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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل خود را با نام كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

احترامى به خود كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مى

 بیـفتنـد.

تعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش 

باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را 

رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

اشد و مقصود اصلى از آن اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته ب

 ... و (1)نماند، چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 مقـدمـه مـؤلـف
 

 

 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلُمَطهَّ
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع     

رسید. در قطع جیبی نیز  22تلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به های مخ

جلد  77چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 اصلی، در آن تکرار نشده است. ها و فهرست عناوین موجود در کتاب 

 
 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت 

 شاد باد!اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان 

 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         اولبخش 

                                                                                
 تحوالت روحی انسان     
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 فصل اول

 

 تقوى
 

 

 تقوى و تربیت نفس 

یاُم... لَعَلَُّكــْم تَتَّقُوَن!»  « یـا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُــوا ُكِتَب َعلَْیُكــُم الّصِ

گونه كه بر كسانى اید، روزه بر شما نوشته شد، هماناى افرادى كه ایمان آورده»

  / بقره( 183« )كه قبل از شما بودند، نوشته شده، تا پرهیزكار شوید!

تر از كند كه ساحت قدس پروردگار منزهرآن چنین افاده مىتعالیم عالیه اسالم و ق

این است كه احتیاج به چیزى داشته باشد یا آزار و تأثرى در حقش تصور شود، و باالخره 

از هرگونه عیب و نقص و نیاز و حاجتى مبرى است، پس عبادات هر اثرى را داشته باشد 

 تنها متوجه بنده خواهد شد نه خدا. 

اِْن اَْحَسْنتُْم اَْحَسْنتُْم الَْنفُِسُكْم َو اِْن اََسأْتُْم »فرماید: چنین است. قرآن مىگناهان نیز 

« اید!اید و اگر بدى كنید باز به خود بدى كردهاگر نیكى كردید به خود نیكى كرده -فَلَها 

شود كه كارى جز نیاز و تهى پس آثــار اطاعت و معصیت عاید خود انسان مى اسرا(/7)

 تى ندارد.دس

َّقُوَن!»فرماید: قرآن كریم در مورد روزه مى یعنى تشریع این حكم براى « لَعَلَُّكْم تَت

 كه پروردگار به روزه گرفتن شما نیازمند باشد.این است كه شما پرهیزكار شوید نه این

توان داشت جاى شك نیست، چه هر انسانى كه از روزه امید یافتن تقوى مىاما این

یابد كه اگر كسى بخواهد با عالم طهارت و قدس ارتباط پیدا را از فطرت خود مى این مطلب

پیماید اول چیزى كه بر كند و به مرتبه كمال و روحانیت برسد و درجات ارتقاء معنوى را به

او الزم است این است كه از بى بندوبارى و شهوترانى بپرهیزد و جلو نفس سركش را 

خواهد بــرود و در طبع و طبیعت افسار گسیخته بهر سو كه مىگرفته و نگذارد در زمین 

خواهد بماند و از دلبستگى و فرورفتن در مظاهر حیات مادى خــود را منـزه هرجا كه مى

 دارد دورى گزینــد. كــن و خالصه از هرچیــز كه او را از خــدا بــازمى

دهد، و نفسانى دست مىاین تقوى از راه خوددارى از شهوات و دورى از هواهاى 

چه با حال عموم مردم مناسب است این است كه در امور مورد نیاز همگان مانند خوردن آن

هاى مشروع هم خوددارى كنند تا به واسطه این تمرین، و آشامیدن و تمایل جنسى از شهوت

سوى  هاى نامشروع نیز خوددارى نمایند و بهها تقویت شده و بتوانند از شهوتاراده آن

پروردگار تقرب بجویند زیرا كسى كه در امور مشروع و مباح دعــوت خــدا را اجابت كرد 

 (1)كند. در امور غیرمشروع و حرام بهتر اطاعت و فـرمانبــردارى مى

 . 9، ص: 3المیزان، ج:  -1
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 حقیقت تقوا 

ِ فَِانَّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب!» ْم َشعائَِر ّللاه  « ذِلَك َو َمْن یُعَظهِ

گونــه است مناسك حــج( و هركس شعائــر الهى را بــزرگ دارد، ایــن كــار این»)

 / حـــج(  32!« )هــا اســـت نشـانــه تقــواى دل

ارم او، امرى است حقیقــت تقوا، و احتــراز از غضب الهــى، و تورع از مح

 ها. معنوى، كه قائــم اســت به دل

منظور از قلب و دل، نفوس است. پس تقوا قائم به اعمال كه عبارت است از 

حركات بدنى، نیست. چون حركات در اطاعت و معصیت مشترك است. مثالً دست زدن و  

ان در جنایت و كردن بدن جنس مخالف، در نكاح و زنا یكى است. یا بى جان كردن انسلمس

ها از نظر اسكلت ظاهرى در قصاص یكى است و یا نماز براى خدا و براى ریا و امثال این

 یكى است. 

پس اگر یكى حالل و دیگرى حرام، یكى زشت و دیگرى معروف است، به خاطر 

همان امر معنوى درونى و تقواى قلبى است، نه خود عمل، و نه عناوینى كه از افعال انتزاع 

 (1)ود مانند احسان و اطاعت و غیره. شمى

 . 248، ص: 28المیــــــــــــــزان، ج:  -1

 
 

 اساس سه گانه تقواى دینى 

ْنیا ااِلّ َمتـاُع »...  فِى ااْلِخَرِة َعذاٌب َشدیٌد َو َمْغِفَرةٌ ِمَن للّاِ َو ِرْضـواٌن َو َما اْلَحیوةُ الدُّ

 « اْلغُرُوِر!

بدانید زندگى دنیا، تنها بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و تفاخر در میان شما و »

طلبى در اموال و فرزندان است، مانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در افزون

بینـى اى كه آن را زرد رنگ مىشود، به گونهبرد، سپس خشك مىشگفتى فرومى

شدید است یا مغفرت و رضاى ا عذابشود و در آخرت ، ی،سپس تبدیـل به كاه مى

 / حدید(  20« )الهــى و ) به هر حال ( زندگــى دنیا چیزى جز متـاع غرور نیست.

ـ در دنیاى دیگر عذابى سخت هست با مغفرت و خشنودى خدا، و زندگى این دنیا 

 بجز كاالئى فریبنده نیست. 

دهد و به عبارت دیگر خداى تعالى به یكى تقواى دینى به یكى از سه امر دست مى

 شود: از سه وجــه عبادت مى

 ترس ـ امیــد ـ عشـــق

شخص با ایمان باید به حقیقت دنیا توجه داشته باشد و بداند كه دنیا مانند سراب است 

هدف خود را دنیا قرار ندهد و  بیند، بنابراین، بایدتر شود چیزى نمىكه تشنه وقتى نزدیك

رسد. حال جا به نتیجه اعمال خود مىبداند كه در وراى این دنیا جهان دیگرى است كه در آن

یا آن نتیجه، عذابى است شدید در برابر كارهاى زشت او، و یا مغفرتى است از خدا در قبال 

 كارهاى نیك او. 

تر از داشته باشد. ولى اگر عالىپس باید از آن عذاب بترسد و به آن مغفرت امید 
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دهد نه به خاطر نجات از عذاب و رسیدن این فكر كند هدف خود را خوشنودى خدا قرار مى

 بـه ثواب، عمل كند. 

 ضمانــت اجرائى ناشـى از ترس 

بعضى از مردم كه اتفاقا اكثریت را هم دارا هستند مسأله ترس از عذاب بر 

دارد. هرچه بیشتر به اف و گناه و عصیان بازشان مىهایشان چیره گشته و از انحردل

ترسنــد و در نتیجه به عبادت و اطاعت خورنــد بیشتر مىتهدیــد و وعیدهاى الهى برمى

 پردازند. مى

 ضمانــت اجرائى ناشــى از امیـد 
هاى الهى و شان غلبه دارد و هرچه به وعدهبعضى دیگر از مردم امید و طمع

خورند امیدشان بیشتر شده و به خاطر رسیدن ها و درجاتى كه خداوند نوید داده برمىثواب

ها و حسن عاقبتى كه خداوند به مردم باایمان و عمل صالح وعده داده ها و كرامتبه نعمت

وسیله به مغفرت و بهشت پردازند، باشد كه بدیناعمال صالح مىبیشتر به تقوى و التزام 

 خدائى نایل شوند. 

 ضمانت اجرائى ناشى از شناخت واقعى خدا 

تر از دو طبقه قبلى است. اینان هستند. هدفشان عالى دسته سوم طبقه علماى بالله 

كنند براى را عبادت مى كنند و نه از طمــع به ثواب، بلكه اوخــدا را نه از ترس عبــادت مى

اند كه خداونــد، پروردگار و مالك خود ایشان و اراده و كه سزاوار عبادت است. فهمیدهاین

رضاى ایشان و مالك هر چیزى غیر ایشان است. اوست كه به تنهائى تمامى امــور را 

 كنــد. تدبیـر مى

چه كه كند و آنچه كه مىآنچنین شناختند و خود را هم فقط بنده دیدند. از خدا را این

دارد. نه التفاتى به نمىاو چیزى دیگر در نظر نداشتند و طمعخدا و توجهكندجز وجهنمى

عذاب دارد تا از ترس آن به وظیفه خود قیام كند، و نه توجهى به ثواب دارد تا امیدوار شود 

محركش براى عبادت و  كه از عذاب خدا ترسنده و به ثواب او امیدوار است، ولكنـ گو این

 اطاعت خوف و رجاءنیست. 

كند. این طریقــه، طریقه محبــت است كه قلب را از هر تعلقى جز تعلق خدا پاك مى

قلب را منحصرا متعلق به خدا و هرچه كه منسوب به خداســت، از دیــن و آورنــده دین و 

ا محبت به هر چیز محبــت بـه ســازد، زیرولــىه در دین و هرچه برگشتش به خــدا باشد مى

 (1)آثــار آن نیــز هســت. 

 . 253، ص: 21المیـــــــــزان، ج:  -1

 

 تـقـوى و تــوبـه 

 !« َو اتَّقُوا للّاَ اِنَّ للّاَ تَّواٌب َرحیٌم »...

 / حجرات( 12« )تقواى الهـى پیشه كنید كه خداوند توبه پذیر و مهربان است!»...

اجتناب از گناهانى باشد كه قبالً مرتكب شده « تقوا»در آیه فــوق اگر مراد از 

اٌب َرحیمٌ »بودند، و بعد از نـزول این دستور از آن توبــه كنند، آن وقــت معناى  ـهَ تَوه « اِنَّ اللـه

ه وى شــود كه خــدا بسیــار پذیـراى توبــه اســت، و نسبــت به بندگــان تائــب كه باین مى

 شونــد مهــربـــان اسـت. پناهنــده مى
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اجتناب از مطلق گناهان باشد هرچند كه تاكنون مرتكب آن « تقوى»اما اگر مراد به 

اٌب َرحیمٌ »نشده باشند، آن وقت مراد به جمله  َ تَوه شود كه خدا بسیار به بندگان این مى« اِنَّ ّللاه

آید و هر لحظه با فراهم كردن آنان برمى باتقوایش مراجعه نموده و درصدد هدایت بیشتر

كند، و نسبت به ایشان هاى شقاوت قرار گیرند، حفظ مىكه در مهلكهاسباب، آنان را از این

 مهربان است. 

خدا دو جور توبه دارد ـ یك توبه خدا قبل از توبه بنده است، و آن به این است كه به 

توبه( /118«)ثُمَّ تاَب َعلَْیِهْم ِلیَتُوبُوا» نماید: وبه مىتبه نموده و او را موفق  خود رجوع بنده

اش توبه كرد، دوباره به او رجوع و یك توبه دیگرش بعد از توبه بنده است، یعنى وقتى بنده

َ یَتُوبُ »اش را بپذیرد كند، تا او را بیامرزد و توبهمى  فََمْن تاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمه َو اَْصلََح فَِانَّ ّللاه

َعلَْیِه ـ پس هركس بعد از ظلم و گناهش توبه كند و خود را اصالح نماید خدا هم به او 

 (1)/ مائده(  39« )پذیرد.اش را مىگردد، و توبهبرمى

 . 201، ص: 36المیزان، ج: -1

 

 میزان تقوى، و میزان توان انسان 

 « فَاتَّقُوللّاَ َمااْستََطْعتُْم...!» 

 / تغابن( 16« )كه در توان داریـد ، تقواى الهى را پیشه كنید...! جابنابراین تا آن» 

ه اى از آن مقــدار را از تقــوى ـ بــه مقــدار استطــاعتتــان از خــدا بتــرسیــد، و ذره

 و تـرس خــدا كوتــاه نیائیـد. 

