمي مي
  .  )باشندو فاقد بصيرت هم  ‐نابينايان را رهنمود کني هر چند نبينند

)منْ وم منْهعتَمسي  وهفْقَهنَّةً أَنْ يأَك لَى قُلُوبِهِملْنَا ععجو كإِلَي
جاءوك  إِذَاآذَانهِم وقْرًا وإِنْ يرَوا كُلَّ آيةٍ الَ يؤْمنُوا بِها حتَّى  وفي

 )٢٥/انعام( ﴾األَولينَ أَساطيرُيجادلُونَك يقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا إِنْ هذَا إِالَّ 
دهند  به تو گوش فرا مي ‐قرآن تالوتبه هنگام  –برخي از آنان :(

طعنه زدن و  براينه براي فهميدن آن و هدايت بدان، بلکه  ‐ولي
و گوش  عقل ی بدين سبب ايشان را ازفايده٠آن بهريشخند کردن 

يم تا آن ما بر دلهايشان پرده ها افکنده ا ‐که گوئيمحروم کرده ايم و 
تا نداي آسماني قرآن  ـايم  داده قراررا نفهمند و در گوشهايشان کري 

هاي حق را هم ببينند بدان باور  نشانهو  دالئلی  اگرآنان همه .را نشنوند
براي مجادله به پيش تو  وقتيتا آنجا که  .آورند دارند و ايمان نمي نمي
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جز افسانه هاي  ‐خواني ‐که تو بر ما مي ‐اينها: گويند آيند مي مي
  .)چيز ديگري نيست پيشينيان

که هستند ، اشاره به اين دارد که کافران کساني  آيات اين
قلوبشان نسبت به هدايت الهي هيچ و نمي انديشند ، قلوبشان مرده است

شنوند و حقيقت  نميکند وگوشهايشان حق را   وتعقلي نمي تفکرگونه 
  .کنند را درک نمي

: فرمايد آنها مي زبانخداوند از  .هستندگمراه  تمام معني  به اينان
﴿  كنيبنَا ونينْ بمقْرٌ ونَا وي آذَانفو هونَا إِلَيعا تَدمنَّةٍ مي أَكَنا فقُلُوب

ابجبداندر برابر چيزي که ما را  دلهايمان  گويندمي :( ٥/ فصلت  ﴾ح 
وششهائي قرار گرفته در ميان پ ‐پرستي است که يگانه ‐خواني مي

و در گوشهايمان سنگيني  ‐رسد بدان نمي گوييو آنچه مي  ‐است
و مانع  ستبر ی تو پرده وو ميان ما  ‐و کالم تو را نمي شنوند ‐است

  .)که نمي گذارد ما با تو در يکجا گرد آئيم ‐بزرگي است

هايشان قرار  و چشم ها ، گوش هايي را که بر قلوب پرده کافران
 وليبينند  شنوند و مي ، جسمشان زنده است مي کنند يان مي، ب دارد

زندگيشان مانند زندگي حيوانات است زيرا که مانند آنها با حواس 
جنبي  لنوشند و و به مساي ، مي خورند ی، م شنوند ، مي بينند ظاهريشان مي
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حالي که از لحاظ حيات معنوي  در،  پردازند و شهواني خود مي
ومثَلُ الَّذينَ  ﴿ :فرمايد به همين خاطر خداوند مي و ،داي بيش نيستن مرده

 : )١٧١/بقره (   ﴾إَِال دعاء ونداء يسمعكَفَرُوا كَمثَلِ الَّذي ينْعقُ بِما الَ 
چوپان  ‐که  استورزيدند همچون مثل کسي  کفر که کساني مثل(

صدا  و جز سرآنها را صدا بزند ولي آنها چيزي  ‐گوسفنداني باشد و
  .)نشنوند

 آنها که وقتي چوپان کرده تشبيه گوسفنداني کافران را به خداوند
 شنوند ، همچنان که نمي، جز سر وصدا چيز ديگري  کند مي   را صدا
أَم تَحسب أَنَّ أَكْثَرَهم يسمعونَ أَو  ﴿ :در وصفشان مي فرمايد  خداوند

آيا :( )٤٤/فرقان (   ﴾نْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبِيالًيعقلُونَ إِنْ هم إِالَّ كَاألَ
 ‐مي فهمند  يامي شنوند  –چنانکه بايد  ‐گمان مي بري که بيشترآنان 

و بلکه  هستندايشان همچون چهارپايان  ‐ندارند تعقل نه آنان تفکرو
واإلِنسِ لَهم  الْجِنِّ منْولَقَد ذَرأْنَا لجهنَّم كَثيرًا ﴿ و .)گمراهترازآنان

يبصرُونَ بِها ولَهم آذَانٌ الَ يسمعونَ  الَقُلُوب الَ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعينٌ 
 كلَئا أُوامِبِهلُونَ كَاألَنْعالْغَاف مه كلَئأَضَلُّ أُو ملْ هما :( ١٧٩/اعراف ﴾ب

اکنده کرده ايم که پر –در جهان  ‐و آفريدهبسياري ازآدميان را 
آنان  –که  استاين بدان خاطر –دوزخ و قيامت است  آنان سرانجام
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نمي فهمند و  –آيات رهنمود به کماالت را  –دلهايي دارند که بدانها 
 –نشانه هاي خدا شناسي ويکتا پرستي را  –دارند که بدانها  چشمهايي

ي زندگي مواعظ واندرزها –دارند که بدانها  گوشهايينمي بينند و 
اين اعضا چنانکه بايد سود نمي  ازچون  –نمي شنوند اينان  –ساز را 

 – دهندجويند ومنفعتها ومضرتهاي خود را از هم تشخيص نمي 
چرا که چهارپايان از سنن  –همسان چهارپايانند و بلکه سرگشته ترند 

 –نمي گذارند ولي اينان راه افراط و تفريط مي پويند  فراترفطرت پا 
  .)هستند –دنيا وآخرت خود  صالحاز  –ن واقعا بي خبر اينا

 :مانند،  مشابها ز مفسران در مورد اين نوع آيات و آيات   بعضي
لجنْبِه أَو قَاعدا أَو قَائما فَلَما كَشَفْنَا عنْه  دعانَاوإِذَا مس اإلِنْسانَ الضُّرُّ ﴿

نَا  ضُرَّهعدي رَّ كَأَنْ لَممهسهنگامي که به :( )١٢/ نسيو(  ﴾إِلَى ضُرٍّ م
نه ديگران نمي توانند  وکه نه خود  –انسان ناراحتي و باليي مي رسد 

ايستاده  چهچه به پهلوخوابيده و چه نشسته و  –آن را دفع و چاره کنند 
ما را به کمک مي خواند اما هنگامي که  ‐براي رفع مشکل  ‐باشد 

از او به دور  ‐که در مقابل آن درمانده بود  ‐را  بالييناراحتي و 
و خدا را باز  –را در پيش مي گيرد  خود –سابق  ‐داشتيم آنچنان راه 

که بدو رسيده  محنتيکه انگار ما را براي دفع  –هم فراموش مي کند 
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متوجه او نبوده وباليي  زياني ضررو واصالً –است بفرياد نخوانده است 
  . )دست نداده است بدو

بيان کرده و مورد  رادرآنها خداوند عيوب و نقصهاي انسانها  که
در مورد کافران نازل ،اين آيات: مي گويند داده قرارمذمت وسرزنش  

انسانهاي کافر مي باشند، پس  همانشده و منظور از انسان در اين آيات 
و  ،شده راحتشخص مسلمان که اين نوع تفسير را مي شنود خيالش 

شامل انسان مسلمان نمي شود و اين ،اين نوع از آيات خطاب: گويد مي
بلکه اين آيات در ، و وعيدها و عذابها براي مسلمانان نيست  سرزنشها

مسيحيان ، مجوسيان و مشرکان هند  يهوديان،حق مشرکان عرب، 
اينگونه تفسيرها و  که  گفتبايد . وامثال آنها به صدق پيدا مي كند 

. قرآني نبوده و هم و گماني بيش نيستند دقيق برداشتهايبرداشتها، 
منافق وجود  ودر ميان کساني که مسلمان هستند، مؤمن : اوالًچون  

طبقات  در آنهاكه جاي اند  پيوسته ميان مسلمانان بوده،دارد و منافقان 
 اينکهانسان ممکن است با وجود : ثانياً .وخطر ناک دوزخ است ينئپا

فر همراه ايمانش قاطي شده باشد، ايمان دارد بخشي از نفاق يا ک
من كن فيه  اربع« :فرمايد درحديثي متفق عليه مي) ص(پيامبر انکههمچن
فيه خصلة من  كانت منهمخالصا و من كانت فيه خصلة   منافقاكان 
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اذا حدث كذب واذا ائتمن خان و اذا عاهد غدر و : النفاق حتي يدعها 
 آنهر کس باشند   است که در چنينخصلت  چهار: »خاصم فجر اذا

خالص است و هر کس که در او يكي از آنها باشد ، ،منافقشخص 
و آنها . اينكه آنرا ترك نمايد مگر  داردخصلتي از نفاق در او وجود 

نزدوي  گويد،اگرامانتي بزند دروغ مي اگرحرفاز اينكه   عبارتند
 مي  ورزيخالف ،ببندد اگرعهدوپيماني کند، گذاشته شود خيانت مي

  .)گويد ميد و اگر دعوا کند فحش و ناسزا کن

که هر کس  فرمودبيان   صراحتدر اين حديث به ) ص( پيامبر
در او باشد خصلتي از نفاق دارد و در حديث  خصلتهاخصلتي از اين 
 فيك ؤمرأ إنك(:  گفت ٩به ابوذر ) ص(پيامبر هصحيح آمده ک

اليکه ابوذر در ح) دارد  وجوددر تو خصلتي از جاهليت :( » جاهلية«
در  و. از صادقترين مردم از لحاظ ايمان و خدا پرستي بود) رض(

من امر  امتيفي  اربع«) :ص(مي فرمايند  ديگريحديث صحيح  

                                                           
ازاولين کساني است که به پيامبر ايمان  يکي ــ جندب بن جنادة   الغفاري ابوذر. ١

وهب  بنگفتار واخالص سرآمد بود،انس بن مالک وزيد  صداقت جهاد، زهد، درعلم، د،آور
  ٠ق دارفاني را وداع گفت٠ه ٣٢درسال ٠ازشاگردان مشهور او بودند
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الفخر باالحساب والطعن في االنساب والنياحة واالستسقاء : الجاهيلة
فخر : چهار چيز در امت من از خصلتها و اخالق جاهليتند :» بالنجوم
و تمسخر به نسب ، مرثيه ثرايي و  زدن  طعنه آبا واجداد، کردن به

از  باران  طلب مورد در کردن یپيشگويبر ميت ،  خواني ‐نوحه
  . )گان  ستاره

سنن من كان  لتتبعن«) :ص(حديث صحيح ديگري مي فرمايند در
: قالوا 0حذوالقذة بالقذة، حتي لو دخلوا جحرضب لد خلتموه قبلكم

 هب قدمشما از آداب و سنن پيشينيان   :  »فمن؟: القاليهود، والنصاري؟ 
سوسماري رفته اند  سوراخپيروي خواهيد كرد ، حتي اگر آنها در  قدم

و  يهوديانان تهدف  : گفتند )رض( صحابه  شويد ميآن  واردشما هم  ، 
  )!چه کسي است؟ پس: فرمود ) ص( پيامبر  است؟مسيحيان  

امتي ما اخذت  لتاخذن« ):ص(فرمايندباز در حديثي صحيح مي  و
و : فارس والروم؟ قال : قالواشبرا بشبر و ذراعا بذراع،  0االمم قبلها

امت من دنبال امتهاي قبل از خودشان وجب :  »من الناس اال هوالء؟
يعني از سنت و آداب آنها تقليد مي  – رودبه وجب وذراع به ذراع مي 

) ص(؟ پيامبر  رومدنبال سنت فارس و :  گفتند )رض(صحابه –کند 
  .) ؟ دارند وجودمگر غير از آنها کساني ديگر  : فرمود 
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نفر از صحابه ي رسول اهللا  ٣٠که حدود :  گفت  ١٠هبي مليکأ ابن
و ٠ داشتند بيمهمه از وجود نفاق اصغر در خودشان   کهرا ديدم ) ص(

قلب اجرد : اربعة لقلوبا«:اليمان روايت شده که گفت  بن هاز حذيف
فذلك قلب الكافرو  اغلف،وقلب  من،ؤاج يزهر، فذلك قلب المسر فيه

 مادة تمدة: قلب منكوس، فذلك قلب المنافق و قلب فيه مادتان 
و آخر  0عمال صالحا خلطواقوم  و مادة تمدة النفاق، فاولئك االيمان
  :باشند   مينوع   برچهارقلوب مردم : » سيئا

آن چراغي است که مي  درکه خالص براي خداست و  قلبيـ ١
 .و آن قلب مؤمن است ‐چراغ ايمان  –درخشد 

و ايمان به او نمي رسد و  نورعلمدرغالف قرار دارد و  که قلبي ـ٢
  .آن قلب کافر است

قلبي ‐٤قلب منافق است آنن و وارونه است و قلبي که واژگو ـ٣
ماده و عنصر : و عنصردر آن وجوددارد مادهنوع  دوکه همزمان  

                                                           
 اسمش زهير بن عبداهللا بن جدعان القريشي التيمي ـ ـ مليکة يبن اب عبداهللا. ١
درسال ٠بود ذنؤ بن زبير قاضي ومزمان خالفت عبداهللا در ابو محمد مالکي مشهور بود، به

  ٠ق دار فاني را وداع گفت٠ه١١٧
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صالح و نا  اعمالقلبها، ، ماده و عنصر نفاق ، که در اين نوع  ايمان
  .اندشده  مخلوطصالح با هم  

تواند از مدح  ميگيريم که هرانسان مسلماني  نتيجه مي پس 
نسبت به ايمان واز مذمت ومالمت خداوند نسبت به وستايش خداوند 

 :کهي خداوند فرموده اينبعضي در مورد ٠بهره ببرد و سود ،کفر
﴿ يمتَقسرَاطَ الْمنَا الصدهدايتدايا ما را به راه راست خ): (٦/فاتحه( ﴾اه 

  .)فرما

پس  استبه راه راست هدايت شده  من،ؤم: گويند مي  بعضي
چيست؟ دسته اي وجود دارد تي که در اين آيه هداي طلب ی هدئفا

که خدايا مارا  استدر اين آيه منظور اين : و مي گويند دهند جواب مي
اينست که  هدف: گويند بعضي مي .راه راست ثابت و استوار بدار هب

  . ويا در هدايت ما بيفزا  گردانخدايا ما را بر طريق هدايت ملزم 

ينجا عمل کردن به آنچه خداوند منظور از هدايت در ا :گفت بايد
نسان  ا.  نهي کرده است مي باشد  کهامر فرموده و ترک کردن آنچه 

بصورت ـ  قرآنحقانيت و ) ص(آنکه اقرار به پيامبري محمد وجودبا 
نيازمنداست كه اعمالي انجام دهدكه به  بازهمبنمايد ـ  کلي و اجمالي

از مضرات بپرهيزد  و بكندوسيله ي آن بتواند منفعتها راشناسايي 



  
  
  
  
  
  
  

  61                                                         قلبهاي بيمار 
  

 راهوهمچنين اوامرونواهي قرآن وحديث را بشناسد، وگاهي در اين 
 ،را به طور صحيح شريعتاهداف ومقاصد  تمامانسان نمي تواند  

 راهدرک کند پس در اين برحه نياز زيادي به در خواست هدايت به 
 به راه راست نياز هدايتاً طبع. ثابت بودن برآن دارد وخدا  ازراست 

يعني قرآن دارد و شناخت  آورده )ص(تفصيلي آنچه پيامبر شناختبه 
عمل به آنها است آنگونه که مستلزم اوامر قرآني  بهکلي نسبت 

دانستن حق وحقيقت، هدايت  مجرداز ٠عمل کرده است  )ص(پيامبر
در حالي که اکثر مسلمانان  ‐حديبيه صلح  در" حاصل نمي شودمثال

خداوند خطاب به رسول اهللا  ‐پنداشتندو نادرست مي  رادشوارآن 
ليغْفرَ لَك اللَّه ما تَقَدم منْ ذَنْبِك )1(إِنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحا مبِينًا ﴿ :فرمود

:(  )٢و١/فتح( ﴾وما تَأَخَّرَ ويتم نعمَته علَيك ويهديك صرَاطًا مستَقيما
هدف اين بود که خداوند ٠ايم ساختهفراهم  ما براي تو فتحي آشکار را

نمايد  برتوتمامببخشايد ونعمت خود را  تورا یگناهان گذشته وآينده 
  .)وبه راه راست هدايتت فرمايد