«  تُقاتِِه...!اتَّقُوا للّاَ َحقَّ ...»رساند كه آیــه شریفه: ایــن آیه همان مطلبــى را مى

كه بخواهد بفرماید هرچه توانستید رعایت عمران( در مقام افاده آن است، نه این/ آل 102)

 تقوى را بكنید و هر مقدار كه نتوانستید تقوى را رها كنید. 

میان آیه موردبحث با آیه فوق الذكر هیچ منافاتى نیست، اختالفى كه بین آن دو 

 ختــالف به مقدار و كیفیــت اســـت. وجــود دارد چیــزى نظیر ا

دهد تقواى شما همه مواردى را كه در سعه و قدرت در جمله اولى دستور مى

دهد تقواى شما در همه موارد متصف بــه شماســت فرابگیرد. و در آیه دومــى دستور مى

 حقیقت باشــد، و تقــواى صــورى و ظاهــرى نباشـد. 

ـت   و مقدار تقواســت. دومى مربــوط به كیفیــت آن اســت. اولــى راجع به كمیـه

 « َو قیَل ِللَّذیَن اتَّقَْوا ماذا اَْنَزَل َربُُّكْم قالُوا َخْیرا...!»

شــود پروردگار شما چه نازل كرده است ؟ و هنگامى كه به پرهیـزكاران گفته مى»

 (1) / نحل( 30(...!« )گفتنــد : خیـر ) و سعـــادت مى

 . 264، ص: 38المیزان، ج:  -1
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 پاداش متقین در دنیا، در لحظه مرگ و در آخرت 

 «َو قیَل ِللَّذیَن اتَّقَْوا ماذا اَْنَزَل َربُُّكْم قالُوا َخْیرا...!»

گفتنــد شود پروردگار شما چه نازل كرده است ؟ مىو هنگامى كه به پرهیزكاران گفته مى»

 / نحل( 30)(...!« : خیــر ) و سعــادت 

چه شود: خدا پروردگارتان چه نازل كرده؟ و آنـ به متقین از مردم باایمان گفته مى

 نــازل كـــــرده بـــود چگـــــونــــــه بـــــــود؟ 

 گفتند: خیر بود!

كنند در این دنیا پاداشى نیك است، و در آخرت پاداش زیرا مردمى را كه احسان مى

 بهتــــرى اســــت. 

 فرمایــد: ستایــد تا كالم را تأكیــد كرده باشــد و مىگـاه در آخــرت آنان را مىآن

 و چــه نیـــــك اســـت خـــانــــه متقیـــــــن!  -
 دهــــد كــــــه: گــاه تــوضیـــــح مجـــدد مـــــىآن

روان است و آیند، از دامنه آن نهرها ـ خانه ایشان جنات عدنى است كه در آن درمى

 جا هرچــه را بخواهنــد در اختیــار دارند.در آن

 دهــد. چنیـــن متقیــن را پـــــاداش مـــىو خــدا ایــن

 / نحل( 32« )اَلَّذیَن تَتََوفّاُهُم اْلَمالئَِكةُ َطیِّبیَن...!»

 معنــاى طیب بودن متقیـن در حال توفــى و مــرگ، خلوص آنان از خبث ظلم است. 

 فرمـــایـــد: مى

كنند در حالى كه از خبث متقین كسانى هستند كه مالئكه آنان را قبض روح مىـ 

گوینــد: سالٌم علیكم ـ كه تأمین قولى آنان ظلــم ـ شرك و معاصــى ـ عاریند. و به ایشــان مى

 است. 

را به كردید. و به این سخن ایشان چه مىبه ایشان ـ به جنت درآئید، به پاداش آن

 كنند. ســوى بهشت راهنمائى مى

نمایند، و كنند، و به دستورات قرآن عمل مىمردم باتقوا به خاطر احسانى كه مى

دهند كه حاكم در آن عدل و احسان و زندگى پاكیزه است، مجتمع صالحى را تشكیل مى

خوشى  اى كه براساس رشد و سعادت استوار است و در نتیجه خودشان هم از دنیاىزندگى

 شونـــد.برخـــوردار مى

ناپذیر و زندگى آخرت براى چنین مردمى از دنیایشان بهتر است و خوشى آن زوال

 (1)است.

 . 83، ص: 24المیــــــزان، ج:  -1
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 فصل دوم

 

 توّكل
 

 

 توكل، و چگونگى تسلیم انسان به اراده الهى 

ُ ال اِلهَ اِالّ ُهَو َو َعلَى للّاِ فَْلیَتَـَوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن!»  « للَاّ

خداوند كسى است كه هیچ معبودى ُجز او نیست و مؤمنان باید فقط بر او توكل »

 / تغابـن( 13« )كننـــد!

به معناى آن است كه انسان شخص غیرخودش را قائم مقام خود كند، تا او « توكهل»

گیرى این است كه اراده وكیل قائم مقام اراده ان را اداره نماید، و الزمه این وكیلامور انس

 موكل، و فعل او فعل این باشد.

شود چون مطیع هم اراده و عمل خود را وجهى با معناى اطاعت منطبق مىاین به

 داند. تابع اراده و عمل مطاع مى

ود را تابع اراده پروردگارش اطاعت بنده از پروردگار خود این است كه اراده خ

كند همین جنبه را داشته باشد، و به عبارتى دیگر بنده اراده خود را كند، و عملى هم كه مى

چــه را كه متعلق اراده اوســت همه را فداى اراده و عمــل پروردگارش نموده، و و آن

 چنیــن ایثارى در راه او بكنـد. 

ى بندگانش تشریع كرده، و در متعلقات آن، چه براپس اطاعت خداى تعالى در آن

خــود نوعى توكل بر خداســت، و چون اطاعــت خدا براى هر خداشناس و مؤمن به خدا 

واجــب است، پس توكل بر او نیز بر مؤمنیــن الزم است، و مؤمنیــن باید بر او توكل كنند، 

ناسد، و به او ایمـان ندارد، شو هم اطاعــت او را گردن نهنــد، و اما كسى كه او را نمى

 اطاعت هم ندارد. 

 (1)چه گذشــت روشن شد كه ایمــان و عمل صالـح نوعى از توكل بر خداست. از آن

 . 260، ص: 38المیزان، ج:  -1

 

 توكل، و كفالت الهى 

 « َو َمْن یَتََوكَّْل َعلَــى للّاِ فَُهـَو َحْسبُـهُ...!»...

 / طالق( 3« )كنـد...!توّكل كنــد، كفایــت امرش را مىو هر كس بر خداونــد »...

رسد و شود كه خدا به كار خود مىاش مىـ كسى كه بر خدا توكهل كند خدا همه كاره

 اى قرار داده است. خدا براى هر چیزى اندازه

دهد خود را هائى كه مىآن و فرمانكند، از نفس و هواهاى كه بر خدا توكهلكسى

كنار بكشد و اراده خداى سبحان را بر اراده خود مقدم بدارد و عملى را كه خدا از او 
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خواهد بر عملى كه خودش دوست دارد ترجیح بدهد، و به عبارتى دیگر به دین خدا مى

 ل كند. متدین شود، و به احكام او عم

 !«فَُهـــَو َحْسبُـــهُ »ـ 
چه را كه او آرزو كند، چنین كسى خدا كافى و كفیل او خواهد بود، و آن وقت آن

چه را كه او به مقتضاى فطرتش مایه خواهد، البته آنخداى تعالى هم همان را برایش مى

عادت و چه را كه واهمه كاذبش سدهد، نه آنخوشــى زندگى و سعادت خود تشخیص مى

 دانـــد. خوشـــى مى

از جائى كه او احتمالش را  / طالق( 3« )َو یَْرُزْقهُ ِمْن َحْیُث ال یَْحتَِسُب...!»به حكم 

اش را بدون پیش بینى خود او كند. رزق مادىاش را فراهم مىهم ندهد رزق مادى و معنوى

د را حاصل دسترنج خود و كه او قبل از رسیدن به چنین توكلى رزق خورساند، براى اینمى

دانست، همان اسبابى كه دل به آن بسته بود، و از آن اسباب هم هاى ظاهرى مىاثر اسباب

ها خبر دارد و كه بسیار زیادند جز به اندكى اطالع نداشت، لكن خداى سبحان از همه اسباب

خشد، و به بچیند، هرطور كه بخواهد نظام مىاوست كه اسباب و مسببات را پشت سرهم مى

دهد تأثیرى كه خود بنده چنان تأثیرى براي آن هریك از آن اسباب بخواهد اجازه تأثیر مى

 سراغ نداشته است. 

از لحاظ رزق معنوى ـ كه رزق واقعى همانست، چون مایه حیات جان آدمى است و 

است كه رساند، دلیلش این رزقــى است فناناپذیــر ـ آن را نیز بدون پیش بینى خود او مى

 رســد.دانــد كه از چه راهــى بوى مىانسـان نه از چنین رزقــى آگهى دارد، و نه مى

دار سرپرستى بنده متوكل خویش است، و او را از خداى سبحان كه ولى و عهده

كند، روزى بینى آن را نمىكشد و از طریقى كه خود او پیشپرتگاه هالكت بیرون مى

چیز كند، هیچبر خدا توكل كرده و همه امور خود را به او واگذار مى دهد. البته وقتى بندهمى

دهد بیند از دست نمىهائى را كه قدرت بدست آوردن آن را در خود مىاز كمال و از نعمت

چه را كه امیدوار بود به وسیله سعى و كوشش خود به دست آورد همــان را خداى و آن

شود، كه او به وى توكل كرده و خدا همه كاره او مىاینكند، براى تعالى برایش فراهــم مى

كه هر سببى را كه در نظر بگیرى یكبار طور نیست، براى اینو هیچ سبب ظاهــرى این

رسد طور نیست او به كار خود مىافتد، ولى خداى تعالى اینافتد و بار دیگــر نمىكارگر مى

 تعالى است. و تمامى امور در حیطه قدرت خداى/ طالق(  3« )اِنَّ للّاَ باِلــُغ اَْمِرِه...!»...

 / طالق(.  3!« )ٍء قَْدرا قَْد َجعََل للّاُ ِلُكّلِ َشىْ »...ـ 

كند. بنده متوكل نیز از حــدود و اندازه هر موجــودى را خداى تعالــى معین مى

 (1)ها و حــدود او نیــز بدست خداســت. تحــت قدرت خــداى خـارج نیست، پس اندازه

 . 276، ص: 38المیزان، ج:  -1

 

 توكل، و انحصار آن به خدا 

 !« ْرَحــُم الّراِحمیــــَن فَــاللّــهُ َخْیــٌر حافِظــا َو ُهــَو اَ »...

 یوسف(/64!« )است  الّراِحمینخداوندبهترین حافظ و اَْرَحمُ »

 تر است! ـ حفاظت كردن خــدا بهتر است، و او از همه رحیمان رحیم

ها در فهماند كه وقتى اطمینان به آنالسالم با آیه فوق پسرانش مىیعقوب علیه
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لغو و بیهوده است، و هیچ اثر و خاصیتى ندارد، خصوص پسرش لغو بیهوده است، و هیچ 

پس بهترین اطمینان و اتكال، تنها آن اطمینان و توكلى است كه به خداى سبحان و به حفظ او 

باشد. و خالصه وقتى امر مردد باشد میان توكل به خدا و تفویض به او، و میان اطمینان و 

 بلكه متعین است.  اعتماد به غیــر او، وثوق به خداى تعالـى بهتر و

غیر خداى تعالى چه بسا در امرى مورداطمینان قرار بگیرد، و یا در امانتى امین 

پنداشته شود، ولى او كمترین رحمى به صاحب پندار نكرده و امانتش را ضایع كند، به 

خالف خداى سبحان كه او ارحم الراحمین است، و در جائى كه باید رحم كند از رحمتش 

ورزد. او عاجــز و ضعیف را كه امر خــود تفویض به او نمــوده و بر او توكــل دریــغ نمى

 كنــد، و كســى كــه بـر خـدا توكل كند خــدا او را بس است. جستــه ترحــم مى

السالم از اعتماد به خدا به این معنا بوده كه لزوم اختیار اطمینان مقصود یعقوب علیه

و اعتماد به خدا، بر اعتماد به غیر او از این جهت است كه خداى تعالى متصف به صفات 

شود كه چنین خدائى ها یقین و اطمینان حاصل مىاى است كه به خاطر وجود آنكریمه

اند خدعه دهد، و كسانى را كه امور خود را تفویض به او كردهنمى بندگان متوكل را فریب

عبارت كند، چه او رئوف به بندگان خویش، و غفور و ودود و كریم و حكیم و علیم، و بهنمى

  (1)است!  ارحم الراحمینتر جامع

 . 56، ص: 22: المیــــــــــــزان، ج -1                                                      

 درجات مختلف توكل 

 «َو َمْن یَتََوكَّْل َعلَى للّاِ فَُهَو َحْسبُهُ...!»...

 / طالق( 3« )كنـــد!و هر كس بر خداونـد توكل كنـد، كفایــت امــرش را مى»...