وآتَينَاهما  ﴿ :فرمايد مي )عليهماالسالم(مورد موسي وهارون در و
/ صافات( ﴾مستَقيموهدينَاهما الصرَاطَ الْ)117(الْكتَاب الْمستَبِينَ
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وآندورا ٠عطا کرديم ‐تورات ‐وبه آندو کتاب روشنگر:(  )١١٨و١١٧
  ٠) به راه راست هدايت کرديم

پيامبر ) ص(دارند بر اينکه محمد نظربا آنکه اتفاق  مسلمانان
از موارد  بعضيکتاب الهي است ولي با وجود اين در ،خداوقرآن

مه ي آنها به هدايت درستي پس اگر ه .باهمديگر اختالف نظر دارند
قدم در آنچه که اختالف دارند نشان دهد را راست  راهكه 
روشي که  و  راه از ود يرس مياختالف هايشان به پايان گذاشتند،  مي

 لعم، ند وبه آنچه به آنها امر شده يددست مي کش انددر پيش گرفته 
طور نيست ولي اين. ندشتدا ميدست بر  اند وازآنچه نهي شده ندكرد می

خداوند آنها را  هستندکهکساني   واقعي، یولياا وبرحق نيستند  همهپس 
بزرگترين هدايتشان، همين در خواستشان  و کرده،به راه راست هدايت 

با وجود  آنها. ﴾اهدنَا الصرَاطَ الْمستَقيم ﴿: گويند است كه در نمازها مي
براي  خداونديدرگاه  ومحتاج نيازمند ماًئاينکه مي دانستند که دا

 هدايت به راه راست هستند، همواره براين دعامداومت داشتند تااينکه
مي ) رح(التستري  عبداهللاسهل بن ٠محسوب شدند اهللا یولياا زمرهدر 

خدايي  نداردهيچ راهي نزديكتر به خدا از ابراز نياز به وي وجود :گويد
براي حال و آينده  نياز است كه، را هدايت كرده انسان كه در گذشته 

و اين معناي ٠ماندن در هدايت از او كمك خواسته شود  براينيز 
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خدايا ما را به راه راست هدايت نما و : گويد سخن کسي است که مي
ما بيفزا ،  درهدايتخدايا : کسي که مي گويد٠بر آن استوار گردان

منظورش همان مفهومي است که قبل از اين در مورد آن بحث کرديم، 
ي هدايات چه در گذشته ، حال يا آينده تحت اراده ي  کليه و

بايد بر حسب علمي که خداوند  انسانپس ٠بوده و هست، خداوند
در حال و آينده  رابراي او فرستاده عمل کند تا بتواند هدايت الهي 

مردم همگي نيازمند و محتاج اين  .شامل حال خودبگرداند
اين دعا را در هر نماز بر آنها به همين خاطر خداوند  .باشند دعامي

هدايت به راه راست براي انسان حاصل  کهو زماني . فرض کرده است
او در پي  نفسگرديد پس ياري خداوند و روزي پربرکت وآنچه 

 .برايش حاصل مي شود. سعادت ابدي در جست و جوي آنست
به خداوند ورسيدن به کمال معنوي درگرو  درمسيردلدادگيوحرکت 
  ٠دراين سير صعودي است انسانق تعالي واستقامت هدايت ح

  

  قلب حيات
كه حيات عبات است از  پندارنددانست آنطور كه برخي مي  بايد

 چنانچه .اراده يا فقط عبارت است از علم و قدرت حس و حركت و
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يعني علم : حسن بصري و ديگران در مورد حيات پروردگار گفته اند 
. با موصوف  است قائموصفي  نيست بلكه حيات صحيح، و قدرتش 

پس هر . لوازم آنهاست  ازوشرطي است براي علم و قدرت و اراده و 
 خودشزنده اي داراي شعور، درک، اراده و قدرت بر اعمال اختياري 

و هر چيزي که علم، اراده و قدرت بر اعمال اختياري داشته ٠است
   ٠استباشد زنده 

باعث مي شود که ده قلب زنو است شده مشق  تحيا نيز از حيا
 ياز کارهاي زشت و ناپسند دورو داراي حيا باشد و  زندهصاحبش 

شود  مي ينا پسند وبکند؛ پس اگر قلب زنده باشد مانع کارهاي زشت 
 الحياءمن«: فرمود) ص(چنانكه رسول اهللا. گردانند فاسد ميآنرا که 

والعي  الحياء« :مي فرمايد وهمچنين .)حياءاز ايمان است:(» االيمان
حياء وکم :  »االيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق منشعبتان 

نفاق وناسزا گفتن وپر حرفي دو جزء از  ايمانندحرفي دو جزء از 
  .هستند

مي  تشآنچه راکه موجب اذّي مردهزنده برخالف انسان  انسان
شود ازخود دفع مي کند درحاليکه انسان مرده هيچ حرکتي ندارد 

، و کار افتاده و ناتوان و بي بهره نمايدد چيزي را از خود دفع توان ونمي
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که از کار افتاده وناتوان است ودر قلبي پس ٠است زندگياز رطوبت 
مانند  وجود ندارد حياتيآن در  ومقابل طراوت زندگي خشک شده 

بر  ‐تاثيري برآن ندارد هيچزمين خشکي است که لگدمال کردن آن 
آن  رفتنکردن آن باعث از بين  مالکه لگد مخالف زمين سرسبز وخّر

و آن قلب زنده بر  گذارند قلب زنده تاثير مي بر پس زشتيها ‐مي شود
که نه حياتي دارد و نه ايماني كه مانع او  ييقلب مرده وبي حيا خالف
حتي قلبي که ٠انجام زشتيها را دارد جلوگيريقدرت واراده ، بشود 

و زوال روح از  بماندند زنده زنده است با مرگ جسدش هم مي توا
والَ  ﴿ :فرمايد جسد نشانه ي مردن آن قلب نيست چنانکه خداوند مي

وبه :(  )١٥٤/بقره(  ﴾في سبِيلِ اللَّه أَموات بلْ أَحياء يقْتَلُتَقُولُوا لمنْ 
  .)اند زندهشوند مرده مگوئيد بلکه آنان  کساني که در راه خدا کشته مي

والَ تَحسبنَّ الَّذينَ قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه  ﴿ :فرمايد مي باز و 
وکساني را که در راه خدا :(  )١٦٩/آل عمران(  ﴾بلْ أَحياء أَمواتًا

  .)اندکشته شده اند مرده مشمار بلکه آنان زنده 

كُلُّ نَفْسٍ ذَائقَةُ  ﴿اند وشامل آياتي چون مرده آنها اينکه وجد با
والْمو .)هرکسي مزه مرگ را مي چشد:(  )١٨٥/آل عمران(   ﴾ت﴿  إِنَّك
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توهم مي ميري وآنها ) ص(اي محمد:(  )٣٠/زمر(   ﴾ميت وإِنَّهم ميتُونَ
 )٦٦/حج(  ﴾وهو الَّذي أَحياكُم ثُم يميتُكُم ثُم يحيِيكُم ﴿ و .)هم مي ميرند

دگي بخشيده است وبعد شما را مي کسي است که شما را زن خدا:( 
  . )گرداند ميميراند وسپس شما را زنده 

از بدن با مرگ غيرطبيعي که  روحبمعني جدايي ،مرگ طبيعي پس
چنانکه ٠دارداز بين رفتن حيات کلي از روح و بدن است اختالف 
در هر يك  خواب نيز نوعي مرگ و وفات گفته شده است، در حاليکه

عني مرگ بمعناي جدايي روح از بدن و مرگ مرگ ي نوعاز اين دو 
حيات معنوي و در ديگري  يكيدر . حيات وجود دارد ، بمعني خواب 

اللَّه يتَوفَّى  ﴿ :چنانكه خداوند مي فرمايد.حيات حقيقي نهفته است 
ي قَضَى عالَّت كسما فَيهنَامي مف تتَم ي لَمالَّتا وهتوينَ مح ا األَنْفُسهلَي

خداوند ارواح را :(  )٤٢/زمر( ﴾الْموت ويرْسلُ األُخْرَى إِلَى أَجلٍ مسمى
گيرد، ارواح  مي انسانها ودروقت خواب انسانها بر مرگبه هنگام 

کرده است نگاه مي دارد  صادرکساني را که فرمان مرگ آنها را 
باز  ‐تن بهده که هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسي ‐وارواح ديگري را

  .)مي گرداند تا وقت مشخصي که پايان عمرشان است
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از خواب بيدار مي شدچنين مي ) ص(پيامبربنابراين زماني كه 
حمد ( :»احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور الذيهللا  الحمد« :گفت

دوباره زنده کرد و  هرا ميراند مابعد ازآنکه  ئي را كه خدامر وستايش 
  ).مي گرديمبه سوي او باز 

هللا الذي رد روحي وعافاني في  الحمد«:فرمايد مي درحديثي و
حمد :(  »لي بذكره وفضلني علي كثير ممن خلق تفضيال واذنجسدي 

وجسمم را  ديگردان بازکه روحم رادوباره را خدائي مر وستايش 
 ازسالمتي بخشيدواجازه ي ذکر ويادش را عطا كرد و مرا بر بسياري 

  .)وبرتري داد ش فضيلتتمخلوقا

انت  اللهم« :بر بستر خواب آرام مي گرفت مي گفت و چون 
نفسي وانت توفاها لك مماتها ومحياها ان امسكتها فارحمها  خلقت

 تو! پروردگارا:(»  تحفظ به عبادك الصالحين بماوان ارسلتها فاحفظها 
ميراني، مردن و زنده بودنم براي توست و  مي مرا اي و خلق کرده مرا
به آن رحم کن واگرآن را باز فرستادي از آن به  گرفتينفسم را  اگر

و ) مي کني محافظت فرما محافظتآنچه که بندگان صالحت را 
 مي !نام تو اي پروردگار به:(  »وأحيا موتأاللهم  بسمك«: گفت مي

  ٠)شوم ميرم و زنده مي
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  استنيز از بيماريهاي قلب  حسد

بين رفتن  ازبه کسي و خواستار  يعني كينه توزي نسبت: حسد
  ٠نعمتهايي که شامل حال وي شده است

هنگام ، گويند كه شخص مي رنجياند حسد به همان  گفته بعضي
  .برد مي، شده استاش خوب  خبر شدن از حال كسيكه وضع با

حسديعني آرزوي زوال نعمت از ديگران بدون :  اند گفته همچنين
عبارت غبطه كه  بخالف. بكند آرزومت را براي خود عاينكه آن ن
آرزو كردن نعمت براي خود بدون آرزوي زوال آن از است از 
نه و کراهت و رنجي است که کيبغض و همان بهر حال حسد. ديگران

  .دهد دست ميحاسد به حسن حال محسود  دنيبا د
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  دو نوع استبر  حسد
و رنجور شدن بخاطر نعمتي که نصيب كسي شده  يناراحت ‐١
در اينصورت حاسد از  .باشدمذموم و ناپسند مي ، حسد اين. است 

مي  اذيتاودچار ناراحتي و  دنيبا د هموارهمحسود بدش مي آيدو  
آن  گردد و اين به صورت بيماري در قلبش مي ماند و اگر ببيند كه

هر چند كه .خوشحال مي گردد، گرفته شده است  شخصنعمت از آن 
كافي است براي او همينقدر .  باشدنداشته براي او از نظر مالي منفعتي 

 البته .ننمايد رنجحاصل كند و ديگر احساس درد و  تشفي قلبشكه 
رودبلكه مانند  نميدانست که اين درد ورنج براي هميشه از بين  بايد

تسکين يافته وبيماريش همچنان با مداوا براي مدتي بيماري است که 
نعمت و بخشش  بهو نسبت اين بغض وناراحتي ا چون . باقي ا ست

خداوند به بندگانش نوعي بيماري است و ممکن است دوباره نسبت به 
   ٠بد بختي و زيانکاري ا ست نهايتواين . برگردد ديگركسي 

ناپسند مي داند ودوست ، خودمحسود را بر  حاسدبرتري ‐٢
هم مثل شخص محسود  داردبدون آنکه از شخص محسود کم شود او
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 نيز  ١١غبطه آنهم نوعي حسد است و به  نيا .باشد وا  از باالتر يا
  ٠گويند مي

مسعود و  بندر حديثي متفق عليه که از عبداهللا ، خدا )ص( پيامبر
 «:را حسد ناميده است  آنروايت شده  ) رض اهللا عنهما(عبداهللا بن عمر

اال في اثنتين رجل آتاه اهللا الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها  حسد ال
حسد جز در اين :( » في الحق هلكته يسلطه عل وهللا ماال ورجل آتاه ا

داده و با  حکمتيمردي که خداوند به او علم و   ‐١دو چيزجايز نيست
و مردي که خدا به او ‐٢. آموزد ميعلم  آن قضاوت مي کند وبه مردم

کرده تا آنرا در راه حق  طمسلّبر آن مال و ثروتي داده است واورا 
  .)نمايدمصرف 

حسد اال في اثنتين  ال«:چنين است )رض(بن عمر عبداهللا روايت
القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهارورجل آتاه اهللا ماال  اهللاآتاه  رجل

خداوند به او  کهمردي  ‐١: (»رآناء الليل والنها الحقفهو ينفق منه في 
 ‐٢قرآن داده و او شب وروز مشغول خواندن وعمل کردن به آن است

خداوند به او مال وثروتي داده و او هم شب وروز مشغول که  مرديو 
  ٠)استبخشيدن آن در راه حق 

                                                           
  ٠شده است دادههمچنانکه قبال شرح : مترجم. ١
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 كسياز  را يوع حسد كه در آن بدون اينكه زوال نعمتناين  پس
  .اشكالي ندارد، آرزو نمايدآنرا براي خود نيز . ديگر آرزو بكند

 کند که پيامبر مي روايت ١٢)رض( ههرير از ابو) رح(بخاري امام
آتاه اهللا القرآن فهو يتلوه الليل  رجل: حسد اال في اثنين ال« :مودفر) ص(

اوتي هذا فعملت فيه  مااوتيت مثل  نييا ليت: والنهارفسمعه رجل فقال
يا : رجل فقالمثل ما يعمل هذا ورجل آتاه اهللا ماال فهو يهلكه في الحق 
ودي حس ( : »ذاليتني اوتيت مثل ما اوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل ه

مردي که خداوند به او قرآن داده : اين دو چيز درست نيست غيردر 
چنانكه شخص ديگري .باشد آن مي تالوتاست او شب وروز مشغول 

مثل آنچه که به  کاش! قرآن خواندن او را مي شنود و مي گويد خدايا
 تالوتآن مرد عطا کرده اي به من نيز عطا مي كردي تا من هم مثل او 

در راه آنرا ردي که خدا به او مال وثروتي عطا کرده و و م .مكرد مي
کاش مثل آنچه !شخص ديگري مي گويد خدايا ، مي کند  صرفحق 

                                                           
) ص(زيادي را ازپيامبر حاديث ا  كهعبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني است،   ابوهريره،. ١

نهيک هم المسيب وبشيربن  بنسعيد ٠روايت کرده است) رض(وامام عمر) رض(وامام ابوبکر
بيشتر  اصحاباز همه ي  ) رض(ابوهريرهازابوهريره احاديث زيادي را روايت کرده اند،  

  ٠بستق ازدنيا چشم فرو ٠ه ٥٨در سال ٠استروايت کرده ) ص(احاديث از پيامبر
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نيزعطامي كردي تا من هم مثل او  منکه به آن مرد عطا کرده اي به 
  .)كردم عمل مي

، و  دانستجائزمي ، حسد را فقط دراين دومورد) ص(پيامبر پس
که عبارت است از طلب  ٠اند ناميده  ، غطبه اين نوع حسد را علما،

آرزوي زوال  اينکه بدونکردن نعمتي که خداوند به ديگري داده 
  . نعمت از آن شخص بكند

شود که چرا به غبطه حسد گفته شده است   الؤاينجا اگر س در
در  ؟فراوان بدهدحالي که انسان دوست دارد خداوندبه او نعمت  در

خاطر  بهدوست داشتن اين  آغازيني  که نقطه: بايد گفت جواب
ديدن اثر آن نعمت بركسي بوده است كه از ديدن آن احساس درد 

ديد هيچگاه احساس  اگر آن نعمت را بر غير خود نمي و. ورنج نموده
و  احساسکه سرچشمه ي اين   زمانيپس  ٠کرد نميپيدا ونياز به آن 

توان در نظر گرفت حسد نمي  جزبراي آن نامي  ،  چنين بودهآرزو اين 
 ربِداشته باشد که خداوند بدون آنکه َد دوستاما اگر کسي . 

از اوبگيرد، به او نيز  رارا برروي ديگري ببندد و نعمتش  رحمتش
نسبت است احساس نيازي  بلکهنامند   اين را حسد نمي، بخشدبنعمت 

و اکثر مردم به ٠آن را از خدايش درخواست کرده استنعمتي و به 
مي شوند و خداوند نيز مي خواهد  وآزمايشوم از حسد امتحان نوع د



  
  
  
  
  
  
  

  73                                                         قلبهاي بيمار 
  

و .وزشت نخست را کريهکه انسان نوع دوم حسد را داشته باشد نه نوع 
 گفتهنيز ) مسابقه دادن در بدست آوردن خير ونيکي( اين نوع رامنافسه

اند ، که در آن دو نفر براي رسيدن به خير ونيکي رقابت مي کنند و هر 
  ٠الهي باشند درگاه بدارند، و مي خواهند که مقّر وزيپيردو قصد 

رقابت از راه شرعي اشكالي ندارد بلکه مورد ستايش  و مسابقه
إِنَّ األَبرَار لَفي ﴿ :مي فرمايد  خداوندچنانكه  ٠وتقدير نيز مي باشد

تَعرِف في وجوههِم نَضْرَةَ ) 23(علَى األَرائك ينظُرُونَ)22(نَعيمٍ
ختَامه مسك وفي ذَلك )25( يسقَونَ منْ رحيقٍ مخْتُومٍ)24(لنَّعيمِا

  )٢٦تا٢٢/مطففين ( ﴾فَلْيتَنَافَس الْمتَنَافسونَ

بهشت  فراواننيکان در ميان انواع نعمتهاي  گمان بي« :ترجمه
 ونعمتهاي يهايبه زيبا ‐و نندزبسرخواهند برد، برتختهاي مجلل تکيه مي 

نعمت را درچهره هايشان  ونشاط ميسيار آنجا مي نگرند، خوشي وخّرب
که دست  شدخواهي ديد، به آنان از شراب زالل وخالصي داده خواهد 

مسابقه ٠نخورده وسربسته است، مهروسرپوش آنها از مشک است
چنين شراب وساير نعمتهاي  ‐بدست آوردن اين برايدهندگان بايد 
   .»بگيرند وبريکديگرپيشيسابقه بدهند با همديگرم ‐ديگر بهشت
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به سبقت گيرندگان و شتابندگان مي فرمايد  خداونداين آيه  در
هم مسابقه  با بهشت ابدي یعمتهابراي بدست آوردن و رسيدن به ن

حديث ، موافق، مفهوم وايندهيد نه براي بدست آوردن دنياي فاني 
 دركرده مگر کردن نهي حسادت مي باشد که در آن از ) ص(پيامبر 

يكي اينكه خدا به كسي علمي داده و آن شخص نيزبه آن  :مورددو 
ديگران ياد مي دهد ودوم اينكه خداوند  بهعلم عمل مي کند و آن را 

وآن شخص نيز آن مال را در راه خدا انفاق  داده يثروتكسي به 
نه به آن عمل مي  است كه داده شده علميکند اما کسي که به او  مي

داده شده و آن رادر راه  اونه به ديگران ياد مي دهد يا مالي به کند و 
به  رسيدنخدا انفاق نمي کند ارزش حسودي راندارد ونبايد آرزوي 

اورا داشت زيرا دررسيدن به او خيري وجود ندارد بجزعذاب و 
  .بدبختي

که واليت وسرپرستي به او واگذار مي شود و او  کسيهمچنين 
رساند  نجام آن مي کوشد و امانت را به اهلش ميعدل وعلم در ا نيزبه

 (که هست ادا مي کند و بين مردم به کتاب آنگونهو حق واليت را 
ورفيعي  بزرگی  داراي درجهنمايد،  حکم مي) حديث (و سنت) قرآن

چون . بسر مي برد بزرگيدر جهاد  ي است كهمثل مجاهدمانند است و 
اني که در سختي و رنج نفس بشري طوري خلق شده که نسبت به کس
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) ص(هستند حسودي نمي برد، به همين خاطر است که پيامبر زيادي
در احاديث حسودي نياورده است زيرا  رابحث مجاهد در راه خدا 

مي برد که داراي فضل  بسر یا انسان مجاهد در چنان سختي و ناراحتي
مي نسبت به کسي است که مالش را در راه خدا انفاق  بيشتريو برتري 

 داراي دستهياد مي دهد چون اين دو  مردمکند و يا علمي دارد که به 
نيستند که به آنها فشار بياورد و دچار سختي و ناراحتي بشو ند و  دشمن

و  خير دشمن شوند قطعاً دارايو علم  مال یراه اشاعه  دراگر آنها نيز 
ار، ززگبحث انسان نما) ص(همچنين پيامبر. يابد مينيزفزوني  آنهاثواب 

احاديث حسودي نياورد زيرا اينگونه  درروزه دار و حج کننده را 
بقدر انفاق و علم آموزي  ، انساننظر اجتماعي براي  از" اعمال معموال
  .ندسودمند نيست

اتفاق مي  رياستنسبت به پست و مقام و بيشتر ورزيدن  حسد
 و غيره، بنابراين افتد نه به وضعيت خوراک و پوشاک و نوشيدني

حسد را نسبت به صاحب مال و عالم ، نيز به خاطرهمين ) ص(پيامبر
طه باشد، چون اين دو شخص بغ صورتبه  کهجايز دانست به شرطي 

همواره . ميان مردم داراي قدر و منزلت زيادي مي باشند درهميشه 
سرمايه داران ديده مي و علماءاز مردم پيرامون  انبوهي  گروه
را  مردمروح و روان مي دهد و صاحب مال عالم به مردم غذاي ٠شوند
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غذاي جسم مي دهد و بهر صورت مردم به آنها نياز دارندچنانكه 
مثَالً عبدا مملُوكًا الَ يقْدر علَى شَيء  اللَّهضَرَب  ﴿ :فرمايد  ميخداوند  

 قْنَاهزنْ رمنَّاوم ا ورس نْهقُ منفي ونًا فَهسقًا حونَ رِزتَوسلْ يرًا ههج
دمونَ الْحلَمعالَ ي ملْ أَكْثَرُهب لَّهثَالً )75(لم اللَّه ضَرَبنِولَيجا  رمهدأَح

أَينَما يوجه الَ يأْت بِخَيرٍ  موالَهأَبكَم الَ يقْدر علَى شَيء وهو كَلٌّ علَى 
ه هجوا ينَمتَوِيلْ أَيسي  رَاطلَى صع وهلِ ودرُ بِالْعأْمنْ يمو ويمٍهتَقسم﴾  

   )٧٦و٧٥/نحل(

را به عنوان مثال ذکر مي کند  مملوکي یخداوند برده « :ترجمه
رامثل  ‐باايماني –انسان  ‐درمقابل آن ‐نيست و چيزکه قادر بر هيچ 

 یاست واو پنهاناي داده  وپاکيزهمي زند که به اوروزي حالل 
سپاس خدا ٠کند آيا آنان يکسانند مي خرجومي بخشد  ازآن وآشکارا

وبلکه  ‐خود بندگان ی بندهکرد نه  خود ی که مارا بنده ‐سزاسترا 
وخداوند دو مرد را مثل مي ٠نمي دانند ‐وباطل را حقفرق  ‐بيشتر آنان

 ندارداست وبرانجام چيزي توانائي  مادرزاد اللزند که يکي از آنان 
نفعي نخواهد داشت،  بفرستد اورا وسربارصاحب خود بوده وبه هرجا

آوروسرپا  نانکارکن،  ‐آيا اين چنين شخصي برابراست با کسي که
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 در به عدل وداد مي خواند و –را  ديگران خيروبرکت است ومرتباً
  .»وراست قراردارد صاف ی جاده

را با  خود سدر اين مثال ذات پاک و مقّد خداوند: اول  مثال
شريکان . مي کند مقايسهشريکاني که مردم در عبادت با او گرفته اند  

کالم مفيد  ياو بتاني که هيچ قدرتي بر انجام عمل سودمند و 
ديگر باشد وقادر بر انجام هيچ  کسي یآيا کسي که برده ٠ندارند

از کرده و او نيز  عطاکاري نباشد با کسي که خداوند به او مال وثروت 
پس خداوندي .کند، برابر است مال وثروت در راه خدا انفاق مي اين
قادر به نيکي رساندن به بندگان ا ست چطورشبيه مخلوق عاجز  که

انجام هيچ نفع وضرري را ندارد، چطور  قدرتوناتوان مي باشدکه 
 چنين"شريک قرارداد؟ اصال خداممکن است که چنين مخلوقي را با  

  .است قابل تصور وغيرچيزي محال 

با  را سشخداوند در اين مثال نفس پاک ومقّد باز:  دوم مثال
اند مقايسه  شريکاني که مردم در عبادت براي خداوند قرار داده

و تفکر کنند، آيا  ندکه نمي توانند حرف بزن وبتانيکند، شريکان  مي
به انجام هيچ  قادرتواند تعقل وتفکر کندو   نمي و کسي که الل است

گردن صاحبش است و هر زمان که او را به دنبال  وبالکاري نيست  
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 کسي ثلرا انجام دهد و هيچ نفعي ندارد ِم آنکاري بفرستند نمي تواند 
است و به راه راست و عدل دعوت مي  ياست که انسان عالم و عادل

پس چه رسد كه چنين ٠راست استوار است راهه بکند و خودش نيز 
امر ونهي و بر پا دارنده  قادربر، عادل، بنده اي را با خداوندي که عالم

شَهِد اللَّه أَنَّه الَ  ﴿ :خداوند مي فرمايد.بكنند شريك  ،ي راه راست است
الْعلْمِ قَائما ِبالْقسط الَ إِلَه إِالَّ هو الْعزِيزُ  وأُولُواإِلَه إِالَّ هو والْمالَئكَةُ 

يمكبا نشان دادن جهان هستي بگونه  ‐داوندخ:(  )۱۸/آل عمران(﴾ الْح
 ‐ ناگسسته، عمالً يک نظام يگانه و واحد به هم پيوسته و يک ی

کارهاي  در ‐او و نيست او جزدهد به اينکه معبودي  گواهي مي
صاحبان دانش گواهي  فرشتگان و و. کند دادگري مي ‐آفريدگان خود

  .          )استهم حکيم  معبودي نيست که هم توانا و او دهند جز مي

خداي من  بيگمان:(  )٥٦/هود(  )علَى صرَاط مستَقيمٍ ربيإِنَّ  (
  .)بر راه راست قراردارد

بتان وشريکان پست وبي ارزش قابل مقايسه  باخدا  ،هرگز خير 
  ٠نيست

 عباسي  همين دو نعمت ياد شده بود که مردم خانواده بخاطر
 در آن خانواده عبدال زيرا ، شمردند را بزرگ و محترم مي) رض(
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و  داد بن عباس وجود داشت که به مردم قرآن وحديث ياد مي) رض(له
  .داشتند داد مردم نيز آنها را گرامي مي ديگرش به مردم غذا مي برادر

ی مردم را مي ديد که از صحاب) رض(وقتي معاويه  همچنين
پرسند  مي الؤدر مورد مناسک حج س) رض(بن عمر  عبداهللا ؛بزرگوار

 يبه خدا سوگند اين شرافت بزرگ: گفت، دهد ميبه آنها پاسخ و او 
که عمر  شده روايت.       است هکه خداوند نصيب عبداهللا کرد است

 ٠داددر بدست آوردن خير ونيکي مسابقه مي ) رض(با ابوبکر) رض(
 :گويد ميايشان است نقل شده ) رض(عمر  در روايتي که ازچنانكه 

ان نتصدق فوافق ذلك ماال عندي فقلت اليوم )ص(اهللارسول  امرنا«
بنصف مالي قال فقال لي رسول  فجئتقال 0اسبق ابابكر ان سبقته يوما

ما عنده  بكل) رض(واتي ابوبكر0ما ابقيت الهلك قلت مثله) ص(اهللا
ابقيت لهم اهللا ورسوله : ما ابقيت الهلك قال) ص(فقال له رسول اهللا 

  » داابال اسابقك الي شيء  فقلت
ما را امر کرد که براي جهاد در راه خدا مال ) ص(پيامبر: ترجمه

) رض(خود گفتم که امروز اگر از ابوبکر بامن هم مالي داشتم . بياوريم
 پيامبرنصف مال وثروتم را با خودم نزد ٠افتد پيشي نگيرم او جلو مي

چيزي براي خانواده ات باقي گذاشته : فرمود ) ص(پيامبر . بردم) ص(
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( در آن لحظه ابوبکر ٠مالم را براي آنها گذاشته ام نصف: اي، گفتم
چيزي : به او گفت ) ص(بود، پيامبر  آوردهآمد و تمام مالش را ) رض

خدا ورسولش : گفت) رض(   اي، ابوبکر ات باقي گذاشته براي خانواده
 درمن هيچ گاه ) رض(اي ابوبکر: گفتم  .ام را براي آنها باقي گذاشته

  .)جست نخواهمچيزي از تو پيشي  انجام 

خير و  امرانجام داد نوعي مسابقه در ) رض(را که عمر آنچه
) رض(هميشه نسبت به عمر )رض(بود، ولي ابوبکر حصحيي  غبطه

هيچگاه به  از اينرو نداشتبرتري داشت و او نيازي به مسابقه وغبطه 
  .ورزيد حسد نميحال و وضع کسي ديگر 

،  پيامبراندر هنگام معراج به حال خاتم  نيز ،)ع(موسي ؛خدا پيامبر
لما تجاوزه  بكي« : است غبطه خورد، تا جايي که چنين روايت شده

ابكي الن غالما بعث بعدي يدخل : فقالمايبكيك؟ : فقيل له) ص(النبي
از ) ص(که پيامبر زماني(  »الجنة من امته اكثرممن يدخلها من امتي

چه چيزي تو : ، گفتندافتادريه گبه ) ع(گذشت، موسي) ع(کنار موسي
بعد از من مبعوث نوجواني بخاطر اينکه : گريه انداخت ؟ گفت بهرا 

و تعداد کساني که از امت او وارد بهشت مي شوند از تعداد  استشده 
  .)متفق عليه( ).بيشتراند من وارد بهشت مي شوندامتيان 
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ديگري نيز چون ابو  اشخاص )ص(خدا رسول یميان صحابه  در
و امثال او بودند که حتي از همين نوع حسد ) رض(الجراح بن هعبيد

 از چون درجه و مقام آنها باالتر بودند، پاکخوردن  غبطه يعنيمباح 
  که استخاطر همين و به  خورندباين بود که به شخص ديگري غبطه 

طرف  ازشايستگي امانتدار بودن امت را ) رض( هابوعبيد
  ٠او را امين امت ناميده است ) ص(مبربدست آورد و پيا)ص(پيامبر

احساسي نسبت  وترس  هيچگونه خودکه در  اميني شخص پس
خود احساس نقص در  در كه كسي از، بيند نميبه کوتاهي در امانات  

حتي چنين شخصي نسبت به زنان و . مي کند، مقدمتراست امانتداري
 مقرري بر چيز اميناگر كسي   ٠مي شود شناختهفرزندان مردم امين 

دادن گوسفند به دست : شود كه از خيانت او در امان نباشند مانند
  .گرگ است

روايت ) رض( ١٣حديثي که امام احمد از انس بن مالک در
جلوسا عند رسول  يوما كنا« :گفت ) رض(کرده، آمده است که انس 

                                                           
زندگي ) ص(زيادي را با پيامبر مدتبن مالک بن النضر ابوحمزه االنصاري المدني،  انس.١

ق ازدنيا رخت ٠ه٩٣درسال ٠کرد حفظ) ص(حاديث زيادي را ازپيامبرا ٠کرد وخادمشان بود
  ٠بربست
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قال 0الجنةيطلع عليكم اآلن من هذا الفج رجل من اهل : فقال) ص(اهللا
ن االنصار ينظف لحيته من وضوء،قد علق نعليه في يده فطلع رجل م

مثل ذلك، فطلع ذلك ) ص(فلما كان الغد قال النبي0فسلمالشمال 
مثل ذلك، ) ص(الثالث قال النبي اليومالرجل علي مثل حاله، فلما كان 
   »فطلع ذلك الرجل علي مثل حاله

اين اكنون از : فرمودند،بوديمروزي نزد پيامبر نشسته  ( : ترجمه
در ، مردي از انصار آمد ناگهان .مردي از اهل بهشت مي آيدناحيه 

 کردحاليکه محاسن خود را از وضوئي که گرفته بود خشك مي 
فرداي ٠وکفشهايش را به دست چپ گرفته بود، جلو آمد وسالم کرد

ن هماديروز را تکرار کرد وناگهان سخن ) ص(پيامبرآن روز نيز باز 
گفت وباز چنين روز سوم نيز پيامبر . آمدقبل وضع روز  مرد با حال و