دار سرپرستى بنده متوكل خویش است، او را از خداى سبحان كه ولى و عهده

كند، روزى بینى آن را نمىكشد، و از طریقى كه خود او پیشپرتگاه هالكت بیرون مى

كه به خداى تعالى توكل كرده، و همه امور خود را به اى به خاطر ایندهــد، و چنین بندهمى

هائى را قدرت به دست آوردن آن را در از كمــال و از نعمت او واگذار نموده، هیــچ چیز

چــه را كه امیــدوار بــود به وسیله سعى و دهد، خالصه آنبینــد از دست نمىخود مى

كه او به كند، براى اینكوشش خود به دســت آورد همان را خــداى تعالــى برایش فراهم مى

شود، و هیچ سبــب از نــد، خدا همه كاره او مىوى توكل كرد، و كسى كه بر خدا توكل ك

 طــور نیست. اسباب ظاهــرى این

تر شود، و اما افراد پائینچنین مقامى تنها نصیب صالحین از اولیاء این امت مى

ترى از حیث معرفت و عمل دارند، از یعنى افراد متوسط از اهل تقوى كه درجات پائین

رى برخوردارند كه با اخالص ایمان و اعمال صالحشان موهبت والیت خدایى هم آن مقدا

اى از این موهبت نداشته باشند. چگونه محروم مطابقت دارد، و چنان نیست كه هیچ بهره

 كه خداى عزوجله فرموده: باشند با این

 اثیه(./ ج 19!« )اْلُمتَّقیَن َوللّاُ َوِلىُ »/ آل عمران(،  68!« )اْلُمْؤِمنیـَن َوللّاُ َوِلىُ »

كه به دین حق متدین هستند، و این سنت حیات را پذیرفته، ورود و خروجشان همین

كه و توكل بر اوست، براى این در امور ناشى از اراده خداى تعالى است، خود تقوى ّللاه 

اند، در گونه افراد مؤمن و متقى اراده خداى تعالى را در جاى اراده خودشان قرار دادهاین

شوند، و خداى تعالى برایشان از هر همان مقدار از سعادت زندگى برخوردار مىنتیجه به 
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شان دهد، و از جائى كه خود آنان به فكرشان نرسد روزىنامالیمى مخرجى قرار مى

رسد، و اراده خــود را به دهد، و پروردگارشان كافى ایشان است، و او به كار خود مىمى

كــه اوست كه براى هر چیزى قـدرى و ـن نباشد با ایننشانــد، و چگونه چنیـكرسى مى

 مقدرى معین كرده است. 

و این مؤمنین از محرومیت از سعادت هم آن مقدار سهم دارند كه شرك در ایمان و 

ها كه ، آنكند، چون غیر از صالحان از اولیاءّللاه عملشان رخنه كرده باشد، و رخنه هم مى

 خالى نیستند. ترند از شرك از رتبه پائین

رود، مگر با توبه از شرك باال نمى پس مؤمن به هیچ درجه از درجات والیت ّللاه 

 تر از درجه والیت آن مرحله است. خفى كه هر مرحله از آن پائین

 (1) ) آیــه موردبحث از آیات برجستــه قــرآن اســت.(

 . 278، ص: 38المیــــــــــــــــزان، ج:  -1

 ایمان و تسلیم مقدمه توكل 

 « َو قـاَل ُموسى یا قَـْوِم اِْن ُكْنتُْم َءاَمْنتُْم بِالّلِ فَعَلَْیِه تََوكَّلُوآا اِْن ُكْنتُْم ُمْسِلمیَن!»

اید، بر او توكل موســى گفت : اى قــوم من ، اگر شما ایمــان به خــدا آورده»

  / یــونس( 84«)كنیــد ، اگر تسلیــم فرمــان او هستیـــد!

اید!( و اگر در برابر او اید )كه ایمان آوردهـ اى قوم! اگر شما ایمان به خدا آورده

 تسلیم هستید )كه باید چنین باشید!( پس بر خدا توكل كنید! 

طور اجمال به مقام ایمان به خدا این فایده را براى مؤمن دارد كه او را ولو به

داند كه خدا سببى است فوق همه اسباب، و همــه مؤمن مىكند و پروردگار خویش آشنا مى

 شود و تنها اوست كه سررشته دارد و مدبر همه چیز است. اسباب به او منتهى مى

خواند كه كار خود را آموزد او را فرامىایمــان، با این حقایقى كه به مؤمــن مى

هــا را به عنــوان سبــب به توان آنتسلیــم خدا كنــد و از اعتمــاد بر ظاهر اسبــاب كه مى

 كــار انداخــت اجتنــاب ورزد كه چنیــن اعتمــادى ناشى از جهــل اســـت.

الزمه این حالــت این است كه شخص همه كارش را به خــدا ارجاع كنــد و بر او 

 توكل نماید. 

كنند ولى امر  السالم مردم را امر كرده است كه بر خدا توكلدر این آیه موسى علیه

گاه كــالم را با شرط دیگــرى كه اسالم است به پایان را ابتدا مشروط به ایمــان كرده و آن

 بـرده است. 

كه هر دو شرط را با هم ذكر آیه دو شرط را جداى از هم ذكر كرده و شاید علت این

فرق داشته، اند، با هم نكرده این است كه دو شرط برحسب حالى كه آن موقع مردم داشته

زیرا ایمان مردم واقعیت داشت و محرز بود ولى اسالم، یكى از شرایط كمال ایمان است و 

چه بهتر است این به هیچ وجه الزم و ضرورى نیست كه هر مؤمنى مسلمان باشد، بلكه آن

  (1)است كه مؤمن، ایمان خود را با اسالم تكمیل كند. 

 . 185، ص: 19المیزان، ج:  -1
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 گانه عبودیت(تفویض، توكل و تسلیم )مراحل سه

ُض اَْمـرى اِلَـى للّاِ اِنَ »...   / مؤمن( 44« )للّاَ بَصیٌر ِباْلِعباِد!فََستَْذُكُروَن مـا اَقُوُل لَُكـْم َو اُفَـّوِ

گـویـم به خـاطـر خواهید آورد ، من كار خود را به و بـه زودى آن چـه را مى»... 

 !« كنـم كه او نسبـت به بندگانش بیناست خداوند یكتـا واگـذار مــى

 كنــــم...!و مــن امــر خــــود را بــه خــدا تفـــویــض مى -

در نتیجه تفویض با تفویض امر به خدا، برگرداندن و واگذارى امر است به او، 

 شود، چیزى كه هست اعتبارها مختلف است. توكل و تسلیم قریب المعنا مى

چه را كه به ظاهر گویند، به این اعتبار است كه بنده خدا آناگر آن را تفویض مى

گرداند، و حال عبد در چنین وضعى حال كسى است منسوب به خودش است، به خدا برمى

خوانند به این اعتبار است، مرى راجع به او نباشد، و اگر توكلش مىكه بركنار باشد و هیچ ا

گیرد، تا هر تصرفى را كه خواست در امور او كه بنده خدا پروردگار خود را وكیل خود مى

نامند، به این اعتبار است كه بنده خدا رام و منقاد محض است، در بكند، و اگر تسلیمش مى

اش بكند، و هركارى كه از او بخواهد، بدون ان دربارهاى كه خداى سبحبرابر هر اراده

كند، پس تفویض و توكل و تسلیم مقامات كه هیچ امرى را به خود نسبت دهد، اطاعت مىاین

تر توكل است و ازآن تر و سطحىاى هستند، از مراحل عبودیت، از همه پائینگانهسه

 (1)تر تسلیم است. متر و مههم دقیقتر و باالتر تفویض، و از آنباریك

 . 212، ص: 34المیـــــــــزان، ج:  -1

 

 

 مقام اتكال مؤمن به خدا 

ْت طآِئفَتاِن ِمْنُكْم اَْن تَْفَشال... »  !« اِْذ َهمَّ

و بـه یــادآور ( زمانــى را كه دو طایفـه از شمــا تصمیم گرفتنــد سستــى ») 

 عمــران(/ آل 122« )نشــان دهند...!

كه ـ و آن دو دسته در اثر ترس به فكر آن افتادند كه سستى از خود نشان دهند با این

داند خدا یار و یاور اوست كه مىهاست، و سزاوار نیست كه شخص مؤمن با آنخدا یار آن

ترسیده و ضعف و زبونى به خود راه دهد. و این وظیفه مؤمنین است كه امر خود را به خدا 

 ه او توكهل كنند. و كسى كه به خدا توكهل كرد خدا هم نگهدار او خواهد بود. واگذار نموده و ب

ــــةٌ... »  عمران(/ آل 123!« )َو لَقَــــْد نََصــَرُكــُم اللّــهُ ِببَــْدٍر َو اَْنتُــــْم اَِذلَـّ

خداوند این آیه را به عنوان شاهد و نمونه ذكر فرموده تا عتاب و سرزنش خود را 

ها را در عین ضعف و زبونى یارى كرده است نسبت به مؤمنین با نشان دادن موردى كه آن

سزاوار نبود كه از شما مظاهر ضعف و سستى »تشدید نماید. مقصود آیه چنین است: 

كه ذلیل بودید یارى شما را در جنگ بدر در عین اینكه خداوند نمودار شود و حال آن

 « فرمود!

خداوند در این آیه شریفه نصرتى را كه در جنگ بدر نسبت به مؤمنین فرموده ذكر 
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شان قرار داده است. و بدیهى است كه كرده و سپس آن را در مقابل ترس و ضعف كنونى

ت و عظمتى به نظر از ى است. بشر با صرفدست آورد مولود مدد و یارى الههركس عزه

یارى پروردگار جز فقر و ذلت سرمایه دیگرى ندارد. بنابراین مؤمنین هم با قطع نظر از 

تى را كه مؤمنین دارا مىعنایات الهى مردمى ضعیف و ذلیل مى باشد در اثر مدد باشند. عزه

 (1)و یارى الهى است. 

 . 8، ص: 7المیـزان، ج:  -1

 

 

 نـوشــت رابـطه تـوكـل و سـر

 « قُْل لَْن یُصیبَنآ ااِلّ ما َكتََب للّاُ لَنا ُهَو َمْولینا َو َعلَى للّاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن!»

ما نوشته است، چه خداوند براىدهد مگر آنما رخ نمىاى براىبگو هیچ حادثه»

 «ند!كناو مولى ) و سرپرست ( ما اســت و مؤمنان تنها بر خـدا توكل مى

 / توبه( 51) 

دست خداست. حاصل این آیه این است كه ـ والیت و اختیار امور ما تنها و تنها به

 شود.استفاده مى!« ُهَو َمْولینا »این انحصار از عبارت 

حقیقت والیت تنها از آن خداســت. خداى تعالى سرنوشــت حتمى از خیر و شر 

انیم قبل از ما سرنوشــت ما معلوم و معین شده، دكه مىبراى همــه تعیین نموده، و با این

 چرا اوامــر او را امتثال ننمــوده و در احیاى امـر او و جهاد در راه او سعى نكنیم. 

گرداند و یا كند و ما را پیروز مىحال خداى تعالــى هم مشیت خود را اجرا مى

دهد به عالــم ما مربوط نیســت، زیرا وظیفه بنده، بندگى كردن و ترك تدبیر و شكست مى

 امتثال امر موالســت، كه خالصه همــه توكــل است. 

 !«اْلُمــْؤِمنُـــــوَن َو َعلَــى اللّــــِه فَْلیَتَــــَوكَّــِل  » -

دهد چون والیت و اختیار ما با خداست و ما به او ایمان داریم این جمله نشان مى

كه الزمه این ایمان این است كه بر او توكل كرده و امر خود را به او واگذار كنیم بدون این

را در دل، حسنه و موفقیت در جنگ را از مصیبت و شكست خوردن، ترجیح داده و آن 

 اختیار نمائیم. 

بنابراین اگر خداونــد حسنه را روزى ما كــرد منتى بر ما نهــاده، و اگــر مصیبت 

را اختیار كرد مشیــت و اختیارش بدان تعلــق گرفته، و مالمت و سرزنشى بر ما نیست، و 

 شویـــم.ما خــود هیــچ ناراحــت و اندوهگیــن نمى

 كه خداوند فرموده: چگونه غیر این باشیم در حالى 

كه خلقش كنیم ـ هیچ مصیبتى به زمیــن یا به نفوس شمــا نرسد مگر پیش از آن

 حدید( /22اى بوده...! )در نامـه

رسد مگر به اذن خدا، و كسى كه به خدا ایمان آورد خدا دلش ـ هیچ مصیبتى نمى

 تغابن( /11كنـد! )را هدایــت مى

 اند ! دا صاحـب اختیار كسانى است كه ایمان آوردهـ ... این بدان جهــت است كه خ

 محمد( /11)
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 / آل عمران( 68!« )اْلُمْؤِمنیـَن َوللّاُ َوِلــىُ » ـ 

 شوری( /9) !«فَالّلُ ُهَو اْلَوِلىُّ » ـ 

آیات فوق همه متضمن اصول این حقیقتند كه، حقیقت والیت از آن خداى سبحان 

 ت و اختیارى ندارد.است و احدى غیرخدا هیچگونه والی

اگر انسان براستى به این حقیقت ایمان داشته و مقام پروردگار خود را بشناسد قهرا 

كند، و دیگر جوید، و حقیقت مشیت و اختیار را به او واگذار مىبه پروردگار خود توكل مى

گردد. و همچنین نسبت به به رسیدن به حسنه خوشحال و در برابر مصیبت اندوهناك نمى

رسد نباید خوشحال و بدحال گردد. این از نادانى و جهــل به چه كه به دشمن انسان مىآن

  (1)مقام پروردگــار است زیرا دشمــن هم از خود اختیارى ندارد. 

 . 185، ص: 18المیـــــــــــزان، ج:  -1

 

 

 مفهوم توكل در امور تكوینى و تشریعى 

 !« َواتَّقُوا للّاَ َو َعلَى للّاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن »...

 مائده(/11« )از خدا بپرهیزید و مؤمنان باید تنها بر خدا توّكل )و تكیه( كنند!»... 

در این آیه كه خداوند متعال به تقوى و توكل بر خدا امر نموده، منظور حقیقى نهى 

 خداست.  شدید از ترك تقوى و توكهل بر

جا، هم در كارهاى زندگى تكوین و هم در امور دینى، و یا منظور از توكل در این

دهد خدا و تنها مربــوط به امور دینى اســت، بدین معنــى كه خداونــد مؤمنیــن را فرمان مى

ه چه را كه پیامبر آورده و شــرح داده اطاعت نموداش و تمام آنپیامبــرش را در احكام دینى

هاى مستقالنه خود و و كار دین و قوانیــن الهى را به خدایشــان واگذار نمــوده و از دخالت

كــه تصرفــات نابجا در قوانیــن دینى كه خــدا به ایشان سپرده است بپرهیزند، و چنان

دهد كه در سلسله علل و معلوالت تكوینى، خدا را اطاعت كرده و به آن روش فرمان مى

 ده و هرچیزى را در زندگى از راهش بجویند. عمـل نمو

ها نداده و به بدان« ربوبیت»البته اعتماد به این اسباب ظاهرى نداشته و استقالل و 

انتظــار نتایجى باشند كه خداونــد باتدبیر و مشیت خود اراده نموده و برایشان انتخاب 

 كند. مى

هود و نصارى كه به آن بالهاى فرماید كه یحكایتى كه بدنبال فرمان فوق ذكر مى

الهى مبتال شدند در اثر این بود كه پیمان الهى را فراموش كردند و آن پیمان چیزى جز 

 پیمان تسلیم كامل براى خدا نبود. 

اش این بود كه از مخالفت پروردگار پرهیز نموده و در امور دینى خود بر او الزمه

چه را كه مطلق خود قرار دهند و آن« وكیل»مور توكل كنند. بدین معنى كه خدا را در این ا

 دانــد بد بداننــد.چــه را او برایشــان بد مىبرایشــان اختیار نموده اختیــار كنند و آن

ها كلمات را از معانى خود منحرف ساختند و به معناهائى كه منظور نبود لكن آن

فراموش كردند. و این مقدار، قسمتى  تفسیر نمودند و در اثر این كار مقدارى از دین خود را

بود كه با رفتن آن هر خیر و سعادتى از میان رفته و مابقى را كه در دستشان بود نیز تباه 

شــدن قسمتى، اى از احكام و معارف مرتبطى است كه با تباهگردانید. زیرا دین مجموعه



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                         کتاب سیزدهم : تحوالت روحی و حرکت اصالحی انسان 19

نــد كسى كه نمـاز گردد ـ خصوصا در اركان و اصول ـ مانقسمت دیگــر نیز فاسد مى

 بخواند نه به قصــد قربت، انفــاق كند نه براى رضایــت خــدا... !

شود كه آیه فوق اهل ایمان را از مخالفت تقوى و ترك توكل بر جا فهمیده مىاز این

  (1)دارد. خداوند برحذر مى

 . 60، ص: 10المیزان،ج: -1

 

 

 هاى ظاهرى توكل، و تأثیر اسباب

 !«  َعلى ما نَقُوُل َوكیٌل قاَل للّاُ »... 

 / یوسف( 66« )گوییم ناظر و حافظ است!گفـت: خداوند نسبت به آن چه مى»... 

از وكالت است كه به معناى تسلط بر امرى است كه بازگشت آن به « وكیل»كلمه 

غیر شخص وكیل است، ولى وكیــل قائم به آن امر و مباشر در آن است. توكیل كردن 

دیگرى هم به همیــن معناست كه او را در كــارى تسلط دهــد تا او به جــاى خــودش آن 

 كــار را انجـــام دهــد. 

ل به خدا به معناى اعتماد بر او و اطمینان به اوست در امرى از امور، و و توك

توكیل خداى تعالى و توكل بر او در امور به این عنایت نیست كه او خالق و مالك و مدبر 

هر چیز است، بلكه به این عنایت است كه خداوند اجازه داده است هر امرى را به مصدرش 

هند، و چنین نسبتى را به نحوى از تملیك ملك ایشان كرده و و هر فعلى را به فاعلش نسبت د

این مصادر در اثر و فعل اصالت و استقالل ندارند، و سبب مستقل تنها خداى سبحان است 

 كه بر هر سببى غالب و قاهر است. 

كند و به منظور بنابراین، رشد فكرى آن است كه وقتى انسان امرى را اراده مى

شود، ولى در عین حال چنین به اسباب عادى كه در دسترس اوست مىرسیدن به آن متوسل 

معتقد باشد كه تنها سببى كه مستقل بر تدبیر بر امور است خداى سبحان است، و استقالل و 

اصالت را از خودش و از اسبابى كه در طریق رسیدن به آن امر به كار بسته، نفى نموده و 

 بر خدا توكل و اعتماد كند. 

وكل این نیست كه انسان نسبت امور را به خودش و به اسباب قطع یا انكار معناى ت

كند، بلكه معنایش این است كه خود را و اسباب را مستقل در تأثیر ندانسته و معتقد باشد كه 

استقالل و اصالت منحصرا از آن خداى سبحان است، و در عین حال سببیت غیرمستقل را 

 اشد. براى خود و براى اسباب قائل ب

السالم در عیــن توكلــش به خــدا اسباب را لغو و مهمل بینیم یعقــوب علیهلــذا مى

 جـویــد. ندانستــه به اسبــاب عادى تمســك مى

خداى سبحان بر هرچیز وكیل است از جهت امورى كه نسبتى با آن چیز دارند، 

امور منسوب به آن چیز، و  اش به قیام برازجهت استقاللكه او ولى هرچیز استچنانهم

خود آن امور عاجزند از قیام به امور خود، با حول و قوه خود، و نیز او ربه هرچیز است 

  (1)كه مالك و مدبر آن است. از جهت این

 . 60، ص: 22المیــــــــــــــزان، ج:  -1
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 والیــت و تــوكل 

 !« قُْل لَْن یُصیبَنآ ااِلّ ما َكتََب للّاُ لَنا ُهَو َمْولینا َو َعلَى للّاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن »

چه خداوند براى ما نوشته است، دهد مگر آناى براى ما رخ نمىبگو هیچ حادثه»

/  51« )كنند!او مولى ) و سرپرست ( ما است و مؤمنان تنها بر خدا توكل مى

 توبه(

رسد كه او موالى ماست و چه كه خدا برایمان مقرر كرده نمىـ بگو به ما جز آن

 خدا توكل كنند.مؤمنان باید به

شــود كــه والیــت و اختیــار امــور مــا تنهــا استفــاده مى!« ُهَو َمْولینا » از جملــه 

 هاى ظاهرى.سبابو تنها به دست خداســت، نه به دست خــود ما و نه به دسـت ا

خداى تعالى سرنوشتى حتمى از خیر و شر براى همه تعیین نموده است. با علم به 

این امر چرا ما اوامر او را امتثال نكنیم و در احیاى امر او و جهاد در راه او سعى نكنیم؟ 

دهد گرداند یا شكست مىكند و ما را پیروز مىحال خداى تعالى هم مشیت خود را اجرا مى

 ه ما مربوط نیست، زیرا وظیفه بنده، بندگى و امتثال امر است، كه خالصه همه توكل است. ب

به معناى آن « َو َعلَى للّاِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن!» شود كه جمله ـجا معلوم مىاز همین

است كه والیت و اختیار امر ما با خداست، و ما به او ایمان داریم، و الزمه این ایمان این 

كه در دل، موفقیت در است كه بر او توكل كرده و امر خود را به او واگذار كنیم بدون این

زى ما جنگ را به شكست خوردن ترجیح داده و آن را اختیار كنیم. اگر خداوند حسنه را رو

كرد منتى بر ما نهاده، و اگر مصیبت را اختیار كرد مشیت و اختیارش بدان تعلق گرفته، و 

شویم. اگر انسان به مالمت و سرزنشى بر ما نیست و ما هم ناراحت و اندوهگین نمى

راستــى به این حقیقــت ایمان داشته و مقام پروردگار خود را بشناسد قهرا بر پروردگار 

كند، و دیگر به جوید، و حقیقــت مشیت و اختیــار را به او واگــذار مىخود توكل مى

چه گردد. و همچنین نسبت به آنرسیــدن حسنه خوشحال و در برابر مصیبــت اندوهناك نمى

 رسد نباید خوشحال و بدحال گردد. زیرا دشمن هم اختیارى ندارد. كه به دشمن انسان مى

دست ردگــار است كه وقتــى دشمــن انســان موفقیتى بهاین از جهــل به مقــام پرو

 (1)آورد ناراحـت شود و یا وقتــى او مبتال و گرفتــار شود خوشحــال شــود.

 . 185، ص: 18المیزان، ج:  -1

 

  مفهوم والیت، و اولیاء للّا 

 !«َن ااَلآ اِنَّ اَْوِلیـآَء للّاِ ال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُو»

 «شوند!آگــاه باشید اولیاء )و دوستــان( خدا نه ترســى دارند و نه غمگیــن مى»

 / یونس( 62) 

 هــان! كـه اولیــاى خـــدا هیــچ خوف و حزنــى ندارنــــد! -
خدا در این آیه و دو آیه بعدى از اولیاء خود یادآورى كرده، و آن را معرفى نموده و 

 آنان و اختصاصى كه دارند توصیف كرده است. « والیت»آثار 

اى كه بین دو چیز حائل شده از بین برداشته شود اصل معنى والیت این است واسطه

ه به طور استعاره براى دو چیزى كه ـ و چیز خارجى بین آن دو باقى نماند. بعدا این دو كلم
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 به هر شكلى ـ به هم نزدیك باشند اطالق شده است. 

این نزدیكى اعم است از نزدیك نسبى یا مكانى و یا نزدیكى از نظر منزلت یا بر اثر 

شود. در این به هر كدام از طرفین والیت اطالق مى« ولى»دوستى و امثال آن، و لذا كلمه 

 داردكه دیگران ندارند.دیگرىاى بهكه هركدام وابستگىاستآنر بهمخصوصا نظاطالق

بنده مؤمن خویش است زیرا ولىه امر و مدبرشان اوست. او را به راه « ولىه »پس خدا 

كنــد و كند و در كارهــاى شایسته و ناشایسته به او امر و نهى مىراست خویــش هدایت مى

 نــد. كدر زندگى دنیـا و آخرت یاریش مى

پروردگار خویش است زیرا به خداى خود وابستگى دارد. « ولىه »مؤمن حقیقى نیز 

كند و در عموم بركات اعم از هدایت و توفیق و تأیید و اوامر و نواهى او را اطاعت مى

آید، وابسته به ها مىاستواركردن كارها و همچنین در بهشت و رضوان الهى كه به دنباله آن

 خداست. 

« ولىه »ال اولیاى خدا همان مؤمنینند كه خدا خودش را در حیات معنوى در هرح

 !«اْلُمْؤِمنیَن َوللّاُ َوِلُى » فرماید ـ شمارد و مىآنان مى

اند كه از نظر زمانى سابق بر ایمانشان بــوده البته مؤمنینى كه تقواى مستمرى داشته

 !«قُــوَن اَلَّذیــَن اَمنُــوا َو كــانُـــوا یَتَّ » است ـ 

مراد از ایمان در این آیه، درجه عالى ایمان است كه با دارابودن آن معنى عبودیت 

 (1)رسد نه مرتبه اول ایمان. و مملوكیت خالص بنده خدا به حد كمال مى

 . 147، ص: 19المیزان، ج:  -1

 

 محرومیت از والیت و كفالت الهى 

 «َعلَــــى اللّــــِه فَُهــَو َحْسبُـــهُ...!َو َمـــــْن یَتَـــَوكَّــْل »...