عبداهللا بن ، برخاست و رفت) ص(هنگامي که پيامبر. همان مرد آمد
تعريف  چنين" وبعدادنبال آن مرد براه افتاد ) رض(عمرو بن العاص

شده است وسوگند  بحثممن با پدرم :نزد آن مرد رسيدم وگفتم: کرد
 ی خانهخواهم به  ازه بدهيد ميام تا سه روز نزدش نروم، اگر اج خورده

 ايندر . بودم اش روز در خانه شبانهآن مرد اجازه داد وتا سه . بيايم شما
نديدم فقط او شبها زماني که لباس ، مدت عمل بخصوصي ازآن مرد
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گفت و تا فرا  و تکبير مي کرد ذکر خدا را مي خوابيد آورد ومي درمي
از آن مرد جز : گفت ميعبداهللا . خوابيد رسيدن وقت نماز صبح مي

ام برگردم به  خانهوقتي خواستم به . شکر وسپاس خدا چيزي نشنيدم
من با پدرم هيچ گونه مشكلي ندارم، بلکه از  !خدا ی اوگفتم اي بنده

اهل بهشت از آن از  مردياكنون : شنيدم که سه بار گفت) ص(پيامبر
با تو  روزي آيد و هر سه دفعه تو از آن راه آمدي خواستم چند راه مي

نيز  منتا . اي دهي که بهشتي شده باشم تا ببينم که چه عملي انجام مي
که عمل زيادي انجام دهي، پس  نديدمآنها را انجام دهم، ولي تو را 
آن  هستي؟تو بگويد بهشتي ، در حق )ص(چه چيزي باعث شدتا پيامبر

شده  لهأکه باعث اين مسدهم  من عمل خاصي انجام نمي: مرد گفت
هيچ مسلماني را در دل ندارم و  بغضدانم که کينه و  تنها مي .اشدب

عبداهللا  .ورزم نميحسد ، نسبت به خيري که خداوند به کسي عطا کرده
و هر پس همين است آن چيزي که تو را به اين مقام رسانده : گفت

اين بود که گر چه ) رض(منظورعبداهللا بن عمرو . كس توان آنرا ندارد
رسد ولي بيشتر مردم بدان گرفتار  مل ساده به نظر ميظاهراً اين ع

  .هستند

 وتمجيد يشمورد ستا را انصار خداوندهمين خاطر است که  به و
والَ يجِدونَ في صدورِهم حاجةً مما  (: درمورد آنها فرمود، قرارداده
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 : )۹/شرح(  )صةٌأُوتُوا ويؤْثرُونَ علَى أَنْفُسهِم ولَو كَانَ بِهِم خَصا
که به  چيزهاييودردرون خود احساس ورغبت نيازي نمي کنند به  (

دهند هرچند که  مهاجران داده شده است وايشان رابرخود ترجيح مي
  . )نيازمند باشند سختخود 

حسد و  احساسانصار در دلهايشان هيچ گونه  :گويند مي مفسران
شد  اجران داده ميمه به ١٤ءفيغبطه اي نسبت به آنچه که از مال 

کردند،  حتي مال و ثروت خودشان را نيز با مهاجران تقسيم مي٠نداشتند
، اوس وخزرج که دو قبيله مسلمان در مدينه بودند بينبا وجود اين در 

با همديگر رقابت  ،دينداريدر  آنهاهمديگر وجود داشت و  هغبطه ب
را انجام  کاري مقابلديد که طرف  مي کردند و اگر يکي از آنها مي

 است،شده ) ص(نزد خدا و پيامبر او فضل وبرتري باعث داده که به 
 وبرتريکردند تا از اين فضل  به انجام آن کار مي مبادرت آنها نيز فوراً

به  بمسابقه اي براي رسيدن وتقّر، اين مسئلهالبته . بي نصيب نباشند
و  گرنه نوعي کينه وبغض نسبت به يکدي بودخداوند تبارک وتعالي 

پيمودن طريق سعادت  وحسادت وغبطه اي بود براي رسيدن به کمال 

                                                           
  ٠ازکافران به دست مي آيد جهاد درمال فيء ، مالي است که بدون جنگ : مترجم. ١
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خوشا به حال چنين قلوبي وخوشا به . نه تصاحب مقام ومنصب دنيوي
وفي ذَلك  ﴿ : خداوند مي فرمايد زيرا صاحبان چنين قلوبي حال

راي مسابقه دهندگان بايد ب ( : )٢٦/مطففين(  ﴾فَلْيتَنَافَس الْمتَنَافسونَ
با  –بهشت  سايرنعمتهاي ديگر شراب و چنين ‐بدست آوردن اين

  .)همديگر مسابقه بدهند وبريکديگر پيشي بگيرند

حرام مي داند ودر مورد  خداوندحسد مذموم ومکروه را  اما
منْ  يرُدونَكُمود كَثيرٌ منْ أَهلِ الْكتَابِ لَو  ﴿ : فرمايد مي  حسادت يهود

إِيم دعب نْدنْ عا مدسا حكُفَّار كُمانهِمقُّ أَنفُسالْح منَ لَهيا تَبم دعنْ بم﴾ 
روي رشک وحسدي که  ازبسياري از اهل کتاب  ( : )١٠٩/بقره(

دردرونشان ريشه دوانده است آرزو دارند اگربشود شما را بعد 
ازگردانند ب ‐به جانب کفر وبه حال سابقي که داشتيد ‐ايمان ازپذيرش

  ).روشن گشته است برايشانبا اينکه حقايق 

از روي  رامرتد شدن و بازگشت از اسالم مسلمانان  يهوديان
حسد وکينه اي که داشتند آرزو مي کردند زيرا آنها نسبت به اين 

که نصيب مسلمانان شده بود خيلي ناراحت بودند و  فضلينعمت و 
أَْم َيْحُسُدوَن  ﴿:رمايد بغض و كينه مي کردند خداوند مي ف احساس

آتَْينَا آلَ إِْبَراِهيَم  فَقَْدالنَّاَس َعلَى َما آتَاُهْم اللَُّه ِمْن فَضِْلِه 
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فَِمنُْهْم َمْن آَمَن بِِه ) ٥٤(َعِظيًما ُملْكًاالِْكتَاَب َوالِْحكَْمةَ َوآتَْينَاُهْم 
آيا :(  )٥٥و٥٤/نساء( ﴾بَِجَهنََّم َسِعيًرا َوكَفَىَوِمنُْهْم َمْن صَدَّ َعنُْه 

 –برند که خداوند از روي فضل ورحمت خود  ميآنان برچيزي حسد 
 آل ما که به٠است داده –عرب  –به مردم  –) ص(با برانگيختن محمد

آسماني  کتاب –ابراهيمي که از اجداد شما وايشان است  –ابراهيم 
 ابراهيم –ولي جمعي از آنان که ٠وپيغمبري وپادشاهي عظيمي داديم

به کتاب آسماني ايمان  –در ميانشان مبعوث شده بودند  ابراهيموآل 
گردان وباز دارنده بودند وآتش  رويآوردند وجمعي ديگرازآن 

قُلْ أَعوذُ  ﴿ .)استفروزان وزبانه کشان جهنم براي چنين افرادي بس 
ومنْ شَرِّ )3(قَبومنْ شَرِّ غَاسقٍ إِذَا و)2(منْ شَرِّ ما خَلَقَ)1(بِرَب الْفَلَقِ

قَدي الْعف 4(النَّفَّاثَات(دسإِذَا ح داسنْ شَرِّ حمو)خداوندگاربگو به  ( : ﴾ )5 
برم، از شرهرآنچه که خداوند آفريده است،  دم پناه مي سپيده

وجهان را به زير تاريکي  ـرسد  مي فرا که کامالً بدانگاهوازشرشب 
 وازشرحسوددمند،  ها مي گره  ه درک ازشرکساني و ـگيرد  خود مي

  .)٥/فلق( )ورزد بدانگاه که حسد مي

که اين سوره بخاطر حسودي کردن يهوديان و  گويند مي مفسران
  ٠اال عصم يهودي نسبت به پيامبر نازل شده است ابنسحر کردن لبيد 
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 ،که خداوند به کسي ديگر داده نعمتيحسود نسبت به  شخص
و نافرماني  معصيتو دچار ، لم وسرکش، ظاشود ميناراحت وغمگين 

از . خداوند شده است وبا اين کار مستوجب عذاب خداوندي مي شود
اما شخصي که نسبت به ٠از حسادت دست بردارد و توبه کند اينروبايد

حسود صبر داشته  تاست و بايد بر اذّي مظلوم، وي حسودي شده
چنانکه خداوند  ٠بماندسالم  ايمانشتا . باشدو از شر او به خدا پناه ببرد

منْ بعد إِيمانكُم  يرُدونَكُمود كَثيرٌ منْ أَهلِ الْكتَابِ لَو ﴿ :مي فرمايد
 نْدنْ عا مدسا حكُفَّارهِموا  أَنفُسفَحاصفُوا وقُّ فَاعالْح منَ لَهيا تَبم دعنْ بم

 رويبسياري از اهل کتاب از ) ( ١٠٩/بقره( ﴾يأْتي اللَّه بِأَمرِه حتَّى
رشک وحسدي که دروجودشان ريشه دوانده است آرزو دارند اگر 

ايمان بازگردانند با اينکه حقانيت اسالم  پذيرشبشود شما را بعد از 
نما ئيد وچشم پوشي  گذشتکامال برايشان روشن گشته است، پس 

  . )کنيدان چه کار که در برابرش ‐دهد  کنيد تا خدا فرمانش را مي

برادرانش نسبت به او امتحان  حسادتيوسف را بوسيله ي  خداوند
   :وآزمايش کرد زماني که برادرانش گفتند

عصبةٌ إِنَّ أَبانَا لَفي ضَالَلٍ  ونَحنُلَيوسف وأَخُوه أَحب إِلَى أَبِينَا منَّا  ﴿
 ـاز يک مادربودند بنيامين که  –وبرادرش  يوسف )٨/يوسف( ﴾مبِينٍ
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پدرمان از ما محبوب ترند در حالي که ما گروه نيرومندي  درپيش
مسلما پدرمان در  ـتريم  مند پدرمان سود برادربرايواز آن دو  –هستيم 

  .گمراهي واشتباه روشني است

 نزدنسبت به جايگاه ومنزلتي که يوسف وبرادرش بنيامين  آنها
به يوسف ) ع(يعقوب، اينبنابرحسودي کردند ، پدرشان داشتند

   :گفت

فَيكيدوا لَك كَيدا إِنَّ الشَّيطَانَ  إِخْوتكالَ تَقْصص رؤْياك علَى  (
 ودانِ علْإِنسبِينٌلرا براي برادرانت بازگو  خود خواب )٥/يوسف( ) م

دارد  مي برآنچرا که مايه حسد آنان مي شود وشيطان ايشان را  –مکن 
بيگمان شيطان دشمن ٠اي تو نيرنگ بازي ودسيسه سازي کنندکه بر –

  . است انسانآشکار 

 يوسفآنها به سبب خوي بد وتصميمشان نسبت به قتل  پس
وانداختن او در چاه وفروختن وي به عنوان برده به کساني که به 

شود  اروباعث شدند که يوسف برده ي کفّ رفتندسرزمين کفر مي 
سپس ٠قرار دادند ستمند و او را مورد درحق يوسف ظلم روا داشت

يوسف دوباره بوسيله ي زني که او را به فساد دعوت مي کرد مورد 
براي نجات از اين شيطان به خدا پناه برد و او قرار گرفت و  آزمايش
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و عذاب دنيا را برعذاب آخرت برگزيد، يوسف در  آزاديزندان را بر 
ه زيبايي اش مظلوم نسبت ب زناين جريان هم به سبب حسادت آن 

به  نسبتاين کينه توزان به سبب کينه اي که ٠ومورد ستم واقع شد
يوسف داشتند باعث شدند که او را در چاه بيندازند سپس به صورت 

اختيار او را فروختند و يوسف را كه درنهايت  وبيبرده اي اسير 
 اينو به زندان انداختند  سپسمردانگي وآزادي بود به يوغ بردگي و 
بزرگترين وسخت ترين در آن آزمايش اخير از همه مهمتر بود يوسف 

اختيار کامل صبر جميل را برگزيد و به  باو ، كشيدمصائب و رنجها را 
صبر را پيشه  معصيتمقابل  در و سبب تقوايي که داشت تحمل كرد

بر خالف صبر در مقابل ظلمهائي كه بر او رفته بود زيرا در . ساخت
و صبر بر معصيت از . ري نداشت و كامالً مجبور بودهيچ اختيا آنجا
   :خداوند مي فرمايد چنانكه. بر مصيبت افضل استصبر 

  ﴾فَإِنَّ اللَّه الَ يضيع أَجرَ الْمحسنينَ ويصبِرْإِنَّه منْ يتَّقِ  ﴿
در برابر گرفتاريها  ‐هر کس از خدا بترسد و بيگمان )٩٠/يوسف(

خداوند پاداش او را خواهد  –ورزد  واستقامتيي شکيبا –ومصيبتها 
   .نمي گرداند ضايعچرا که خداوند اجر نيکوکاران را  –داد 
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اگر از يعني صبر داشته باشد  ايمانشبايد اين چنين بر  منؤم سانان
و اگر نه به زندانش  شودکه از دينش دست بردارد و کافر خواستند او 

بماند  استواري كنند، بايد بر ايمانش مي اندازند يا از سرزمينش بيرون م
و . يعني راه صبر وتحمل را در پيش گيردنمايد وطرف دوم را انتخاب 

براي مهاجران صدر اسالم نيز  لهأبپذيرد، همچنان که اين مس راهجرت 
ح دادند يوطن را بردست کشيدن از دينشان ترج ترکپيش آمد وآنها 

  ٠دندواقع مي ش تو پيوسته مورد آزار و اذّي

 تشيوه هاي مختلف مورد، آزار واذّي بهپيامبر بزرگ اسالم نيز 
حتي آنحضرت  گرفتقرار داده شد ولي صبر و استقامت را در پيش 

زيرا از يوسف . بيش از يوسف عليه السالم مورد آزار قرار گرفت
و ) ص(شد يا زنا کند يا به زندان افکنده مي شود ولي از پيامبر خواسته

شد که از دينشان دست بردارند و اگر نه  خواسته) رض(اصحابش 
شدن راحت تر است، البته  کشتهطبعاً زنداني شدن از . کشته مي شوند

هاشم را مدت زيادي در شعب  بني یو طايفه ) ص(پيامبر، مشرکان
محاصره وتحريم اقتصادي کردند و پس ازمرگ  وابي طالب زنداني 

و وقتي که از . تنگترگرديد )ص(پيامبرابوطالب دايره ي فشارشان بر 
ودوم پي بردند در صدد  اول ی عقبهدر) ص(بيعت انصار با پيامبر 

مسلمانان به مدينه بگيرند وبه همين دليل  مهاجرتاز برآمدند تا 
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وحتي تصميم به قتل رسول  کردندواصحابش را محاصره ) ص(پيامبر
پنهاني  بطورهيچ کس نمي توانست هجرت کند مگر اينکه . اهللا گرفتند

بود که با نهايت ) رض(خطاب بن عمرتنها  . اين کاررامي کرد
 و عزم سفرکرد مشرکان یشجاعت و دليري در جلوي چشم همه 

، توانستند کهخالصه اينكه آنهايي . هجرتش را به مدينه آغاز نمود
پنهاني هجرت کردند و بقيه که قادر به اين كار نبودند درمکه ماندند و 

  ٠ه شدند زندان افکند به

از بخاطر اطاعت روا داشته شد  منانؤو مشكالتي که به م مصايب
را برگزيدند  اسالمبود، يعني آنها به اختيار خود  ) ص(خدا و پيامبرش

آزار شدند ولي مصيبت زنداني شدن  و تاذّيو به خاطر ايمانشان دچار 
همچنانکه . كه خداوند براي او نوشته بود بوددر اثر تقديري ، يوسف

) ربه برْهانَولَقَد همت بِه وهم بِها لَوالَ أَنْ رأَى (:فرمايد خداوند مي
يوسف را کرد و يوسف نيز  باقصد مراوده  ـ زليخا  ـ زن( : )٢٤/ يوسف(

  ٠)ديد نمي راقصد مراوده با زليخا را کرده بود اگر برهاني از خداوند 

ون برهان و حجت هم قصد زليخا را کرد ولي چ يوسف پس
هم صبر يوسف در  بدينصورتو  ٠خداوند را ديد دست باز داشت

 اومقابل معصيت و هم صبرش در مقابل ظلمي كه توسط برادرانش بر 
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چندان اجباري نبود بلكه از جانب خدا مجبور شد و اتفاقي بود ، رفت
محبوب شدن نزد پدر نيز به انتخاب يوسف نبود . آمدكه برايش پيش 

پس انتخاب رنج و . آمدمصيبت برايش پيش  ههم آندر اثر ها كه بعد
و قله  ايمانبيانگر اوج ، مصيبت در راه اسالم و عقيده و مبارزه با كفر

ي عبوديت است وقتي خداوند كسي را كه در مقابل بيماري و از 
يا بخاطر از دست دادن مالش صبر را پيشه سازد  عزيزانشدست دادن 

پاداش كسيكه در راه ايمان و  پس. مي دهد پاداش، و تحمل نمايد
و چگونه  چقدرعقيده اش رنجها را به اختيار خود با جان و مال بخرد 

  !خواهد بود؟

والَ  نَصبذَلك بِأَنَّهم الَ يصيبهم ظَمأٌ والَ (: فرمايد مي خداوند
والَ ينَالُونَ منْ  الْكُفَّارظُ مخْمصةٌ في سبِيلِ اللَّه والَ يطَئُونَ موطئًا يغي

 بِه ملَه بالً إِالَّ كُتنَي ودلٌعمينَ عنسحرَ الْمأَج يعضالَ ي إِنَّ اللَّه حالص (
درراه خدا به  وگرسنگيکه هيچ تشنگي وخستگي  چرا( : )١٢٠/ توبه(

ران آنان نمي رسد وگامي به جلو برنمي دارند که موجب خشم کاف
وضرب وجرح وقتلي به  –وبه دشمنان دستبردي نمي زنند  شود

مگر اينکه به  –گيرند  از آنان نمي واسيروغنيمتيدشمنان نمي چشانند 
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 وبيگماناعمال کار نيکويي براي آنان نوشته مي شود  اين یواسطه 
  .)دهد نمي هدر هخداوند پاداش نيکوکاران را از ب

ست، مرضي عام وفرا گير ا مهميكي از بيماريهاي  حسادت،
 مي  استمعروف . کرده اند پيدا تعداد کمي از مردم ازآن نجات

با اين فرق كه شخص  نيستحسادت بري   ازهيچ كس  : گويند
آن  ومحترمحريص و آزمند آن را آشکار مي کند و شخص کريم 

حسد مي  منؤم آيا : گفتند )رح(به حسن بصري ٠راپنهان مي دارد
از يادبرده اي؟  راو برادرانش ) ع(داستان يوسفمگر :ورزد ؟ گفت

عمل در  ي كند و تا زماني که به مرحله ميحسد دردل انسان رخنه  
که در دلش نسبت به  کسي ٠نيامده باشد، گناهي محسوب نمي شود

 شخص ديگري حسدبورزد بايد با بکار بردن صبر و تقوي اثرآن را
  ٠زشت پندارد خودبزدايد و آن را براي  ازدل

كه ريشه هاي حسد و بغض است ن  نا مسلماي اسالمي بر  جامعه در
بلكه جا . دنننمايو با كسي كه حسد مي ورزد همكاري . د نرا بخشكان

زيرا او مظلوم واقع شده . نب كسي را بگيرند كه با او حسد شده است 
 حقو اگر چنين نكنيم  . همدردي شود  احساساو   باو بايد   است

  ٠دوم ما دارد رعايت نكرده ايم  ردنكه او برگ را اخوت اسالمي 
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بيشتر است،  مرداندر بين زنان از  حسادت فراموش كنيم كه نبايد
ميان زناني که در زندگي زناشويي با هم شريك هستند،  در خصوصاً

هر يک ازآنها مي خواهد هر چه بيشتر توجه شوهر را به خود  چون
ن شرکاء ، برسرپست و منصب ومال نيز بي دنياو در امور  ٠جلب نمايد 

خواهان سهم  ازآنهازيرا هرکدام . حسادت روي مي دهد، و دولت
همچنين حسادت  ٠کاسته شود ديگران ازسهمتا د  نبيشتري مي شو

روي ، گيرند مينسبت به کساني که مورد توجه و احترام مردم قرار 
ت وحساد. نسبت به وي) ع(مانند حسادت برادران يوسف . مي دهد

چون خداوند قرباني هابيل را قبول کرد ، به برادرش هابيل نسبتقابيل 
و قابيل بخاطر ايمان وتقوايي که خداوند  نپذيرفتولي قرباني قابيل را 

ورزيد،و حسادت يهوديان  مينصيب هابيل كرده بود به او حسادت 
 نخستينمعروف است كه . نيز از همين قبيل است نسبت به مسلمانان

. تكبروحسد،كه عبارتند از؛آزمندي :خدا از سه چيزشروع شد نافرماني
سبب شد که آنها از ، وکبرشيطان وحسد قابيل) ع(آدم آزمنديچنانكه 

  ٠فرمان خدا سرپيچي کنند

الحسد، الظن : ال ينجو منهن احد ثالث« :حديث آمده است که در
 واذابما يخرج من ذلك، اذا حسدت فال تبغض  وساحدثكم ةوالطير
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  از سه چيز هيچ کس نجات پيدا ( »فال تحقق واذا تطيرت فامض ظننت
كه عبارتند  – داردو حداقل يکي ازآنها در هر انساني وجود –کند نمي
اكنون به شماراه هاي مبارزه با آنها را   و ))فال( هحسد، گمان بد، طير:از
به چيزي ظن  نسبتاگر . اگر حسد ورزيدي، عصباني مشو: گويم  مي

دا کردي مبادرت به آن مكن، اگر در مورد کاري احساس وگمان پي
حديث را از ابو  اين ١٥ابي الدنيا ابن. آن را به انجام برسان بدکرديفال 
 ابن ماجه، ترمذي،(در کتب سنن ٠روايت کرده است) رض( ههرير
اليكم داء االمم  دب«:روايت شده است که پيامبراز ) وابو داود نسائي
تحلق  ولكنهي الحالقة ال اقول تحلق الشعر والبغض و الحسد مقبلك
ميان شمانيز نفوذ کرده است كه  دربيماريهاي امتهاي پيشن :(  »الدين

گويم  اند، نمي بردهو اينها تراشنده و از بين . حسد و بغض: عبارتمد از
  ٠)تراشند مي که موها را مي تراشند بلکه اينها دين انسان را

ناميده است همچنانکه بخيلي  وبغض را بيماري حسد )ص(پيامبر
و چه ( »  أي داء اكبرمن البخل و«:نام نهاده و فرموده است بيماريرا 

                                                           
 محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس االموي، ابوبکر بن ابي الدنيا بن عبداهللا او،. ١

درسال ٠دادان خلفاء زمانش را درس مي زيادي دارد وفرزند هاي ‐کتابها ونوشته٠است
  ٠ق فوت کرد٠ه٢٨٠
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پس بايد اينهارا درد و ٠)و خسيسي بزرگتر است؟ ازبخلي ئبيماريها
بك  اعوذ« :فرمايد مي) ص(پيامبردر حديث ديگري  ٠دانست یبيمار

ارا از اخالق و پروردگ:(  »واالدواءمن منكرات االخالق واالهواء 
مورد رسول  خداونددر ٠) هواها و بيماريهاي زشت به تو پناه مي برم

اي پيامبرتو داراي ): (٤/قلم( ﴾وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظيمٍ ﴿:اهللا مي فرمايد 
 و ١٦ةعيين ابنو) رض(عباس ابن ٠ )بس پسنديده وبزرگ هستي اخالق
عظيم و  دين يعني  ﴾قٍ عظيمٍخُلُ ﴿ مراد از :فرمايند که ميبن حنبل  احمد
 ﴾خُلُقٍ عظيمٍ ﴿آمده که ) رض(در روايتي ديگر از ابن عباس  ٠بزرگ
که اخالق پيامبر  فرمايدمي ) رض(ام المومنين عايشه ٠دين اسالم: يعني

اخالق و آداب : مي گويد ) رح( ١٧حسن بصري ٠بود يقرآن) ص(
  ٠قرآني همان خلق عظيم است 

                                                           
 بن ابي عمران ميمون الهاللي ابومحمد الکوفي االعور) رح(عيينة بن سفياناو،. ١

ازاواحاديث زيادي را روايت کرده  والفالس، ابن معين ، ابن راهويه ) رح(امام شافعي٠است
  ٠ق فوت کرد٠ه١٩٨درسال  ٠اند

  
اهل بصره  شيخ بن ثابت، زيد  هيسار البصري،ابوسعيد،آزاد کنندبن ابي الحسن  حسن. ١

  ٠ق از جهان رخت فرو بست٠ه١١٠درسال ٠بود
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آيند  ميهستند که گاهي درانسان بوجود  بيماريهايي وهوس اهو
مرض وبيماري است، که  همان )الداء(وگاهي از بين مي روند ولي 

دركنار  حسد ،در حديث قبلي. كند وفاسدميقلب را بدردمي آورد 
را بر کسي غير از  خدازيرا شخص حسود فضل . بغض ذكر شده بود

دشمني خودش دوست ندارد وبه تدريج حسوديش به بغض و کينه و
شخص حسود دوست دارد نعمت خدا از شخص ٠مي شود تبديل

هيچ اتفاقي نمي افتدبخاطر ،نخواهدمحسود زايل شود ولي تا خداوند 
و  ضرربه كارمي شود تا او را دچار  ستدهمين است كه خود حسود 

چنانكه قرآن در مورد کساني که قبل از ما بودند، مي . زيان بكند
بعد ازآنکه :(  )١٧/جاثيه( ﴾ا جاءهم الْعلْم بغْيا بينَهممنْ بعد م ﴿ :فرمايد

پيدا کردند دراين هنگام به  ‐ازحقيقت دين واحکام آن ‐وآگاهيعلم 
 .)ميان خود اختالف ورزيدند وحسادتسبب برتري جويي وعداوت 

نبود بلکه آنها حق را مي شناختند،  وجهلشانبه علت علم  اختالفشان
دست درازي مي ، حسادتز آنها بر بغضي ديگربه سبب ولي بعضي ا

روايت شده ) رض(از انس بن مالک  عليه ‐در روايتي متفق٠کردند 
 تقاطعواتحاسدوا وال تباغضوا وال تدابروا وال  ال«: فرمودکه پيامبر 

وال يحل لمسلم ان يهجراخاه فوق ثالث ليال، 0وكونوا عباد اهللا اخوانا
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نسبت به :(  »هذا وخيرهما الذي يبدا بالسالمفيصد هذا ويصد  يلتقيان
وبغض نداشته باشيد وباهمديگردشمني نکنيد  نورزيدهمديگر حسادت 

باشيد وبا يکديگر  خداوندوازهمديگرجدا نشويد، وبندگان حقيقي 
که بيش ازسه  نيستروا  ، براي انسان مسلمان.برادروار زندگي بكنيد

هر ،طوري كه با هم روبروبشوند .بكند رابطهروزبا برادر مسلمانش قطع 
ا ست که ابتدا  نفرکسيبهترين آن دو ٠كدام چهره اش را برگرداند

  ٠)سالم کند

روايت ) رض(از انس بن مالک کهحديث متفق عليه ديگري  در
نفسي بيده ال يومن احدكم حتي  والذي«:دايمي فرم) ص(شده پيامبر

من در دست سوگند به كسيکه جان :(»  يحب لنفسه مايحب الخيه 
دارد براي  دوستاوست هيچ کدام از شما تا آنچه راکه براي خود 
نيز  خداوند ٠)شود برادرش دوست نداشته باشدايمانش کامل نمي

  :فرمايد مي

مصيبةٌ قَالَ قَد أَنْعم  أَصابتْكُموإِنَّ منْكُم لَمنْ لَيبطِّئَنَّ فَإِنْ (
ولَئنْ أَصابكُم فَضْلٌ منَ )72(شَهِيدا معهمنْ اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُ

لَم تَكُنْ بينَكُم وبينَه مودةٌ يالَيتَني كُنت معهم  كَأَنْاللَّه لَيقُولَنَّ 
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ا فَأَفُوزيمظا عزهستنددر ميان شما گروهي :(  )۷۳و۷۲/نساء( )فَو 
قلمداد مي نمايند و به جهاد  منافقند و خويشتن را جزو شما ‐که
از  ومي کنند و ديگران را نيز سست مي نمايند   سستي ‐روند و نمي

مي  –طعنه زنان  – رسيدپس اگر مصيبتي به شما  ٠جنگ باز مي دارند
در  –نبوديم و  آنانبراستي خداوند به ما لطف فرمود که جزو : گويند

 ‐ن شدواگر رحمت خدا شامل حالتا٠شرکت نداشتيم –جنگ 
درست مثل اينکه هرگز ميان شما  ‐به شما دست داد وغنيمتيوپيروزي 

اي کاش ما هم با آنان : گويندودوستي نبوده، مي  توايشان موّد
 بهرهبسي  ‐ازاين پيروزي ودستاورد فراوان غنيمت ‐بوديم و مي
  .)برديم مي

آنچه  خدا،درنگ کنندگان و پشت کنندگان به جهاد در راه  اين
 ند،دپسندي راي خود دوست داشتند براي برادران مسلمانشان نميرا که ب

شدند  ميمي رسيد آنها خوشحال  منانؤبلکه اگر مصيبتي به م
دست مي داد ناراحت مي شدند و دوست  منانؤواگرنعمتي به م

زيرا منافقان فقط آرزوي . به آنها هم مي رسيد نعمتداشتندكه آن 
پرستي وشيفته ي ظواهر آن  نيادنعمتهاي دنيوي را مي کردند وغرق 

نداشته و  دوستچون آنها خداو پيامبرش و روز قيامت را . شده بودند
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وروز قيامت ايمان ) ص(اگر آنها به خدا، پيامبر. به آن ايمان نداشتند
برادران مومن خود را نيز دوست داشته و از نعمتهائي كه ، داشتند مي

 رسدبه ايمان دارن مي كه  مصيبتيو از   خوشحالبه آنها مي رسد 
را  منانؤرا که م آنچه را او هر کس که شاد نکند ٠ناراحت مي شدند

کند،  مي را ناراحت منانؤمآنچه که را شاد مي کند و ناراحت نکند او 
در حديث متفق عليه ديگري ٠محسوب نمي شود منانؤم یاز جمله 

ان بن شنيدم نعم: روايت شده، عامر مي گويد ) رض(ازعامرالشبعيکه 
: رسول اهللا يقول سمعت«:، مي گفت خطبهدر حال ايراد ) رض(بشير

اذا  الواحدفي توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد  منينؤمثل الم
شنيدم که  ( : »له سائرالجسد بالحمي والسهر اشتكي منه شيءتداعي

در دوست داشتن ، رحم، شفقت و  منانؤم: مي گفت) ص(پيامبر
مثل جسد واحدي هستند که اگر  همديگر بهبت نسمحبت ومهرباني 

را براي مراقبت و  همديگرعضوي از آن بدرد آيدساير اعضاي جسم 
  ٠)خوانند پرستاري از آن عضومي

) رض(موسي االشعري ابو حديث متفق عليه ديگري که از در
كالبنيان يشد  منؤللم منؤالم«: مي فرمايد) ص(شده، پيامبر روايت

مثل پيكره  منشؤبراي برادر م منؤم:( » اصابعه بين وشبك بعضه بعضا
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ديگررا محکم نگه مي  بعضيي يك ساختمان است كه بعضي از آن 
 همديگرانگشتان دو دستش را در بين ) ص(و دراين هنگام پيامبر. دارد

آزمندي و بخل از جمله امراض قلب بوده و حسادت از هر )فرو برد
ابو داود روايت کرده در حديث صحيحي که . استدوي آنها بدتر 

النار الحطب  كلأالحسنات كما ت كلأالحسدي«: مي فرمايد) ص(پيامبر
حسادت، حسنات و  ( : »تطفئ الماء النار كما ةوالصدقة تطفئ الخطيئ

هيزم را مي سوزاندو صدقه ، آتشنيکيها را از بين مي برد، همچنانکه 
مي  وشخامدادن، گناهان را پاک مي کند همچنانکه آب، آتش را 

  ٠)کند

نعمتها را از نفسش دريغ مي کند و ، بخيل و حريص شخص
که به ديگران داده شده ناراحت  الهيشخص حسود نسبت به نعمتهاي 

ومنْ يوقَ شُح نَفْسه فَأُولَئك هم  ﴿ :فرمايد مي خداوند٠مي شود
خود را  نفسوکساني که ازبخل وحسد،  : () ٩/حشر( ﴾الْمفْلحونَ

  . )رستگارند ون ومحفوظ بدارند ايشان قطعاًمص

والشح فانه  اياكم« :مي فرمايد) ص(حديثي متفق عليه پيامبر در
 فظلموااهلك من كان قبلكم امرهم بالبخل فبخلوا وامرهم بالظلم 

كنيد زيرا كساني  پرهيز" از آزمندي جدا:(» اوامرهم بالقطيعة فقطعو
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ها را به بخل و ظلم و قطع رابطه ي آن،نابود كرد، شما بودند ازراكه قبل 
  ٠)خويشاوندي وا داشت 