 / طالق( 3« )كند...!و هر كس بر خداونــد توّكل كنــد، كفایــت امـرش را مى»...

 دار سرپرستى بنده متوكل خویش است!سبحان ولى و عهدهخداى -
ترى از حیث معرفت و عمل دارند، از افراد متوسط از اهل تقوى كه درجات پائین

موهبت والیت خدائى هم آن مقدارى برخوردارند كه با اخالص ایمان و اعمال صالحشـــان 

 مطابقــت دارد. 

این مؤمنین از محرومیت از سعادت هم آن مقدار سهم دارند كه شرك در ایمان و 

 كند. اشد، و رخنه هم مىعملشان رخنه كرده ب

ترند از شرك خفى ها كه از رتبه پائینچــون غیر از صالحان از اولیاى خدا، آن

كه در عین حــال مشركند آورند مگــر آن بیشترشــان به خدا ایمــان نمى» ـ خالى نیستنــد 

 یوسف( /106!« )

كه توبه كند و و من به طور قطــع آمرزنده هركسى هستم » خداونــد فرموده: 

 طه(/82« )صالح انجام دهد!ایمان آورده و عمل

رود مگــر با توبــه پس مؤمــن به هیــچ درجــه از درجات والیــت الهى باال نمــى

 تــر از درجــه والیت آن مرحلــه اســت.از شــرك خفــى كــه هــر مرحلـه از آن پائین

 (1) آیــه فوق از آیات برجسته قرآن است!

 . 279، ص: 38المیزان، ج:  -1
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 فصل سوم

 

 آرامش و اطمینان قلبى
 

 

 مفهوم آرامش خاص نازل شده از جانب خدا

 «اْلُمْؤِمنیَن َو...!للّاُ َسكینَتَهُ َعلى َرُسوِله َو َعلَىثُمَّ اَْنَزلَ »

 توبه(/26« )كرد و...!خودرا بر رسولش و بر مؤمنان نازل« سكینه»سپس خداوند »

سكینت یك عطیهه مخصوص بوده كه خدا به رسول خود و مؤمنین ارزانى داشته 

شمــارى كه شایــد به ده مورد نرســد اسمى از است. در كالم مجیدش جز در مـوارد انگشت

 آن نبــرده است. 

سكینت امرى بوده غیرسكون و پایدارى، و غیر مصداقى كه ما آن را در همه 

ینیم. خالصه یك نوع خاصى از اطمینان و آرامش نفسانى بـوده، و بشجاعان و دلیران یل مى

 خصوصیــات و اوصاف مخصوصى به خود داشته است. 

برد به عنوان منهت بر رسول خدا خداى تعالى هرجا در كالم خود اسم آن را مى

رده كآله و مؤمنان و عطیهه مخصوصى كه تنها از ناحیه خود بر آنان نازل مىوعلیههللاصلى

شود یك حالت الهیى بوده كه بنده با داشتن آن دیگر برد. پس معلوم مىاست اسم مى

كنــد، نه آن حالتــى كه شجاعــان زورمنــد، و دالوران پروردگار خــود را فراموش نمى

 كنندگـــان بر نفس خویـــش دارنـد. مغرور به دالورى خــود و تكیه

سمى از این كلمه برده شده قبل و بعد از آن اوصاف در كالم مجیــد الهى، هرجا كه ا

 فرمایـد:شــود. مثــالً مىو آثارى آمده كـه در هر وقــار و اطمینــان نفسى یافــت نمى

گفت نترس كه خدا با ماست، خدا هم سكینت خـود آن دم كه به رفیق همراهش مى»

ــد تأییــدش دیدیرا بر او نــازل نموده و با لشكریانــى كه شما نمى

 توبه(/40«)كــرد!
 

چه خداوند از مؤمنین آن دم كه در زیر درخت با تو بیعت كردند راضى شد و آن»

هاى ایشان بود دانست پس خدا سكینت خود را برایشان نازل كه در دل

  فتح(/18)«كرد!
 

هاى آنان كه در آیه فوق نزول سكینت را بر آنان مقید كرد به اینكه چیزى در دل

 هایشان نازل كرد. سراغ داشت و به خاطر آن سكینت را بر دل

شود سكینت مخصوص آن دلى است كه یك نحوه، طهارتى داشته پس معلوم مى

یعنى ایمانى كه  آید كه آن طهارت عبارت است از ایمان صادقباشد. از سیاق آیه برمى

 آمیختـه با نیت خالف نباشد.

 شمارد.در آیه دیگر از آثار سكینت زیادى ایمان بر ایمان را مى

 فرماید:در آیه دیگر مى



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                         کتاب سیزدهم : تحوالت روحی و حرکت اصالحی انسان 23

آن دم كه كفر ورزندگان تعصب جاهلیت در دل افكنده پس خدا سكینت خود را بر »  

و ایشان حقــا  پیغمبر و بر مؤمنین نازل كرد و بر كلمه تقوى استوارشان ساخت

 فتح( /26«)سزاوار و اهل براى آن بودند، و خدا به همه چیز دانا بوده است!

شود كه نزول سكینت از ناحیه خداى تعالى همواره در مواردى بوده كه مالحظه مى

قبــل از نزول آن استعــداد و اهلیت در قلب طرف وجود داشته و آن اهلیت و قابلیت همان 

 فتح( /18« )فهمیـد كه در دل چه دارند...!» ... ند فرمـود چیزى است كه خداو

یكــى دیگر از آثار سكینت این است كه هركس كه واجد آن شد مالزم تقوى و 

شــود و دیگر پیرامــون محرمات و طهــارت و دورى از مخالفــت خــدا و رســـولش مى

 گردد.گناهان نمى

نت معنایش این است كه: انسان عالوه بر و زیادشدن ایمان بر ایمان با نزول سكی

شود كه او را از آلوده شدن بـه ایمان صادقش به اصل دعوت دین، داراى نگهبانى الهى مى

 دارد. گناهان و ارتكاب محرمات نگه مــى

است. ایمانان پس در آیــه باال مراد از مؤمنین غیرمنافقین و غیربیماردالن و سست
(1) 

 . 46، ص: 18المیزان، ج:  -1

 

 مفهوم نفس مطمئنه و عقاید و اعمال او 

ـــةُ...!»  «یـا اَیَّتَُهـــا النَّْفـــُس اْلُمْطَمئِنَـّ

 فجر(/28و27« )یافته !  تو اى روح آرام»

 تو اى نفس مطمئنه !  -

شود این است كه نفس مطمئنه نفسى است كه با چه از سیاق آیه استفاده مىآن

دهد و در چه او راضى است رضایت مىعالقمندى و یاد پروردگارش سكونت یافته و بدان

بیند كه مالك هیچ خیر و شرى و نفع و ضررى براى خود نیست، و اى مىنتیجه خود را بنده

داند و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحان الهى مى نیز دنیا را یك زندگى مجازى و

در نتیجه اگر غرق در نعمت دنیائى شود، به طغیان، و گسترش دادن به فســاد، و به علو، و 

دستى و نامالیمات او را به شود، و اگر دچار فقر و فقدان گردد این تهىاستكبار وادار نمى

ه همچنان در عبودیت پاى برجاســت، و از صــراط دارد، بلككفــر و ترك شكر وانمـى

 شود، نه به افــراط و نه به تفریــط. مستقیـم منحرف نمى

خشنود و پسندیده به سوى پروردگارت  -اِْرِجعى اِلى َربِِّك راِضیَةً َمْرِضیَّةً  » 

 / فجر( 28«)بازگرد!

شود به ایشان مىاند كه این خطاب بعد از حسابرسى نفوس مطمئنه بعضى پنداشته

ولكن به نظر ما ظرف این خطاب از اول تا به آخر روز قیامت است، یعنى از همان 

شوند، بلكه از اى كه داخل بهشت مىشوند، تا لحظهاى كه نفوس مطمئنه زنده مىلحظه

رسد، مورد این خطــاب هستند، تا وقتى كه به جنهت الخلد وارد اى كه مرگشان مىلحظــه

 شوند. 
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گر نفوس مطمئنه را به وصف راضیه و مرضیه توصیف كرده، براى آن است كه ا

اطمینان و سكونت یافتن دل به پروردگار مستلزم آن است كه از او راضى هم باشد، و هر 

آورد كمترین چون و چرائى نكند، حال چه آن قضا و قضا و قدرى كه او برایش پیش مى

اى او را به او تشریع كرده باشد، پس هیچ سانحهقدر تكوینى باشد، و چه حكمى باشد كه 

 كند.آورد و هیچ معصیتى دل او را منحرف نمىخشــم نمى

وقتى بنده خدا از خدا راضى باشد، قهرا خداى تعالى هم از او راضى خواهد بود، 

آورد، و بنده خدا وقتى چون هیچ عاملى جز خروج بنده از زىه بندگى، خدا را به خشم نمى

 طریق عبودیت باشد مستوجب رضاى خدا خواهد بود. مالزم

 فجر( /30و  29!« )فَــاْدُخلــى فى ِعبــادى َو اْدُخلــى َجنَّتــى » 

فرماید: چون راضى و مرضى به سوى گیرى از جمله باالست كه مىاین آیه نتیجه

 شــو. گــردى پس در زمـره بندگانــم درآى، و در بهشتــم داخــلپروردگــارت برمى

كه صاحــب نفوس مطمئنه در زمره بندگان خداست، و جایــز این فرمــان داللت دارد بر این

 مقام عبودیـــت اســـت. 

در حقیقت امضــاى عبــودیــت وى است و جمله « فَــاْدُخلــى فى ِعبــادى!» جمله 

 كند.منزلگاه او را معین مى!« َو اْدُخلــى َجنَّتــى  »

منظور این بوده است كه او را به تشریف !«   جنت من شو » : داخل وقتى فرمود

را به خود نسبت نداده آیه جنت جا غیر اینتعالى هیچكند. در كالم خداىخاصى مشرف

 (1)است.

 . 227، ص: 40المیـــــزان، ج:  -1

 

 

 نزول اطمینان و ثبات به قلب 

 « اْلُمْؤِمنیَن ِلیَــْزدادُوا ایمانا َمَع ایماِنِهْم...!السَّكینَةَ فى قُلُـوبِ ُهَو الَّذى اَْنَزلَ »

هاى مؤمنان نازل كرد تا ایمانى بر او كسى است كه سكینه و آرامش را در دل»

 فتح(/4« )ایمانشان افزوده شود...!

ز مراتب روح است در قلب اى اـ خدا كسى است كه ثبات و اطمینان را كه الزمه

 تر شود. مؤمن جاى داد، تا ایمانى كه قبل از نزول سكینت داشت بیشتر و كامل

آرامش و سكون نفس، ثبات و اطمینان آن به عقایدى است كه به « سكینت»مراد به 

آن ایمــان آورده است. علــت نزول سكینت را این دانسته كه ایمانى جدید به ایمان سابق خود 

 زاید. بیف

كه فاقد آن بودند، مراد به انزال سكینت در قلوب مؤمنین، ایجاد آن است بعد از آن

خواهد به علو مبدأ خواند و مىشود كه قرآن كریم خلقت و ایجاد را نزول مىچون بسیار مى

 آن اشاره كند. 

ست، كه فرمود: تا ایمان خود را زیاد كنند، شدت یافتن ایمان به چیزى امراد به این

چون ایمان به هر چیز عبارت است از علم به آن اضافه التزام آن، به طورى كه آثار علمش 

در عمل ظاهر شود، و معلوم است كه هریك از علم و التزام نامبرده امورى است كه شدت 

پذیرد، پس ایمان كه گفتیم عبارت است از علم و التزام، نیز شدت و ضعـــف و ضعف مى
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 پذیرد. مى

ن تنها و صرف علم نیست، به دلیل آیاتى كه از كفر و ارتداد افرادى خبر ایما

 دهد كه با علم به انحراف خود كافر و مرتد شدند. مى

كــه حق است، در حصــول ایمــان كافى صــرف علم به چیــزى و یقین به این

بایــد ملتــزم به  شــود مؤمــن به آن چیــز دانست، بلكــهنیست، و صاحــب آن علــم را نمى

  (1)مقتضــاى علم خود نیز باشد. 

 . 95، ص: 36المیـــــــــزان، ج:  -1

 

 

 

 راه وصول به آرامش قلبى

 «یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا اتَّقُوا للّاَ َو ْلتَْنُظْر نَْفٌس ما قَدََّمْت ِلغٍَد...!»

اید ! از مخالفت خدا بپرهیزید و هر انسانى باید بنگرد اى كسانى كه ایمان آورده»

 / حشر(  18« )چیز را براى فردایش از پیش فرستاده...!كــه چه

اید از خدا بترسید و هر انسانى منتظر رسیدن به اعمالى ـ اى كسانى كه ایمان آورده

نى مباشیــد كه خدا را فراموش كردند و خــدا هم كه از پیش فرستــاده باشد... ماننــد آن كسا

 خود آنــان را از یــاد خودشــان بــرد و ایشــان همــان فـاسقاننــد. 

كمال هر چیزى خالص بودن آن است، هم در ذاتش و هم در آثارش، پس كمال 

ى خود اى خالص، و مملوكى براى خدا بداند، و براانسانى هم در همین است كه خود را بنده

هیچگونه استقاللى قائل نباشد، و از صفات اخالقى به آن صفتى متصف باشد، كه سازگار با 

ت و  عبودیت است ـ نظیر خضوع و خشوع و ذلت و فقر در برابر ساحت عظمت و  عزه

غناى خداى عزوجل، و اعمالش را طبق اراده او صادر كند، نه هرچه خودش خواست، و 

 چار غفلت نشود، نه در ذاتش، و نه در صفاتش و نه در افعالش. یك از این مراحل ددر هیچ

همواره به ذات و افعالش نظر تبعیت محض و مملوكیت صرف داشته باشد، و 

دهد مگر با توجه باطنى به پروردگارى كه بر هرچیز شهید و داشتن چنین نظرى دست نمى

و ناظر عمل وى است. از به هر چیز محیط، و بر هر نفسى قائم است. هركس هرچه بكند ا

 كند. او غافل نیست، و فراموشش نمى

 كه فرمود: چنانكند، همدر این هنگـام است كه قلبش اطمینان و سكونت پیدا مى

 «یابد!ها آرامش مىآگــاه باشید با یاد خــدا دل -ااَل بِِذْكــِر اللّـِه تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب » 

 / رعد( 28) 

شناسد، و در هنگام اســت كه خداى سبحــان را به صفــات كمالش مىو در ایــن 

 (1) گردد.قبــال این شناسائــى صفات عبودیت و جهات نقــص خودش برایش آشكــار مى

 . 88، ص: 38المیـــــــــزان، ج:  -1
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 والیت الهى ـ منشأ آرامش و قدرت باطنى 

 اند: آیات الهى در قرآن كریم در والیت الهى مؤمنین چنین نازل شده

 عمران(/ آل 168« )اْلُمْؤِمنیــَن ـ خـدا سرپرست مؤمنــان اســت!َوللّاُ َوِلُى »  -

این بدان جهت  -ذِلَك بِاَنَّ للّاَ َمْولَى الَّذیَن اَمنُوا َو اَنَّ اْلكافِریَن ال َمْولى لَُهْم »  -

اند، و اما كافران ت كه خدا سرپرســت كسانى است كه ایمــان آوردهاســ

 / محمد( 11« )سـرپرستى ندارند!

ها به سوى اند، ایشان را از ظلمتهائى كه ایمان آوردهخداست سرپرست آن»  -

آورد، و كسانى كه سرپرستشان شیطان است همان شیطان ایشان را نور بیرون مى

 بقره(/257«)كشد! رون مىسوى ظلمت بیاز نور به

هــا را سرپرســت كسانــى كردیــم كه ایمــان خــود مـــا شیطان» -

 اعراف(/27)«آورنـــد!نمى

 آل عمران(/157« ) ترساند!بینید شیطان است كه اولیاء خود را مىكــه مىاین» -

 فرمایـــد: در مـــورد مؤمنیــن مى

خدا و رسول دوستى كنند، هرچند كه پدر یا اینان ممكن نیست با دشمنان »  -

فرزند یا برادر یا خویشاوندان خود باشند، چون خداوند ایمان را در دلهایشان 

« نوشته و حك كرده، و بر وحى از جانب خود تأییدشان نموده است! 

 مجادله(/22)
 

 آید آن حیات زائد بر حیات كفار كه در مؤمنین است حیاتى استاز آیه فوق برمى

كه از حیات و روح خدا سرچشمه دارد، و پاداش و اثر حك شدن ایمان و استقرار آن در 

شود قلب است. پس این مؤمنین مؤیدند بر وحى از جانب خدا، و این روح وقتى افاضه مى

كه ایمــان در دل رسوخ كنــد. آن وقت است كه حیاتــى جدید در قالــب و كالبدشــان دمیده 

 كند.اثرش نورى پیش پایشان را روشن مىشــود، و در مى

هاى مؤمنین نازل كرد، تا او همان خدائى است كه سكینت و آرامش را در دل»  -

ها و زمین لشكریان خدایند، و ایمانى جدید بر ایمانشان بیفزاید، و تمامى آسمان

 فتح(/4« )خدا همواره داناى فرزانه است!

ش و بر مؤمنین نازل كرده، و كلمه تقوى پس خداى تعالى سكینت را بر رسول»  -

 فتح(/26« )هایشان حك نمود، و حقا اهل و سزاوار آن بودند! را در دل

ها را خداوند سكینت خود را بر او نازل كرد و او را با لشكریانى كه شما آن»  -

 (1)توبه(  /40« )دیــدیــد تأییــد نمــــود!نمى

 . 140، ص: 4 المیـــــــــــــــــزان، ج: -1
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 زندگى پاكیزه، حاصل آرامش قلبى 

ِلحِت ُطوبى لَُهْم َو ُحْسُن َمأٍب!»  « اَلَّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصه

ترین ) زندگى ( نصیبشـان هــا كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پاكیزهآن»

 / رعــــد(  29!« )هــا اســت و بهتریــن سرانجام

ها خوشى و سرانجام دهند، براى آنـ كسانى كه ایمان آورده و عمل صالح انجام مى

 نیــك است. 

كنند، و در نتیجه با یاد خدا در این آیه كسانى را كه ایمان آورده و عمل صالح مى

شوند، به رسیــدن به زندگى و عیشى طیب و سرانجامى داراى اطمینــان قلب دائمــى مى

 دهد. نیك بشارت مى

نعمت هرچه كه باشد از این رو گواراست كه مایه خوشى زندگى است، و وقتى مایه 

خوشى و سعادت است كه قلب با آن، سكونت و آرامش یابد و از اضطراب خالص شود. 

كه به خدا ایمان داشته باشد و دهد مگر آنچنین آرامش و سكونتى براى احدى دست نمى

 اســت كه مایـه اطمینان خاطر و خوشى زندگى است. عمــل صالح كنــد، پس تنها خد

تر خوانده، و بعید نیست كه در آیه موردبحث زندگى و معیشت مؤمنین را پاكیزه

پاكیزگى بیشتر براى آنان قائل شده است. چون زندگى در هر صورت خالى از پاكیزگى 

ب هستند، طیب نیست، چیزى كه هست در كسانى كه به یاد خدا بوده و داراى آرامش قل

 ها دور است. بیشترى دارد و از آلودگى به ناگوارى

داند كه هرچه برایش زیرا هركــه خود را تحت والیت خداى تعالى قرار داده مى

تقدیــر كند، مایــه سعــادت اوست، اگر چیــزى به وى عطــا كند خیــر اوست و اگر منـع 

 (1)كند باز خیر اوست. 

 .267ص:  ،22المیزان، ج:  -1

 

 

 اطمینان قلبى، حاصل ادراك حق و قبول و تسلیم به آن 

 « اَلَّذیــَن َءاَمنُــوا َو تَْطَمئِــنُّ قُلُوبُُهـْم بِِذْكِر للّاِ ااَل بِِذْكِر للّاِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُوُب!»

یادخدا مطمئن )و آرام( است، اند و دلهایشان بهآوردهآنها كسانى هستندكه ایمان»

 رعد(/28) «یابد!ها آرامش مىآگاه باشید با یاد خدا دل

گیرد، كه البته با یــاد هایشــان به یاد خدا آرامش مىـ كسانى كه ایمــان آورده و دل

 « كننـــد.هــا آرامــش پیـدا مىخدا دل

به معناى سكونت و آرامش است، و اطمینان به سوى چیزى به این است « اطمینان»

همان ایمان و اطمینان قلب « انابه ـ رجوع به حق»ا آن دلگرم و خاطرجمع شود. كه آدمى ب

سازد بــراى است با ذكر خدا. البتــه این از ناحیه عبــد است كه او را آمــاده و مستعــد مى

 كــه مشمــول عنایــت و عطیه الهى گــردد. این

ت كه انسان بداند و درك ایمان صرف ادراك نیست. ایمان به خدا به صرف این نیس

كند كه خدا حق است، زیرا مجرد دانستن و درك كردن مالزم با ایمان نیست، بلكه با 

سازد، بلكه عبارت است از پذیرائى و قبول مخصوصى از ناحیه استكبار و انكار هم مى
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چه كه درك كرده، قبولى كه باعث شود نفس در برابر آن ادراك و آثارى نفس، نسبت به آن

را كه اقتضاء دارد تسلیم شود. و عالمت داشتن چنین قبولى این است كه سایر قوا و جوارح 

 آدمـى نیز آن را قبــول نموده، ماننــد خود نفــس در برابرش تسلیــم شــود.

بینیم بسیارى از اشخاص با علم و درك زشتى و پلیدى باز به آن جاست كه مىاین

د خود را از آن بازدارند، براى همین است كه قبح آن را درك تواننعمل اعتیاد دارند و نمى

 اند ولى ایمان به آن ندارند و در نتیجه تسلیم درك خود نشدند. كرده

هدایت از ناحیه خداى سبحان اقتضاى امرى را از قلب و یا صدر و یا بگو نفس 

آدمى دارد كه نسبت آن امر با آن هدایت، نسبت قبول و انفعال است به امر موردقبول كه در 

یك آیه خداوند آن را به شرح صدر و توسعه سینه تعبیر كرده و در آیه باال آن را ایمان و 

و آن عبارت از این است كه آدمى خود را در قبول امر مقبول در اطمینان قلب نامیده، 

امنیت ببیند، و قلبش با آن تسكین و آرامش یابد، و آن امر در قلبش راه پیدا كند و در آن 

 (1)كه قلب مضطرب و یا روى گردان شود. جایگزین شود، بدون این

 . 263، ص: 22المیزان، ج:  -1

 

 

 اعتماد به خدا  نفى اعتماد به نفس و اثبات

 !« َو قالُوا َحْسبُنَا للّاُ َو نِْعَم اْلَوكیُل »...

 عمران(/ آل 173و گفتند: "خدا ما را كافى است و او بهترین حامى ماست !" )»...

 ـ گفتنــد خدا براى ما بــس است و بهتریـن وكیل است!

ها جزء فضایل انسانى اعتماد به نفس كه بعضى از نویسندگان ما به تقلید از غربى

 انــد، در قامــوس دین وجـــود نـــدارد. دانسته

 فرمایــــد: شناســـد و مىقــرآن فقط اعتمــاد به خداونــد را مى

زند اند بر سر شما بتاها گفتند: مردمان گرد آمدهآن كسانى كه مردم به آن» 

تر شد و گفتنــد خــدا براى ما بـس است و بهتریـن وكیل بترسید، ایمانشــان قوى

 آل عمران(/173« )است!

 فرماید:مىقرآن

...«!...ِ ةَ لِلّ ِ َجمیعا فَِانَ »...بقره( /165« )اَنَّ اْلقُوَّ ةَ لِلّ  نساء(/139!«)اْلِعزَّ

 (1)ها از خداست. یعنى تمام قوت و نیرو از خداوند است و تمام عزت

 . 220، ص: 8المیزان، ج:  -1
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 فصل چهارم

 

 كمال
 

 

 هایى از مرحله كمال در انسان نشانه

 «ااَلآ اِنَّ اَْوِلیآَء للّاِ ال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُوَن!»

آگـاه باشید اولیــاء )و دوستان( خدا نه ترســى دارنــد و نه غمگیــن »

 یونس( /62«)شونـد!مى

جا كه سراسر وجودش را تسلیم كند تا بداناسالم بنده پیوسته صفا می یابد و رشد مى

شود كه گیرد و در تمام امورى كه به او مربوط است تسلیم به خدا مىدر برابر خدا قرار مى

 ت هرچیز به سوى خداست! بازگش

ایمان در این مرحلــه یعنى یقین به خــدا و همه امــورى كه راجــع به خداســت. این 

 رسد.ایمــان، ایمــان كامل اســت و بندگى بنــده با چنین ایمانــى به حد كمــال مى

 كند. مى« ْحَزنُوَن!ال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم یَ »خــدا اهل این نحو ایمـان را توصیف به 

مــراد از ایمان در این آیه درجــه عالى ایمــان است كه با دارا بودن آن معنى 

 رسد.عبودیت و مملوكیت خالص بنده به خدا به حد كمال مى

رساند كه مؤمنین داراى دو صفتند: یكى عدم خوف و دیگرى عدم اطالق این آیه مى

 و هم در نشئه آخرت. حــزن، و این دو، هم در نشئه دنیاست

ترسند و حزن ندارند این نیست كه خیر كه اولیاى خدا جز از خدا نمىالبته معناى این

ها مساوى است و ادراك مشابه دارند بلكه این و شر، نعمت و بال، و لذت و الــم در نظر آن

ملك و حكم را اســت كه براى كسى غیر از خدا استقــالل در تأثیر قایــل نیستند و منحصــرا 

ترسنــد مگر از چیزی که خدا می خواهد که دانند و غیــر از او از كسى نمىاز آن خــدا مى

 (1)بترسند و یا از ان اندوهگین شوند! 