 درهنگام) رض(بن عوف عبدالرحمن گرانقدر صحابي      
 »قني شح نفسي اللهم«:كرد ميدعا را تكرار  اينطواف خانه خدا  

، مردي پرسيد، )وآزمندي نفسم پاک گردان بخيليپروردگارا مرا از :(
و بخل در انسان  حرصاگر : ، گفتمي کني تکرار زيادچرا اين دعا را 

و مراودت با مردان  رحم ی صله به ظلم وسرکشي و قطع ، ريشه دوانيد
  ٠شود مي منتهي

که سبب مي شوند تا  هستندو حسد دو نوع بيماري  بخل : )فصل( 
 داشتهنفس نسبت به چيز هايي که براي اومفيد است بغض و کينه 

داشته باشد، به همين دليل براي او ضرر دارد دوست  کهراوچيزهايي 
شهوت وشهرت نيز دو ٠همراه است باغضب" که حسادت معموال است

باعث مي شوند نفس هر چه را که برايش  کهند انوع بيماري ديگر
که برايش نفع  چيزيضررداشته باشد، دوست بدارد و نسبت به هر 

نفساني و هر زمان ، است اي عشق بيماري ٠داشته باشد، غضبناک شود
  .شدن جسم نيز مي شودبيمار شود باعث  قوي که
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قلب است که باعث مي شود   هاينيز يکي ديگر از بيماري وسوسه
  .بايستدبر تصميماتش قاطع وپابرجا  ندنتوا انسان

قلب اين است که قلب انسان  بيماريکلي از بحث پيرامون  هدف
وبد  خوببه سبب اين بيماري تغيير فطرت مي دهد و در تشخيص 

اشتباه مي گردد ، خوب را بد وبد را خوب، ضرر را فايده و  دچار
پندارد و همچون کسي است که از لحاظ جسمي  ميفايده را ضرر 

دارد دوست مي  ضرربيمار شده وهر چيزي را که براي بدنش 
طوري كه چيزي اگر از او دريغ شود ناراحت مي شود واگر به او .دارد
. كسيكه عاشق است  مانند .نهد افزايش ميرو به باز هم  شود داده

رنجش او شنيدن صداي او باعث  وديدن ، لمس کردن معشوقه 
شهوت  ،حتي باتصور معشوقه اش . دکن او را منحرف مي شود و مي

در حديثي  .افزايش مي دهد ولي راني مي کند وبيماريش را تسكين
الدنيا كما يحمي احدكم  منؤاهللا يحمي عبده الم نإ« :است آمده
را از دنيا پرستي  منشؤم یخداوند بنده :(» والشرابضه الطعام مري

و خوراك باز  بيمار خود را از آب، شمابرحذر مي دارد همانطوريكه 
آنرا در مسندش )رح(که امام احمد ) ع( موسي مناجات در.)داريد مي
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خداوند (  : کرده آمده است روايت  ١٨روهب بن جري از در باب زهد
منع کرده ام ، مانند ، و ياد آن پرستيانم را از دنيا من بندگ: مي فرمايد

و ٠مي دارد بازچوپان دلسوزي که شترانش را از چراگاههاي مهلك 
، من بندگانم را از آرام گرفتن در دنيا و عيش و نوش دنيا دور کرده ام 

و  ٠ازاستبل خراب دور مي کند را مانند چوپان دلسوزي که شترانش
من نمي توانم دنيا را به آنها بدهم ، بلکه به که  نيستاين بدانخاطر 

را از فضل و بزرگواري من  خودخاطر اين است که بندگانم سهم 
 اشود، وهو ميدنيا پرستي مانع آن ، و اگرنه.بطوركامل دريافت بكنند

مرض  نابوديدنيا پرستي را افزايش مي دهد و شفاي بيمار در ، وهوس
   ٠)بهبودي مي يابد،قلب  ازنكوهيده  صفاتاست كه با زوال  

 :گويند مي دسته اي: رأي وجود داردمورد انگيزه ي عشق دو  در
سخن مشهور  اينسرچشمه ي عشق ورزي اراده ونيت است و 

و تصورات ، سرچشمه ي عشق ورزي :گروه ديگري مي گويد.است
بمراتب بهتر ،بگونه اي که معشوق در ذهن عاشق  است،وهم پردازي 

نبايد : گويند اين گروه مي ٠کندجلي پيدا مي از آنچه كه هست ت
                                                           

 هوشعب پدرش از٠است بن جرير بن حازم االزدي ابوالعباس البصري وهب او. ١
  ٠ق دار فاني را وداع گفت٠ه٢٠٧درسال  ٠بن زيد احاديث روايت کرده است وحماد
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به معشوق  راخدا ، گروه اول . خداوند راعاشق يا معشوق توصيف كرد
شده  نقل ١٩در روايتي که ازعبدالواحدبن زيد٠مي کنندتوصيف بودن 
 »يزال عبدي يتقرب الي، يعشقني واعشقه ال«: مي فرمايد خداوندكه  

، من ورزد عشق مي با من. شود يمنزديک من بنده به سوي  پيوسته :(
، اين سخن را بعضي از صوفيان است كه )ورزم نيزبه او عشق مي

در مورد خدا قبول ندارند و اين نوع الفاظ را  علماءآنراجمهور 
در است محبتي افراطي  بيانگردانند، زيرا عشق  نمي خداوندي  شايسته

ر خالف ب ٠مورد كسي و اين محبت داراي ظرفيت محدودي مي باشد
به همين خاطر مي گويند که . به اهللا كه متعادل و نامحدود است محبت
در مورد خدا به طور کلي ناشايست و  »عشق«ي  از كلمه استفاده

با زن يا  انساننظرعرفي به محبت  از لفظ عشق غالباً. نادرست مي باشد
كردن به خانواده و صاحب  محبتاطال ق مي شود و شامل   ،پسر بچه
متضمن انجام  عشق كلمه ٠مقام و انبياءو صالحين نمي شود پست و
و نگاه  زدنعفت است از قبيل دست  خالفحرام و   اعمالبرخي 

حتي محبت  .خوش قيافه و غيره ي كردن به زن بيگانه و پسر بچه
داشتن ظلم به  روانسبت به همسر و كنيز خود بقدري كه ياعث  افراطي

                                                           
  ٠ق فوت کرده است٠ه١٧٠درسال ٠دارد نام د العبديبن زيا عبدالواحد. ١
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 تن" مثال.جايز نيست، كار حرام باشد  ه ارتكاببهمسر ديگر و يا منجر 
دادن به خواسته هاي غير مشروع همسر خود كه چه بسا دنيا و آخرت 

كنند مانند اينكه در اختيارش ثروتي بگذارد كه او را  ميانسان را نابود 
اين  ٠٠٠او حق بيشتري قايل بشود و  برايمنحرف سازد و يا در ميراث 

ي زيبا كه  بچهن بيگانه وپسر پس عشق به ز ،است حال عشق حالل
که  دانستبايد !ي خواهد كرد؟يرا دچار چه فسادها انسان ،حرام است

كه هم دين و نهفته است بيشماري  مفاسد اعمال،  در انجام اين گونه
گرداند  ميو عقل و جسم را نابود  هم آبروي انسان را از بين مي برد

نَ بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه فَالَ تَخْضَع ﴿ : فرمايد چنانكه خداوند مي
رَضاي همسران پيامبر صدايتان را نرم ونازک :(  ) ٣٢/احزاب( ﴾م
که بيمار دالن چشم طمع به شما  ‐مگوييد سخنبا ادا واطوار  –نکنيد 
   ٠ )بدوزند

باشد واز نگاه به چهره هاي  شهوتکه در قلبش بيماري  کسي
اش  ، بيماري كنداه مطلوب مورد نظرش را پيدا زيبا متلذذ بشود، هر گ

بر . عود پيدا مي نمايد و در طلب و بدست آوردن مطلوب برمي آيد 
از رسيدن به مطلوب مورد نظر دستش كوتاه باشد كه  كسيكهخالف 
اما اگر . كاهد از ميزان عشق و محبتش مي تدريجيه  ،نااميدي" نهايتا

و صبر را پيشه کرد، اين  امنيپاکدكسي به دام عشقي افتاد وعفت، 
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 ٠شود مي دادهشخص به خاطر تقوايي که براي خدااتخاذكرده پاداش 
من عشق فعف وصبر ثم مات  إن« :چنانكه در حديثي روايت شده که

از آن عفت و پاکدامني را  پسهر کس که عاشق شد و :(  »كان شهيدا
البته اين  ٠)پيشه کرد و صبرنمود، اگر در اين حالت بميرد شهيد است 

حديث را يحيي القتات از مجاهد از عبداهللا بن عباس بصورت مرفوع 
و  روشنولي اين مسئله  ٠نيستو حديث صحيحي   کردهروايت 

پوشد و از نگاه حرام  چشممحرمات  ازواضح است که چون کسي كه  
ننمايد  بيان، و سخن حرام و عمل حرام بپرهيزد و آنچه را در قلب دارد

و بر رنجي كه از ، ناشايست يا عمل ناشايست منجرنشود تا به سخن
چنين شخصي اهل تقوا به شمار مي رود و ، بكندصبر دارد  دلعشق در 

چنانكه ارشاد باريتعالي . شود زيادي مي پاداشمستحق ، نزد خداوند 
 :﴾ينَفَإِنَّ اللَّه الَ يضيع أَجرَ الْمحسن ويصبِرْإِنَّه منْ يتَّقِ  ﴿:است

 گرفتاريهادر برابر  ‐بيگمان هر کس تقوي پيشه کند و(  ) ٩٠/يوسف(
خداوند پاداش او را خواهد  –ورزد .شکيبايي واستقامت  –ومصيبتها 

  .)گرداند که خدا اجر نيکوکاران را ضايع نمي چرا –داد 

صدق پيدا ، اين قاعده در مورد حسادت و ساير بيماريهاي قلب و
تمايل به چيزي پيدا کرد که باعث ناراحتي و  نسانااگر نفس  ٠مي كند
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ترس از خدا از آن کار منع  خاطرخشم خدامي شود واو نفسش را به 
وأَما منْ  ﴿ :استبکند،مشمول بشارتي مي شود كه در اين آيه بيان شده 

  ﴾لْمأْوىفَإِنَّ الْجنَّةَ هي ا)40(خَاف مقَام ربه ونَهى النَّفْس عنْ الْهوى
واما آن کسي که از جاه ومقام پروردگار خود :(  ) ٤١و٤٠/نازعات(

باشد ونفس را ازهوا وهوس باز داشته باشد قطعا بهشت جايگاه  ترسيده
  ).او است

 بدانساند سعي مي كند آنرا ، اگر چيزي را دوست بدارد  نفس
ست آورد ، حتي دست به انجام بعضي کارها مي زندتا زمينه ي 

 که محبت زشت و ناجايز يا بغض و کسي. ول آنرا فراهم بكندحص
درآورد  عملی  اي را در دل داشته باشد و آنها را به دايره کينه

دوست ندارد و حق  ،را از روي حسد شخصي مثالً شود،گناهکار مي 
دارد، يا شخصي را  روا ميدشمني  در حق او و  کند او را ضايع مي

حرامي را انجام مي دهد يا  خاطراوو به دوست دارد  اندازه از بيش
و چيزهايي را بخاطر مشابهت با او دوست .کند مي واجبي راترك 

  : چنانكه كسي گفته است، دارد  مي

   البـالك ودـلها س بـحأ             لحبها السودان حتي      حبأ 
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را سياه و سگان و حتي دوستي اوتمام سياه پوستان  بخاطر: يعني
   ٠رمدادوست مي 

 معشوقهاينكه زن سياه رنگي را دوست دارد، بخاطر  شاعربخاطر
اينها بيماريهاي قلب ! اش حتي جنس سياه سگها را نيز دوست دارد

از  .گيرندو ارادات فاسد قلبي سرچشمه مي  راتتصّوهستند که از 
منکرات نيز از خداوند خواستاريم تا قلبها يمان را از هر دردي شفا دهد 

دوست  براي قلبزيرا  ٠زشت و ناپسند به او پناه مي بريم اتقّي اخالو 
داشتن خدااست و اين فطرتي ا ست که خداوند بندگانش را بر آن 

يولد  مولود كل« :فرمايد مي) ص(پيامبر  همچنانکهخلق کرده است، 
علي الفطرة ، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، كما تنتج البهيمة 

فطرت خدا  برهر انساني : (»حسون فيها من جدعاءجمعاء هل ت بهيمة
ولي پدر و مادرش او را يهودي، مسيحي يا . شود  شناسي متولد مي

به دنيا مي  سالمبه طور  حيوان  ي كه بچه همانطور کنند، ميسي  مجو
از  بعد )رض( ابوهريره. )گردد مي عضو دچارنقص آيد ولي بعداً

فطْرَةَ  ﴿ را بخوانيد آيهريد اين اگر دوست دا:[  روايت اين حديث گفت
خَلْقِ اللَّهيلَ لدا الَ تَبهلَيع ي فَطَرَ النَّاسالَّت اين :(  )٣٠/روم(  ﴾اللَّه

است، نبايد سرشت  سرشتهسرشتي است که خداوند مردمان را برآن 
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بي  بهآن را ازخداگرايي به کفرگرايي وازدينداري  –خدا را تغير داد 
  .)متفق عليه( )‐سترويي به کجرويي کشاندديني وازرا

 خودبند گانش را براساس محبت وعبادت و يگانگي  خداوند
اگر فطرت وجودي انسان آزاد گذاشته شود تا رشد . آفريده است 

و محبت خدا در دلش جاي  شناسدخواهيم ديدکه خدا را مي ، بيابد
 وپاك ولي متاسفانه فطرتهاي پاك بخاطررشد در فضاهاي نا ٠دارد

 و انصار حالت اصلي خود را از دست مي دهد و يه يهوديان، ناخالص
دوباره به همان فطرت اصيل ، البته اگر بخواهد . ميكندگرايش پيدا ...و

  .خود مي رسد

 سوي  بهآن و سوق دادن  فطرتبراي تغيير و تحول ) ع(پيامبران 
بشر به  اندنبازگردفطرتي جديد نيامده اند بلکه براي تثبيت ايمانها و 

   ٠مبعوث شده اند نسوي فطرت اصيل شا

 ديگرجاي بگيرد،  ،انسان، محبت خالص خدا قلب در اگر        
دچار محبت خالص نسبت به غير خدا نمي شود، چه برسد به اينکه 

به عشق  مبتال قلبكه   وقتي" يقينا ٠شود معشوقدچار محبت نسبت به 
بخاطر همين  ٠شود کاسته مي از محبتش نسبت به خدا، معشوقه اي شد

كَذَلك  ﴿ : بود كه يوسف را خداوندحفاظت نمود خالصانهمحبت 
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 إِنَّه شَاءالْفَحو وءالس نْهع رِفنَصنْلينَ مخْلَصنَا الْمادب٢٤/يوسف (  ﴾ع( 
  –کوشيديم  مراحل ی ودر حفظ وي در همه –ما اين چنين کرديم :( 

 او از بندگان پاکيزه و کهچرا  ٠او دور سازيم زنا را از تا بال و
  .)بود ما ی برگزيده

و زنان قومش مشرک بودند، به همين دليل  ‐زليخا ‐عزيززن  اما
دانست كه انسان بر اثر نقص در  بايدو  ٠دچارعشق يوسف گشتند

  .گرددتوحيد و ايمان گرفتار اين نوع عشقهاي كاذب مي 

خدا باشد و همواره به سوي او  قلبي كه سرشار از ايمان به زيرا
ين ادو چيز مانع از ، در اينگونه موارد ،  بترسدرجوع داشته و از خدا 

به سوي اهللا كه از هر  بازگشتيكي توبه و  :مي شود كه سقوط بكند
بر ،  دلو محبت خدا در . عشق و محبتي طعم و لذت بيشتري دارد 

        ساير محبتها پيروز مي شود
دارد  قرارزيرا ترس در نقطه مقابل عشق .خداونداز  ترس: دوم

اي را دوست داشته باشد  لهأهر کس که مس ٠و جلوي آن را مي گيرد
سپس نسبت به مسئله اي ديگر در او  ‐ غيرعشقازروي عشق يا به  –

او را ، دومی  لهأبه مس نسبتمحبت بيشتري به وجود بيايد اين محبت 
باز مي دارد ويا به دليل ترس از  لاو ی  لهأازابراز محبت نسبت به مس
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به سبب ابراز محبت نسبت به كسي ممکن است  کهحصول ضرري 
  دبرايش پيش بيايد از آن محبت دست مي کش

 هروقتبررسي مواردياد شده به اين نتيجه مي رسيم که  با
خداوند در دل بنده از هر كسي ديگر دوست داشتني تر باشد و بنده از 

بترسد، دردل چنين انساني فقط محبت خدا  يگريبيشترازهرچيزد، خدا
غفلتي پيش بيايد و ميزان  مگر. ديگرجاي مي گيرد نه محبت كسي 

ايمان به خدا با اطاعت  چون .محبت و ترسش از خدا ضعيف گردد
 دستوراتشکردن از دستورات الهي افزايش و با سرپيچي کردن از 

اعمال ، ترس خدا يابد، پس هر زمان انسان بخاطر محبت و کاهش مي
 به خدا و ترسش از شحّب، از گناهان دست بکشد دهد و انجامشايسته 

 .بندد مي تاز قلبش رخ ،خدايابد و محبت غير  وي افزايش مي
با عوامل  ،صحت و سالمتي بدن ،ندا جسمي نيز چنين هاي بيماري
ضدآن از بين مي  عوامل ی درد به وسيلهو است و بيماري  سودمند

براي قلب نيز .را شفا مي دهد جسميعاملي است که بيماري  دارو. رود
صحت و سالمتي  ٠ببردبايد داروهايي باشد كه امراض قلوب را از بين 

حاصل مي شود و با دوام ، قلب با ايمان داشتن به خدا و توحيدكامل
ايمان و علم سودمند و عمل ٠و يکتا پرستي پابرجا مي ماند توحيد
ين مه هب وپايداري و سالمت قلب ندهست ديگريکالزم و ملزوم ، صالح
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. باشند نيز مي قلبورد بستگي داردكه در واقع غذا و داروي مسه 
 است که فرمود روايت )رض(چنانکه در حديثي از عبداهللا بن مسعود 

هر   :( »وان مأدبة اهللا هي القرآن دبتهأم تيؤكل آدب يحب ان ت ان«:
مهماني اهللا  و. ش را بخورندغذاي مهماني کهمهماندار دوست دارد 

  .)قرآن است

در سجده و بعد  ووقت اذان و اقامه  و آخر شب،قسمت  همچنين
 ٠باشند از ضيافت خدا مي ديگريموارد گفتن از نمازها و استغفار 

وجدي است  مهم ی ا لهأاستغفار و طلب آمرزش گناهان از خدا مس
هر کس از خداوند .ن مسلمان به آن توجه داشته باشد  نساکه بايد ا 

نمايد، خداوند توبه و استغفارش  توبهطلب آمرزش گناهانش را بکند و 
نيکيها راثبت مي  اعمالشرامي پذيرد و بجاي گناه ومعصيت در نامه ء 

روزانه و هنگام  راپاره اي از اذكار و او را د مسنون   بايد و٢٠.نمايد
گذرد  نميديري ، بخواند و صبر را پيشه گيرد و استوار بماند ، خواب 

                                                           
ايها الذين آمنوا توبوا  يا﴿ :است خداوند ی  فرموده لهأيکي از داليل بارز اين مس: مترجم۰۱

ويدخلکم جنات تجري من تحتهم  سيئاتکمالي اهللا توبة نصوحاعسي ربکم ان يکفر عنکم 
اي کنيد، تا پروردگار  خالصانه یوتوبه  برگرديدبه درگاه خداوند  منانؤاي م: االنهار

وشما را به باغهاي بهشتي داخل گرداند که از زيرآن ٠سازد ونابودگناهانتان را محو نمايد 
  ٠)٨/تحريم( ﴾رودبارها جاري است
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وبر . ايمان در دلش تثبيت مي شود  ،شامل حالش شدهالهي تائيدات 
 حريص" چه باطنا و" ظاهرا چهپنجگانه بصورت كامل   نمازهاياداي 

 ةحول و ال قو ال« :ي جملهو .زيرا نماز پايه و ستون دين است. بايد بود
واني كاري از دست هيچ تالش و ت يعني. را ورد زبان سازد »باهللا الإ

سبك ،  سنگينبارهاي ورد با گفتن اين .ساخته نيست مگر به كمك اهللا
و نيز دعا و طلب را فراموش . رود وحشت از بين ميو گردد و ترس  مي

دعاي انسان مسلمان به شرطي که در آن عجله نداشته باشد  زيرانكنيم 
 کنم قبول نمي شود يا هر چه دعا مي :نگويديعني . مستجاب مي شود

 عواملزيرا يکي از ، کني نمي و تو قبول ،کنم من اينهمه دعا مي !خدايا
  .ستا مهم درعدم اجابت دعا ، عجله کردن براي پذيرفتن دعا

و  و پيروزي در گرو صبر، خداوندبايد دانست كه ياري  و
 ازآساني پس  وو مشقت است   رنجآرامش و راحتي پس از  

تي انبياء نيزبه انجام و نتيجه و هيچكس ح. تنگدستي و پريشاني است 
  .رصبمگر با  اند نيافتهي خير دست 

جهانيان است و  خالقحمد و ستايش براي خداوندي که  پس  
 اهللاسالم و سنت رسول  ‐اليق اوست به دليل نعمتي تحمد و منّ

که به بندگانش ارزاني داشته، آنچنان حمد و ستايشي که در  ‐)ص(
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و  ‐حيات  طبيعيی  متي جسم و چرخهسال ‐ ظاهريمقابل نعمتهاي 
و پاسخگو باشد و شايستگي ذات  کافي ‐ايمان و خداپرستي  ‐باطني 

رسول  مان،ورسرودرود و سالم خدا بر  ٠پاک خداوند را داشته باشد
برآل و اصحابش بر زنان پاکش ) ص(محمد بن عبداهللا، گرامي اسالم

روز  تاآن رسول گرامي ند و بر پيروان واقعي باش مي منانؤم مادرانکه 
  .قيامت

  اضافات و تعليقات محقق
ي علو) ص(محمدهللا رب العالمين و صلي اهللا علي نبينا  الحمد

  . وسلم صحبه آله و

اين مسئله شد که صالح حال انسان  بهفصلهاي گذشته ا شاره  در
را  مخلوقاتشدر عدل است و فسادش در ظلم، خداوند عادل است و 

صحت و سالمتي جسم  ٠راري عدالت کرده استمکلف به انجام وبرق
نهفته و انحرافات و و جوارح واعتدال اعضاء   سالمتيدر گرو 

 ٠جسم مي شوند نقصباعث  ،کجيهاي حاصل شده در اعضاء بدن
وعمل صالح است و با  ايمان استقامت و صالبت قلب نيز درگرو

ند خداوند درچ٠شود مي مرگ"و نهايتا بيمارينبودآنها قلب دچار 
ه و مداواي آنها سخن به ميان آورد قلبجاي قرآن در مورد بيماري 
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 ٠شده است زياديو در احاديث نبوي نيز به اين مسئله اشارات  ،است
في قُلُوبِهِم مرَض فَزَادهم اللَّه  ﴿ :فرمايد خداوند در مورد منافقين مي

توزي با  وکينه حسودي ‐دردلهايشان بيماري :(  )١٠/بقره( ﴾مرَضًا
 – حقنيز با ياري دادن وپيروزگرداندن  –است وخداوند  – منانؤم

  .)بيماري ايشان را فزوني مي بخشد

 .)٥٢/مائده( :)في قُلُوبِهِم مرَض يسارِعونَ فيهِم الَّذينَفَتَرَى  (
در  –به دل دارند  –ونفاق  شک ،ضعف –که بيماري  کسانيبيني   مي (

  ) گيرند يگديگر سبقت مي بر  –ومسيحيان هودياني  بادوستي وياري 

 )قُلُوبِهِم غَيظَويذْهب )14(ويشْف صدور قَومٍ مؤْمنينَ (
وبر  –ايمان را شفا بخشد  اهلتا خداوند سينه هاي :(  )١٥و١٤/توبه(

را از  کفاردلهاي زخمي ايشان مرهم نهد ودرد ديرينه ي اذيت وآزار 
  .)ددرون آنان بزداي

﴿  كُمبنْ رظَةٌ معوم تْكُماءج قَدفَاءشى  ودهورِ ودي الصا فمل
شما  برايازسوي پروردگارتان :(  )٥٧/يونس( ﴾ورحمةٌ للْمؤْمنينَ

ودرماني براي چيزهايي که در  –جهت رهنمود زندگي  –اندرزي 
ي با حق کفرونفاق وکينه وستم ودشمن همچون –سينه ها است 

  . )آمده است –وحقيقت 
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:(  )٨٢/اسراء( ﴾للْمؤْمنينونُنَزِّلُ منْ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ  ﴿
از بيماري  دلها – بهبودي ی  فرستيم که مايه مي  فروماآياتي از قرآن را 

وتنگ  وهوس اناداني وگمراهي وپاک سازي درونها از کثافات هو
  .)است منانؤمرحمت  و –چشمي 

﴿ فَاءشى ودنُوا هينَ آملَّذل وقرآن براي : بگو):( ٤٤/فصلت( ﴾قُلْ ه
  . )يي وبهبودي است راهنما ی مايه منانؤم

) رَضم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْملِ فَينَ بِالْقَو٣٢/احزاب( )فَالَ تَخْضَع(  ):
  .)به شما بدوزندکه بيماردالن چشم طمع  نکنيدصدا را نرم ونازک 

لَئنْ لَم ينْتَه الْمنَافقُونَ والَّذينَ في قُلُوبِهِم مرَض والْمرْجِفُونَ في  (
بِهِم نَّكينَةِ لَنُغْرِيدوکساني  وبيماردالناگر منافقان :(  )٦٠/احزاب() الْم

 ‐کنند و شايعات بي اساس واخبار دروغين پخش مي –که در مدينه 
گردند از کار خود  مي –وتزلزل دين ايشان  منانؤم –ضطراب ا باعث

  .)گردانيم شورانيم وبرآنان مسلط مي ميدست نکشند تورا برضد ايشان 

)  نَا اللَّهدعا وم رَضم ي قُلُوبِهِمينَ فالَّذقُونَ ونَافقُولُ الْمإِذْ يو
را که  زماني  ‐اد آوريد بي –و :(  )١٢/احزاب() ورسولُه إِالَّ غُرُورا

خدا : بود مي گفتند –نفاق  – بيماريمنافقن وآنان که در دلهايشان 
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: فرمايد مي) ص(پيامبر  .)اند ما ندادهه هاي دروغين ب وعده وپيامبرش جز
 اؤدانند س چرا اگر نمي ( :»فان شفاء العي السوال يعلمواسالوا اذا لم  هال«

  ).ل کردن است اؤو جهالت سکنند؟ زيرا شفاي ناداني  نمي ل 

ناداني  رايکي از عوامل مرض قلب ، )ص(اين حديث پيامبر در
" مثال ٠ل کردن را سبب شفاي آن ناميده است اؤبيان کرده و س

و پس از دريافت جواب . استاد خود مساله ا ي را مي پرسد از شخصي
شفايم دادي يا تشفي حاصل ( :»شفيتني يا االستاذ اآلن «:مي گويد

روايت )  عنهما اهللا رضي(عبداهللا بن مسعود  ازدر صحيح بخاري  . ) ردمك
احدا ال يزال بخير ما اتقي اهللا واذا شك في  نإ« : شده است كه فرمود

برد  بسر مي خيريعني انسان همواره بر ( :»تفسير شيء سال رجال فشفاه
ا که تقواي الهي داشته باشد ، واگر در تفسير و فهم چيزي اشکال پيد

  .) ل بکند تا تشفي حاصل نمايد اؤاز کسي س کرد

مطرح  آن یقلب و درمان وشفابيماري که خداوند در بحث  آنچه
کور شدن قلب و يا زنده  و، کر شدن  ، الل شدن مردن ی کرده به منزله

شد  بياناين افعال و صفاتي که . ، ديدن و تعقل قلب است ، شنيدن بودن
قلب ثابت است چون قلبي که ا يمان در  مورد در از لحاظ معنوي کالً

شنود و در  ، مي بيند حقايق را با چشم دل مي ، دارد زنده است جايآن 
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نشيند و قلبي که کفر و الحاد در آن جاي دارد  به تفکر مي آنهامورد 
مورد آنها  درشنود و  نمي  ،  بيند چشم دل نمي  بامرده است، حقايق را 

  .نشيند به تفکر نمي
  اند بدن دو دسته يهايبيمار

  . مختل شدن بدن بوسبله ي حساسيتها و عواطف: اول  نوع

 هر.مختل شدن بدن ازحرکت طبيعي و اعمال ظاهري: دوم  نوع
شوند ، همانطورکه  ميراحتي بدن دونوع بيماري باعث ايجاد درد و نا

و  ٠ شود با صحت و سالمتي آنها احساس لذت وشادابي حاصل مي
، را در مورد اين نعمتها باز خواست خواهد كرد بندگانش خداوند

 درآن:(  )٨/تکاثر(  ﴾ثُم لَتُسأَلُنَّ يومئذ عنْ النَّعيمِ ﴿ :فرمايد چنانكه مي
   .)روز از نازونعمت بازخواست خواهيد شد

پرسيده  نعمتهااز شکر کردن وسپاس گزاري در مقابل اين  يعني
و حركت طبيعي اعضاي  متعادلعواطف  ،احساس ،تندرستي .شويد مي

مي كند  فراهمكامجوئي بهينه از نعمتها را  ي بدن باعث شادابي و زمينه
بودن يا نبودن موارد  ي پس لطف بردن و همچنين رنج كشيدن نتيجه. 
همواره درد ورنج همراه بيماري وجود دارد و گاهي  ٠شده است  ياد

مدتي وبا از بين رفتن مي يابد ولي پس از  تسكينبا چيزي ، درد ورنج 
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 پس براي معالجه نياز به مداواي کند ميدوباره عود ، عامل تسکين زا
  . شودکن  و طوال ني است تابيماري به کلي ريشه مستمر

تر از لذت بردن  تر و سخت بزرگ، قلببردن و درد کشيدن  لذت
آن بزرگتر و  مداوايقلب و  بيماري" وطبعا:و درد کشيدن جسم است 

گاهي بيماري قلب از  . زبيماري جسمي و مداواي آن استسختتر ا
 :مايد فر چنان که خداوند مي.وگمانها سر چشمه مي گيرد  شبهات

﴿ رَضم ي قَلْبِهي فالَّذ عطْمدالن چشم طمع  که بيمار ( : )٣٢/احزاب( ﴾فَي
  .)به شما بدوزند

در : نويسد مي»القلوب باالهواء اعتالل«الخرائطي در کتاب  و       
در قلبهاي  ووجود دارد  وارادهمرض فسادعقيده   منافقانقلبهاي 

مظلومان نيز دردي است كه حاصل ظلم ديگران است و زماني که 
چنان که خداوند  .كند حاصل مي تشفي بگيردمظلوم حقش را 

 ﴾مقُلُوبِهِ غَيظَويذْهب ) 14(ويشْف صدور قَومٍ مؤْمنيَن ﴿ :مايد فر مي
را شفا مي بخشد وکينه  ايمانوخداوند سينه هاي اهل :(  )١٥و١٤/توبه(

   .)ها را ازدلهايشان بر مي دارد

شود كه درد و رنج بيرون  مي بيرونو کينه وقتي از دل  خشم
از دست بدهد  رامانند اينكه اگر كسي شنوائي و بينائي خود . بشود 
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رف طباز نگردد رنجش برچقدر رنج مي برد و تا شنوائي و بينائي اش 
تا جايي كه الت را دارد  ح همين" قلب انسان نيز عينا. شد  نخواهد

ودر موردآن تفکر نکند و نتواند بين خير و  نبيندحق را نشنود و  اكثر 
و باطل تميز حاصل نمايد،به بزرگترين  حق ،شر، گمراهي وهدايت

، اگر است چنينبحث مزاج نيز  ٠بيماري و رنج گرفتار شده است
، تاد شدعشخصي اشتهاي خوردن چيزهاي مضر را پيدا كرد و به آنها م

متحمل رنج فراوان مي ، تاد شدعمثال به خوردن خاك و گل م عنوانبه 
مضر و درد آور است و هم از نخوردن  اينهاشود چون هم خوردن 

او خود را مداوا  كهلذا الزم است ! دنك آتها احساس درد و رنج مي
همينطور است مساله ي قلب كه اگر .تهايش تعديل بشودبكند تا اش

عشق : مانند ، چيزي شد كه برايش نفعي را دربر نداشت  يشيفته 
و با نرسيدن ، ال و ثروت مبه پست و مقام و  وورزيدن به زنان بيگانه  

احساس عدم موفقيت و سرافكندگي و شكست ، اين معشوقها به
از اينرو الزم . متضرر مي شود  نيز آنهارت رسيدن به وميكندو در ص
  . يابد را باز خودمداوا بشود تا سالمتي طبيعي ، است كه قلب 