 . 149، ص: 19المیــــــــــزان، ج:  -1

 

 

 راه وصول به كمال عبودیت انسانى 

 « یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا اتَّقُوا للّاَ...!»

 / حشر(  18« )ایــد ! از مخالفت خدا بپرهیزید...!اى كسانــى كه ایمان آورده»

ـ اى كسانى كه ایمان آوردید از خدا بترسید و هر انسانى منتظر رسیدن به اعمالى 

 كه از پیــش فرستــاده باشــد... ! 

كند كه به یاد خداى سبحان باشند، و كه مؤمنین را وادار مى هدف آیه فوق این است
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كنند. چون سعادت زندگى او را فراموش نكنند و مراقب اعمال خود باشند كه چه مى

آخرتشان به اعمالشان بستگى دارد، و مراقب باشند جز اعمال صالح انجام ندهند. و صالح 

ستمرار دهند و همواره از نفس خود را هم براى رضاى خدا بیاورند و این مراقبت را ا

حساب بكشند، و نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند، و از خداى تعالى طلب مغفرت كنند. و 

ذكر خداى تعالى به ذكرى كه الیق ساحت عظمت و كبریائى اوست یعنى ذكر خدا به اسماء 

ه كمال حسنى و صفات علیاى او كه قرآن بیان نموده، تنها راهى است كه انسان را ب

 رساند، كمالى كه انسان مافوق آن دیگر كمالى ندارد. عبودیت مى

اى خالص و مملوكى براى خدا بداند و كمال انسانى در این است كه خود را بنده

براى خود هیچگونه استقاللى قائل نباشد، و از صفات اخالقى به آن صفتى متصف باشد كه 

و ذلت و فقر در برابر ساحت عظمت و  سازگار با عبودیت است، نظیر خضوع و خشوع

وجل، و اعمــال و افعــالــش را طبق اراده او صــادر كند، نه  عزت و غنــاى خداى عزه

ار غفلت نشــود، نه در ذاتش و نه ل دچـیك از این مراحهرچه خودش خــواست، و در هیچ

 (1)در صفاتـــش و نه در افعالش. 

 . 87، ص: 38المیـــــــــزان، ج:  -1

 

 

 تزكیه و تعلیم حكمت در جهت كمال انسانى 

ُمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمةَ!»...   « یَتْلُوا َعلَْیِهـْم ایـاتِِه َو یَُزّكیِهْم َو یُعَلِّ

/  2« )ها را پاكیــزه كند و كتاب و حكمت بیاموزد!ها بخوانــد و آنتا آیاتــش را بر آن»...

 جمعه( 

ها را لوث جهل و اخالق زشت پاك آیات وحى خدا را تالوت كند و آنـ... تا بر آنان 

 سازد و شریعت و كتاب سماوى و حكمت الهى بیاموزد...!

دهد، نموى كه مالزم خیر و بركت باشد. پس معناى نمو صالح را مى« تزكیه»كلمه 

اخالق  تزكیه آن جناب مردم را به معناى آن است كه ایشان را به نموى صالح رشد دهد و

فاضله و اعمال صالحه را عادتشان كند، در نتیجه در انسانیت خود به كمال برسنـد، و 

 حالشان در دنیــا و آخرت استقامت یابد، سعید زندگى كنند، و سعید بمیرند. 

بیان الفاظ و تفسیر معانى مشكل و مشتبه آن است، در مقابلش « تعلیم كتاب»منظور از 

 آن است.اى كه قرآن متضمناز معارف حقیقیهاسترتعباحكمت است، كهتعلیم

در این آیه شریفه مسأله تزكیه را جلوتر از تعلیم كتاب و حكمت ذكر كرده، 

آله بر وعلیههللاخدا صلىجهت بوده كه آیه موردبحث در مقام توصیف تربیت رسولبدان

 و معارف حقیقیه است. مؤمنین است، و در مقام تربیت، تزكیه مقدم بر تعلیم علوم حقه 

شود، بعد تزكیه، چون تزكیه معلوم است كه در عالم تحقق و خارج، اول علم پیدا مى

یابد، پس اول باید به اعمال صالح و اخالق فاضله عالم شد، از ناحیه عمل و اخالق تحقق مى

  (1)دست آید. ها عمل كرد، تا به تدریج زكات )پاكى دل( هم بهو بعد به آن

 . 179، ص: 38لمیــــزان، ج: ا -1
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 آیا از انسان كامل، تكلیف ساقط است؟

 !« فَــال تَــْدُع َمــَع اللّــِه اِلهــا اَخـــَر فَتَُكــوَن ِمــَن اْلُمعَذَّبیـــَن »

 / شعراء( 213« )هیچ معبودى را با خداوند مخوان كه از معذّبین خواهى بود!»

طور كه نفس آدمى را به كمال سوق گیرد همانلق مىاعمال صالح كه تكلیف بدان تع

دهد، خود نیز آثار كمال نفس است. و معقول نیست نفس كسى به كمال برسد، ولى آثار مى

 كمال را نداشته باشد. 

كند هایى كه خداى تعالى به بندگان خود مىتكلیف» اند: كه برخى مفسرین گفتهاین

اى به حد كمال رسید كمال برساند، و در نتیجه اگر بنده براى این است كه آنــان را به حد

 صحیح نیست. « شود، دیگر تكلیف از او برداشتــه مى

طور كه واجب است براى به كمال رسیدن نفس، آثار كمال را كه همان اعمال همان

صالحه است بیاوریم، و در آن تمرین و ممارست داشته، و همواره با آن ریاضت و جهاد با 

س كنیم، همچنین بعد از به كمال رسیدن نفس نیز باید به آن آثار مداومت داشته باشیم، تا نف

 دوباره نفس ما از كمال رو به نقص نگذارد.

كه زحمـت اى نــدارد جز اینمادامى كه انســان وابسته به زندگى زمینــى است چاره

  (1)تكلیف را تحمل كند. 

 . 225، ص: 30المیزان، ج:  -1
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 فصل پنجم

 

 اخالص و ُمخلَصین
 

 

 

 معناى اخالص و ُمخلَص 

 «فَـاْدُعـوهُ ُمْخِلصیـَن لَهُ الّدیَن...!»...

 / مؤمـن( 65« )پس او را بخوانیـد و دین خــود را براى او خالــص كنیــد...!»...

كه در آیات موردبحث و در آیات بسیارى دیگر، اخالص عبد را به خدا نسبت این

كه بنده باید خود را براى خدایش خالص كند بدان جهت است كه بنده جز موهبت داده، با این

خداى تعالى چیزى را از ناحیه خود مالك نیست، و هرچه را خدا به او داده باز در ملــك 

دیــن خود را و یا بگــو خود را براى خدا خالــص كند، در  خود اوست، پس اگر بنده

  (1)حقیقــت خداونــد او را جهــت خود خالص كرده است. 

 . 259، ص: 21المیـــــــــزان، ج:  -1

 

 هاى ممتاز اخالص نمونه

 !« َو اْجتَبَْینُهْم َو َهَدْینُهْم اِلـى ِصرٍط ُمْستَقیٍم »... 

 / انعـــام(  87!« )دیــم و هدایــت به راه راســت نمودیـــم افــرادى را برگزی»...

البته در این میان افرادى هستند كه خداوند در خلقت ایشان امتیازى قائل شده، و 

ایشان را با فطرتى مستقیم و خلقتى معتدل ایجاد كرده، و این عده از همان ابتداء امر با 

هائى سالم نشود و نما نمودند. و با اهر و دلاذهانى وقهاد و ادراكاتى صحیح و نفوسى ظ

كه عملى و مجاهدتى انجام داده باشند به همان صفاى فطرت و سالمت نفس و بدون این

بایستى در مقام تحصیلش كه دیگران با جد و جهد مىاند، در حالىنعمت اخالص رسیده

رسند. اند نمىه رسیدهبرآیند، آن هم هرچه مجاهدت كنند به آن مرتبه از اخالص كه آن عد

تر و رتبه آن بلندتر از آن اخالصى است كه با اكتســاب به آرى اخالص ایشان بسیارعالى

 هائى پاك از لوث موانع و مزاحمات داشتند. دست آید، چون نامبردگـان دل

ـ به فتح الم ـ هرجا كه آمده باشد « مخلَصین»ظاهرا در عرف قرآن مقصود از كلمه 

اشند. و این عده همان انبیاء و امامان معصوم علیهم السالمند. و قرآن كریم هم هم ایشان ب

آورى و براى كه خداوند ایشان را اجتباء نموده یعنى جهت خود جمعتصریح دارد بر این

 حضرت خود خالص ساخته است. 

اى است ایشان را از اى را داده كه ملكه عاصمهو به ایشــان از علم، آن مرحله

 كند. كــاب گناهان و جرائـم حفظ مىارت

 ایــن عــده از پروردگــار خــود چیـزهـائــى اطــالع دارنــد كه دیگــران ندارنــد. 
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چه كه خدا كه چیزى را جز آندارد به اینو نیز محبت الهى ایشان را وامى

 (1)خواهد نخواهند و به كلى از نافرمانى او منصرف باشند! مى

 . 259، ص: 21ـــــزان، ج: المیــــ -1

 

 

 حالت خلوص كامل انسانى 

 «َو قالَــْت َهْیَت لََك قـاَل َمعاذَ للّاِ...!»...

بـــرم بـه چه براى تو مهیاســت ) یوسف ( گفت : پناه مىو گفت: بشتــاب به سوى آن»...

 / یوسف(  23« )خـــدا...!

كرد درها را محكم نفسش مراوده مىـ آن زنى كه یوسف در خانه وى بود او را از 

 خدا ... !ببســت و گفت بیا ! یوسف گفت پناه بر

كه هیچ انتظارى نداشت در عزیز مصر با همه اطمینانى كه به خود داشت و با این

 اى را از یوســف دریافت كرد كه یكبـاره او را در عشقش شكست داد. پاســخ خود جمله

ترسم و یا به عزیز خیانت و نگفت من از عزیز مىیوسف در جوابش تهدید نكرد، 

دارم، و یا من از خاندان نبوت و طهارت هستم، و یا عفت و عصمت من مرا از روا نمى

دارم، و اگر ترسم و یا ثواب خدا را امید مىفحشاء جلوگیر است، نگفت من از عذاب خدا مى

بعا در چنین موقعیت خطرناكى قلب او به سببى از اسباب ظاهرى بستگى و اعتماد داشت ط

چیز دیگرى نگفت و به غیر از « َمعاذَ ّللاه »بینیم كه به غیر از برد، ولى مىاز آن اسم مى

 الوثقاى توحید به چیز دیگرى تمسك نجست. عروة

شــود در دل او جــز پروردگــارش احــدى نبــوده و دیدگــانش جــز پــس معلوم مى

 نگــریستـــه اســــت. بــه ســــوى او نمــى

این همان توحید خالصى است كه محبت الهى وى را بدان راهنمائى نموده و یاد 

تمامى اسباب و حتى یاد خودش را هم از دلش بیرون افكنده، زیرا اگر امنیت خود را 

و یا عبارت دیگر نظیر آن، !« برم به خدا من از تو پناه مى»گفت: فراموش نكرده بود مى

 (1)!« َمعاذَ ّللاه ـ پناه بر خدا »گفت:  بلكه

 . 195، ص: 21المیـــزان، ج:  -1

 

 

 شود؟چگونه محبت باعث اخالص مى

 « ُهَو اْلَحىُّ ال اِلهَ ااِلّ ُهـَو فَـاْدُعـوهُ ُمْخِلصیـَن لَهُ الّدیَن...!»

زنــده واقعــى او است، معبــودى جز او وجود نــدارد، پس او را بخوانیــد و دیــن خود »

 / مؤمــن(  65« )را براى او خالــص كنیــد...!

پوشى از لذایذ كند به زهد و چشمعبادت خدا از ترس عذاب آدمى را وادار مى

 دنیوى براى رسیدن به نجات اخروى. 