به نعمتها يي که خداوند به شخص  نسبت حسودی کينه  و بغض
ی نيز مثل بغض وکينه  داده )  ی که مورد حسد واقع شدهکس( محسود
ير مزاج و سليقه اش نسبت به آب و غذا تغي که بيمار ا ست  شخص
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كسي ديگر در حضور وي آب و غذا بخورد نگران  اگرکرده است و 
الهي را بر كسي ديگر  نعمتهايحسود نيز توانايي ديدن . مي شود 

  . ندارد

شهوت  مثل،  حب و بغض نيز وقتي خارج از حد اعتدال باشد پس
و نفرت مي شوندكه از اعتدال بيرون بشوند و کور بودن و الل بودن 

دن حقايق و تشخيص بين آنچه که براي قلب نفع دارد دي بهقلب نسبت 
بودن و الل بودن جسم از ديدن  کورو آنچه برايش ضرر دارد ، مثل 

که براي  آنچهامور دنيايي وسخن گفتن درباره ي آنها و تشخيص بين 
كه نا بينا  همانطور  .باشد مي جسم نفع دارد و آنچه که برايش ضرر دارد

قلب ، كند زيادمياحساس شادي و سرور  ،  ودخبر باز يافتن بينائي 
بي ، بيدار شدن و باز شدن چشم بصيرتش براي ديدن حقايق  نيزبا

باز شدن چشمهاي ظاهري با باز شدن  زيرا. نهايت شاداب ميگردد
ما مطرح كرديم  كهو مقايسه اي را ، قابل مقايسه نيست، چشم دل 

چنانکه . ن كرديمتشبيهي بيش نيست كه بخاطر درك بهتر مطلب بيا
والَ  للْمؤْمنينَونُنَزِّلُ منْ الْقُرْآنِ ما هو شفَاء ورحمةٌ  ﴿ :فرمايد مي خداوند

ما آياتي ازقرآن را فرو مي :(  )٨٢/اسراء( ﴾يزِيد الظَّالمينَ إِالَّ خَسارا
 – منانؤورحمت م –دلها از انواع بيماري  – بهبودي یفرستيم که مايه 
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 –پرخيروبرکت خداوند  ورهنمودهايبه سبب در برداشتن ايمان 
   .)افزايد ولي برستمگران جززيان نمي٠است

" کسي شفا است كه بر داروي آن اعتماد بكند كه يقينا براي البته
كنند و دارويش را مرهم دردهايشان مي  ميبرآن اعتماد  مومنان
بيمار و ، واي طبيعي ق شدنهمانطور كه جسم بوسيله ي مختل . . نمايند

از  پيرويقلب نيز با ايجاد اختالل در حب و بغض و ،  شود ناتوان مي
ومنْ أَضَلُّ  ﴿ : فرمايد بيمار ميگردد چنانكه خداوند مي، هواهاي نفساني

نْ اللَّهى مدرِ هبِغَي اهوه عنْ اتَّبمچه کسي  ( : )٥٠/قصص( ﴾م
ت که ازهوا وهوس خود پيروي گمراهتروسرگشته ترازآن کسي اس

  .)باشد –بدان شده  –ازجانب خدا  رهنموديکند، بدون اينکه 

بلکه :(  )٢٩/روم( ﴾بلْ اتَّبع الَّذينَ ظَلَموا أَهواءهم بِغَيرِ علْمٍ  ﴿
   .)کنند ازهوا وهوس خود بدون علم وآگاهي پيروي مي ستمگران

ه جسمش دوست دارد هر آنچه را ک اگر انسانجسم  همچنانکه
از حالت صحت و  پزشک ا نجام دهد قولبدون گوش دادن به 
، قلب نيز اگر همواره از هوا و هوس پيروي آيد سالمتي خود بيرون مي

همچنانکه  ٠شود د و دچار بيماري ميشو مي بيروناز خط اعتدال  نمايد
د و را که اشتها بكند بخور آنچهاگر انسان بيماري كه نادان باشد و هر 
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و استفاده از  تناولو از . هيچ گونه اجتناب و پرهيزي را رعايت نكند
داروهاي تلخ خودداري نمايد چقدر متحمل ضرر و زيان مي شود 

در مقابل داروهاي شفا بخش قلب چنين رويه اي داشته  كسيكه" عينا،
دنيا و هر آنچه كه نفسش تقاضا بكند  فانيباشد و به گناهان و لذتهاي 

مي شودو در آخرت نيز  زياديضرر وزيان   متحمل" هايتان،برسد 
   .الهي ندارد عذابهاينصيبي جز دوزخ و 

پرهيز کردن از هرچيز مضر و انجام دادن هر عمل  يعني :اتقو
چه که مظهر سود و نفع و  هرکردن به  عمليعني  اپس تقو. سودمند

ناي معو . و زشت  مظاهرمضر ی هسالمتي است و دوري کردن از کلّي
نظر  از اتقو .نظر شرعي نيز در راستاي معناي لغوي آن است از اتقو

 .ت امنهّي ومستحبات و ترک مکروهات  ،شرعي يعني انجام واجبات
، بحثهاي اساسي ايمان ازبعنوان يکي در قرآن تقواي الهي ، چنانكه

 را امطرح شده است و خداوند از ايمان داران خواسته است که تقو
بارزترين  از . ٢١باشنداتقو دارايدر حالتي بميرند که  رعايت کنند و

                                                           
 االايها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال تموتن  يا﴿خداوند مي فرمايد: مترجم. ١

است ازاو  خداوندی ن آورده ايد آنچنان که شايسته اي کساني که ايما: وانتم مسلمون 
وشما نميريد  –به دامن گيريد  را اگوهر تقو اتازمنهّيبا انجام واجبات ودوري  –بترسيد 

  ٠)١٠٢/آل عمران( ﴾درحالت مرگ مسلمان باشيد وبرمسلماني بميريد نکهآمگر
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يعني آنچه ، نسان خود را به اهللا بسپارد ااست که      اين انشانه هاي تقو
و . انجام ندهد، کرده نهيكه خدا دستور داده انجام دهد و آنچه را    را

 چنانکه ٠تشخيص خير و شر امور را به خداي بزرگ واگذار کند
الْقتَالُ وهو كُرْه لَكُم وعسى أَنْ  علَيكُمكُتب  ﴿ :ايدفرم خداوند مي

(  ﴾خَيرٌ لَكُم وعسى أَنْ تُحبوا شَيئًا وهو شَرٌّ لَكُم وهوتَكْرَهوا شَيئًا 
جهاد بر شما واجب گشته است وحال آنکه آن برشما :(  )٢١٦/بقره

نمي داريد وآن چيز  تدوسسخت مي آيد، ليکن چه بسا چيزي را 
 چيزبراي شما نيک باشد وچه بسا چيزي را دوست داشته باشيد وآن 

  .)براي شما بد باشد

فَإِنَّ الْجنَّةَ )40(وأَما منْ خَاف مقَام ربه ونَهى النَّفْس عنْ الْهوى ﴿
اما آن کس که ازجاه ومقام  و:  )٤١و٤٠/نازعات ( ﴾هي الْمأْوى

باشد  بازداشتهدگار خود ترسيده باشد ونفسش را ازهوا وهوس پرور
  .اواستجايگاه  بهشت قطعاً

 شما :( )٧/انفال( ﴾ذَات الشَّوكَةِ تَكُونُ لَكُم غَيرَوتَودونَ أَنَّ  ﴿
دوست مي داشتيد دسته اي در جهاد نصيب شما گردد که ازقدرت 

   .)برخوردارنيستوقوت چنداني 
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  ي الهي باعث ضررمند شدن در دنيا و قيامتتقوا عدم رعايت
در اينجا الزم است به اين مسئله اشاره شود،همانطور كه   ٠شود مي

جسمش مي شود  شدنبايد خود را از چيزهايي که سبب بيمار  انسان
 موردباز دارد و اگر دچاربيماري شد بايدبراي مداوا تالش نمايد، در 

بعمل  سالمتي قلب مواظبت قلب نيز چنين است که بايد از صحت و
تا باشد بيماري به فكر مداواي آن  آمدنآيد و در صورت پديد 

و انجام  تفکرو تقويت ايمان به خداو  تقويت علم٠گسترش نيابد
مهم نگهداري قلب بوده و جهالت و ضعف از اسباب عبادات مشروع 

اسباب عدم نگهداري وعدم مواظبت ، در انجام عبادات  سستيايمان و 
، آن مداوا كرد مقابلي  و هر بيماري را بايد با نقطه. لب مي باشندق

حق  محبترا بايد با داليل روشن و محبت باطل را با  شبهات" مثال
علوم بر : به همين دليل است که يحيي بن عمار مي گفت. مداوا نمود

 شودكه مي حيات و زنده ماندن دين باعثعلمي که : پنج دسته اند
 ،و علمي که غذاي دين است است صحيحی  و عقيدههمان علم توحيد

 درمانهمان تفکر و تعقل در معناي قرآن و احاديث است وعلمي که 
و  ،علم فتوي و شريعت است و علمي که بالي دين است، دين است

 دين یو علمي که از بين برنده . ساخته اند كههمان بدعتهائي است 
   ٠)است و آن علم سحر و ساحري و کهانت است



  
  
  
  
  
  
  

  127                                                         قلبهاي بيمار 
  

فطرتي  درهرآدميبر فطرتي صحيح و درست خلق شده و  قلب
فطرت و ، الهي بوديعه گذاشته شده است تا انسان با بكارگيري آن

ولي . خود را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورد درونينيروي 
آنها همان چيزي است که  مهمتريندراثر ناماليمات محيطي که 

 دچار، ن اشاره فرموده فطرتدرحديث مبارکش به آ) ص(پيامبر
مولود يولد  كل« :مي فرمايد) ص(پيامبر ٠انحراف و گمراهي مي شود

او يمجسانه كما تنتج البهيمة  ينصرانهعلي الفطرة فابواه يهودانه او 
هرمولود بر فطرت  ( :»بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

يهودي، را  او" ولي پدر ومادرش بعدا. خداشناسي متولد مي شود
همانطور كه بچه ي حيوان، به طور سالم .يا مجوسي مي کنند مسيحي

و  .) گردد اش دچار نقص عضو مي بچه بعداًبه دنيا مي آيد ولي 
ولَه منْ في السماوات واألَرضِ كُلٌّ لَه  ﴿ :دراين باره مي فرمايد خداوند
م يعيده وهو أَهونُ علَيه ولَه الْمثَلُ وهو الَّذي يبدأُ الْخَلْقَ ثُ)26(قَانتُونَ

در  وهرچههر که :(  )٢٧و٢٦/روم( ﴾األَعلَى في السماوات واألَرضِ
آسمانها وزمين است ازآن خداست وجملگي فرمانبرداراوهستند، 

آغاز کرده است وسپس آن را باز مي گرداند  رااوست که آفرينش 
بتواند کاري را در آغاز  کهزيرا کسي   –راست واين براي اوآسانت
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باالترين وصف در  – داردرا نيز  آن ی براعادهانجام دهد، قدرت 
  . )آسمانها وزمين متعلق به خدا است

﴿ نْ أَضَلَّ اللَّهي مدهنْ يلْمٍ فَمرِ عبِغَي مهاءووا أَهينَ ظَلَمالَّذ علْ اتَّبب
فَأَقم وجهك للدينِ حنيفًا فطْرَةَ اللَّه الَّتي فَطَرَ )29(اصرِينَوما لَهم منْ نَ

النَّاس علَيها الَ تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه ذَلك الدينُ الْقَيم ولَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الَ 
   )٣٠و٢٩/روم( ﴾يعلَمونَ

دليلي ندارند و براي شرک ورزي خود  ستمگرمشرکان  « :ترجمه
پيروي مي  وآگاهيبلکه ستمگران ازهوا وهوس خود بدون علم 

چه کسي مي تواند کساني را که خداوند آنها را گمراه کرده ٠کنند
ياروياوري نخواهد  هيچايشان  براي ؟ اصالًنمايد هدايتباشد 

 کهروي خود را خالصانه متوجه آئين اسالم کن اين سرشتي است ٠بود
نبايد سرشت خدا را تغيير داد  ٠را برآن سرشته است خداوند مردمان

ديني،  بيرا ازخداگرايي به کفرگرايي، از دينداري به  وآن
وازراسترويي به کجرويي کشاند اين است دين وآئين محکم واستوار، 

  .»نمي دانند مردموليکن اکثر 

سازد که  خاطر نشان مي رااين آيات خداوند اين نقطه  در
توحيد  ي فطرت خداشناسي و اينكه با تمام وجود بوسيلهبندگانش را بر 
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و اين همان . آفريده استمتوجه بشوند و عبادت به سوي خداوند 
اگر در راستاي خلقتش سوق  کهحرکت طبيعي و فطري قلب است 

داده شود در مسير کمال قرار مي گيرد ولي اگربرخالف فطرت 
ار هالکت و در عكس مسير كمال قرار گرفته دچ، حركت بكند،

نياز مبرم به  حياتش ی  ادامه  سالم براي فطرتترديد  بي. شود نابودي مي
چنانکه . آب و آذوقه داردكه آن چيزي جز علم، عمل و ايمان نيست

كل آدب  ان«:  فرمايد مي )رض(در حديث ابن مسعود ) ص(پيامبر
 مهمانداريهر :( »اهللا هي القرآن دبةأوان م دبتهأم تيؤيحب ان ت

قرآن ، بخورند، و غذاي مهماني اهللارا ست دارد که غذاي مهمانيش دو
   ٠)است

و وسيله اي  منانؤقرآن را از آسمان براي شفاي دلهاي م خداوند
 تالشهايي  ميانبي ترديد در اين . كرده است  نازل  حقبراي رسيدن به 

مي گيرد تا رابطه ي انسان با خدا  صورتتوسط برخي انسانهاي ناباب 
 صبرمصيبتها مانند   اينگونهيره سازد كه صبر و استقانت در مقابل را ت

 چنانکه. اجر و پاداش فراوان دارد، جسمي  مصيبتهايدر مقابل  
يصيب المومن من وصب وال نصب وال هم  ما« : فرمايد مي) ص(پيامبر

به ( :»اال كفراهللا بها خطاياه –حتي الشوكة يشاكها  –اذي  والوال حزن 
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رسد حتي خاري که در  نمي اي ن هيچ اندوه و خستگيانسان موم
وخداوند  .)گردد گناهانش مي ي كفاره ينکهامگر ، گسلد وجودش مي

   :فرمايد مي

﴿ زَ بِهجا يوءلْ سمعنْ يهرکس کار بدي کند ): ١٢٣/ نساء ( ﴾م
در اين دنيا گناهانش پاک نشود  کسي اگر .دربرابرآن کيفر داده مي شود

پاک شودكه پاكي گناهان در  گناهانشاين است که در آخرت  نيازمند
   ٠آنجا با عذاب خداست

: خداوند مي گويد . بگوئيم خدايا بر فالني رحم كن  وقتي
( و همچنين پيامبر .بر او رحم نموده ام ، ام  هداو را بيمار كر همينكه

عن صاحبه كما تحط  الخطاياحطة، يحط  المرض« :فرمايد مي) ص
بيماري فروريزنده است، گناهان را همانطور ( : »اليابسة ورقهاالشجرة 

در ) ريزد را فرو مي برگهايشي فرو مي ريزد كه درخت خشكيده 
آنها  سببمورد برخي از بيماريهاي جسمي آمده كه اگر انسان به 

شکم درد، طاعون، سينه پهلو، و همچنين : شهيد است، مانند ،بميرد
البته .چيزي برروي انسانانهدام  تن وشدن، سوخ غرقمردن به سبب 

ولي در آخرت به  شوندنمي محسوب  ،احكام دنيا شهيداينها از نظر 
 اگردر بيماري هاي قلب و معنوي . آنها پاداش شهادت داده مي شود 
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: مانند . شهيد است ، كسي صبر را پيشه سازد و به سبب آنها بميرد 
  .دهد به انسان دست ميدر ميدان نبرد  ي كه ترس

شوند  بايد دانست كه بخل و ترس از بيماريهاي قلب محسوب مي
شود واگر به  كه اگر قلب تن به آنها بدهد، دچار رنج و مصيبت مي

  .گيرد آنها توجه ننمايد آرام مي

در معرض  همواره منؤآخر بايد اشاره کرد که قلب انسان م در
مي رود  و هر آن،احتمال. مي باشد  هايشحمالت شيطان و وسوسه 

و تنها . بود  مواظب" شديدااز اينرو بايد ، كه دچار انواع بيماريها بشود
صحيح  سنتهايراه مواظبت و نگهداري قلب اين است كه علم قرآن و 

  .  رسول اهللا فرا گرفته و به آنها عمل بشود

  

)ص(محمداني نبيهللا رب العالمين وصلي اهللا عل والحمد         
  به أجمعيني آله وصحوعل         
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