اب دارد طمعــش او را وادار به كارهائــى از قبیــل آن كس هــم كه طمــع ثــو
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 كند تا به نعمت اخروى و بهشــت برین نائلــش سازد.عبــادت و عمل صالـح مى

دارد نــه هریــك از این دو طریــق صاحبش را به اخــالص براى دیــن وامى

 صاحــب دیــن. « خــدا»اخالص براى 

كند، از زخارف تعلقى جز تعلق خدا پاك مى طریقه محبت است كه قلب را از هر

هاى آن، از اوالد و همسران، از مال و جاه، و حتى از خود و آرزوهاى خود، دنیا و زینت

سازد، و قلب را منحصرا متعلق به خدا و هرچه كه منسوب به خداست از دین و پاك مى

د. چون محبت به هرچیز سازآورنده دین و ولىه در دین، و هرچه برگشتش به خدا باشد، مى

 باشد. محبت به آثار آن نیز مى

دارد كه خدا دوستش بدارد. آن كارى را چنین كسى از كارها آن كارى را دوست مى

دارد كه خدا دشمنش بدارد. به خاطر رضاى خدا راضى و به خاطر خشم خدا دشمن مى

» سازد ـ او روشن مى شود كه راه عمل را بـراىشـود. این محبـت نـورى مىخشمگیـن مى

» دارد ـ شـود كه او را به خیـرات وامىو روحـى مى / انعــام( 122!« )َو َجعَْلنـا لَـهُ نُـورا 

كــه از چنیــن كسى جز و همیــن است سره این / مجادله( 22« )َو اَیََّدُهــْم ِبــرُوحٍ ِمْنــهُ...!

ى را مرتكــب نمىزند، و هیـچ مكروهــى و شـجمیل و خیر سر نمى  شــود!ـره

نگرد، دهد نمىبه هیچ موجودى از موجودات عالم و از حوادثى كه در عالم رخ مى

ها جز این جنبه را كه آیات و بیند، زیرا از آنكه دوستش داشته و زیبایش مىمگر آن

، اندهاى خدا و تجلیات جمال مطلق و حسن غیرمتناهى و غیرمشوب به نقص و مكروهنشانه

 بیند.نمى

هاى الهى و غرق در مسرتى هستند كه غم و گونه اشخاص غرق در نعمتاین

اندوهى با آن نیست، و غرق در لذت و ابتهاجى هستند كه دیگر مشوب به الم و اندوه نیست، 

و غرق در امنیتى هستند كه دیگر خوفى با آن نیست. چه همه این عوارض سوء وقتى 

كند، و شر و مكروهى ببیند، و كسى كه هیچ را درك ب« سوء»شوند كه انسان عارض مى

كند، و وقایع را جز به مراد بیند او جز جمیل و خیر مشاهده نمىچیزى را شر و مكروه نمى

بیند. پس اندوه و ترس و هر سوئى دیگر و هر چیزى كه مایه دل و موافق را رضا نمى

اى است و امنیت به مرحلهاذیت باشد در چنین كسى راه ندارد، بلكه از او سرور و ابتهاج 

تواند بر آن احاطه كس نمىاش را معلوم كند، و جز خدا هیچتواند اندازهكه هیچ مقیاسى نمى

اى است كه تعلقش در وسع نفوس مردم عادى نیست، و هركسى یابد، و این مرحله، مرحله

اِنَّ اَْوِلیآَء للّاِ ال ااَل »تواند كنه و حقیقت آن را دریابد مگر تصور ناقصى از آن بكند ـ نمى

 !« َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُوَن 

این طایفه همان مقربینى هستند كه به قرب خداى تعالى رستگار شدند، چه دیگر 

چیزى كه میان آنان و پروردگارشان حائل گردد باقى نمانده، نه در محسوسات و نه در 

نفس و یا مورد تلبیس شیطان باشد، زیرا هرچه  چه مورد هوا و خواهشموهومات، و نه آن

كند، نه حجابى كه كه در برابر آنان قرار گیرد آیتى خواهد بود كه از حق تعالى كشف مى

میان آنان و حضرتش ساتر شود، و به همین جهت خداوند علم الیقین را بر ایشان افاضه 

ز حقایقى كه از دیدگان مادى چه كه نزد اوست، اكند براى ایشان از آنمىكند و كشفمى

 مستور است. 

این طایفه در حقیقت متوكلین بر خدا و تفویض كنندگان به سوى خدا و راضیان به 

بینند و جز جمیل به چشمشان قضاء او و تسلیم در برابر امر اویند. و چون جز خیر نمى

یمه كه سازگار هاى كرشود كه ملكات اخالق فاضله و خلقخورد، همین معنا باعث مىنمى



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                         کتاب سیزدهم : تحوالت روحی و حرکت اصالحی انسان 35

گونــه هایشان مستقر گردد، و در نتیجه همانبا این نظر ـ كه نظر توحید است ـ باشد، در دل

كه در عمل مخلصند در اخالق نیز مخلص شوند. و معناى اخالص دین براى خدا هم همین 

 (1)است. 

 . 625، ص: 21المیزان، ج:  -1                                               

 

 

 خوف اهل اخالص، و درجات خوف از خدا 

 !« َو ِلَمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َجنَّتاِن »

 / رحمن( 46!« )كه از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشت است و براى كسى»
 

 خــوف از مقام پروردگــار چیســت؟ 
ترسند، و از ترس ها از عقاب خدا مىخوف هم مانند عبادت مراحلى دارد. بعضى

كنند. قهرا الزمه چنین خوفى این است كه عبادت ورزند و گناه نمىعذاب او كفر نمى

كند تا گرفتار عقاب او ترسد و عبادت مىصاحبش عبادت كسى باشد كه از عذاب خدا مى

ــا براى خــدا نباشــد، و ایـن قســم عبــادت عبادت نگــردد. در نتیجــه عبـادتش محض

 كنند. بردگــان است كه موالــى خود را از تــرس سیاســت و شكنجه اطاعت مى

كنند تا به كنند. عبادت مىكه بعضى دیگر او را به طمع ثواب و پاداشش بندگى مىچنانهم

انجام  عبادت خدا را محضالًله  چه دلخواهشان است رستگار گردند. اینان همرسیدن بدان

 دهند. عبادتشان یك قسم تجارت است. نمى

خوف در آیه فوق، ظهور در هیچیك از این دو قسم خوف یعنى خوف از عذاب و 

هاى نفسانى در بهشت ندارد، چون این دو نوع خوف غیر خوف از قیام خوف از فوت لذت

غیر از خوف از مقامى است كه خداى و آگاهى خدا نسبت به اعمال بندگان است، و نیز 

اش دارد، چون خوف از آگهى خدا و نیز خوف مقام پروردگار تأثر تعالى نسبت به بنده

عظمت و كبریائى كه بنده است، در برابر ساحتجهتكه براى بنده بداناستخاصى

در شود آثارى از مذمت و خوارى دهد و باعث مىموالیــش حقیر و ذلیل است دســت مى

 قبال عزت و جبروت مطلقه خداى تعالى از او ظهور كند. 

عبادت خداى تعالى از ترس او البته ترس به این معنا عبارتست از خضوع در 

اســت، ذوالجالل و االكــرام است، نه بدین جهت كه جهنم  برابر او بدین جهــت كه او ّللاه 

عبادت به این انگیــزه انجــام شود  دارد، و نه بدیــن جهــت كه بهشــت دارد، و وقتــى

 گیرد!صورت مى خالصا لوجه ّللاه 

آن كسان از جن و انس كه آیه فوق اشاره به ایشان است عبارتند از اهل اخالص ـ 

 (1)خائفان دو بهشت دارند! تعالى هستند... و اینكه خاضع در برابر جالل خداىهائىآن

 . 219، ص: 37المیـــــــزان، ج:  -1
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 امتیاز علماى الهى و عارفان بالّل 

 « اِنَّمــا یَْخَشــى اللّـهَ ِمــْن ِعبــاِدِه اْلعُلَمــُؤا...!»...

 / فاطر( 28« )تـرسنــد...!از میــان بندگــان خــدا تنهـا دانشمنــدان از او مى»...

نظام دهد چگونه و چه كسانى از آیات الهى كه مربوط به این جمله توضیح مى

گیرند، و این آیات اثر خود را كه ایمان حقیقى به خدا و خشیت از آفرینش است، عبرت مى

بخش بخشد، نه جهال. انذار تنها در علما نتیجهاوست، به تمام معناى كلمه تنها در علماء مى

لوةَ اِنَّما تُْنِذُر الَّذیَن یَْخَشْوَن َربَُّهْم بِاْلغَیْ » جا كه فرمود: است، چه در آن !« ِب، َو اَقاُمواالصَّ

سازد كه پس در حقیقت آیه موردبحث بیانگر آیه اخیر است و روشــن مى / فاطر( 18)

 شود. خشیــت به حقیقت معنــاى كلمه، تنهــا در علمـاء یافـت مى

است، یعنى كسانى است كه خداى سبحان را به اسماء  و مراد به علماء، علماى بالله 

یابد و هاشان به وسیله آن آرامش مىشناسد، شناسائى تامى كه دلفعالش مىو صفاتش، و ا

گردد، و گشته و آثار زوال آن در اعمالشان هویدا مىشك و قلق از نفوسشان زایلهاىلكه

 شـود.فعلشان مصدق قولشان مى

اى، همان خشیت حقیقى است كه، به دنبالش مــراد به خشیت در چنین زمینــه

 شود.نى و خضوع در ظاهر پیدا مىخشوع باط

كه عزیز رساند كه خدا به علت اینمى / انفال( 69!« )اِنَّ للّاَ َغفُوٌر َرحیٌم »...جمله 

است، و قاهرى غیرمقهور و غالبى غیرمغلوب، لذا عارفان از او خشیت دارند، و به علت 

آورند و به به او ایمان مىكه غفور است و نسبت به گناهان بسیار آمرزنده، لذا عارفان این

 (1)جویند و مشتاق لقاى او هستند. درگاهش تقرب مى

 . 69، ص: 33المیزان، ج:  -1

 

 

 و شمول آن  ُمخلَصتعریف 

)به فتح الم( عبارت است از كسى كه خداوند او را خالص براى خود « ُمخلَص»

قرار داده باشد، و غیرخدا كسى در او نصیبى نداشته باشد، نه در او، و نه در عمل او، و 

 هــاى عبودیـت است: این مقام بلندترین مقام

َرُسوالً نَِبیّا ـ در این كتاب موسـى  َو اْذُكْر فِى اْلِكتاِب ُموسى اِنَّهُ كاَن ُمْخلَصا َو كانَ » 

 / مریـم( 51« )اى پیغمبــر بــود!را یاد كن كه وى مخلَص و فرستاده

اند كه براى خدا خالص شده باشند. یعنى خداوند آنان را مخلصین )به فتح الم( كسانى

دا براى خود خالص كرده باشد و جز خداى تعالى كسى در آنان نصیبى ندارد، و به غیر خ

اند. به یاد كسى نیستند. از خدا گذشته هرچیز دیگرى را ـ حتى خودشان را ـ فراموش كرده

هایشان جز خداى تعالى چیز دیگرى نیست و چنان یاد معلوم است كه چنین كسانى در دل

 هایش نمانده است. هایشان را پركرده كه دیگر جاى خالى براى شیطان و وسوسهخدا دل

ریــن و مخلصین را از اغــواء و اضالل خود استثنا كرده بیهوده و اگر ابلیـس شـاكـ

یـا از راه ترحــم بر آنان نبــوده، و نخواستــه بر آنــان منــت بگــذارد، بلكــه از ایـن باب 

 رسیــده اسـت: بوده كه دسترســى به آنــان نداشتــه و زورش به آنــان نمى



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                         کتاب سیزدهم : تحوالت روحی و حرکت اصالحی انسان 37

ها هر آینه و بطور حتم همه آن -. ااِلّ ِعباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَصیَن الَْغِویَنَُّهْم اَْجَمعینَ »...

را گمراه خواهم كرد مگر بندگانى را كه از میان آنان در بندگیت خالص شده 

 «باشند!
 / ص( 40و  39) 

این است كه خدا بنده خود را مخلَص « اجتباء»همچنین در آیه زیر حقیقت معناى 

اى نداشته باشد. و این طورى كه غیرخدا در او بهرهود سازد، بهكند، و او را مخصوص خ

صفت همه مسلمانان آن روز، و تمامى افراد امت نیست، و همچنین كلمه اسالم، و اعتصام 

طور قطع، معناى حقیقــى این معنایش آن طور نیست كه همه مسلمین را شامل شود، و به

 كلمـات موردنظـر است: 

كه در راه خدا جهاد كنید چنان  -للّاِ َحقَّ ِجهاِدِه ُهَو اْجتَبیُكْم   َو جاِهدُوا فِى» 

 (1) حج(/78« )سزاوار جهاد در راه اوست، او شما رابرگزید ! 

 . 350، ص: 28و ج:  42، ص: 15و ج:  94، ص: 27المیــزان، ج:  -1

 

 

 

 تسبیح ُمخلَصین 

 / صافات( 160و  159« )ِعبـاَد اللّـِه اْلُمْخلَصیــَن!ُسْبحــاَن للّاِ َعّما یَِصفُــوَن. ااِلّ »

 « كنند. مگر بندگـان مخلـص خدا!ها مىمنزه است خداوند از توصیفى كه آن»

كنند، مگر از بین هائى كه واصفان برایش مىـ خداى تعالى منزه است از وصف

 واصفان تنها بندگان مخلص خدا،كه وصف آنان درست است!

ا از وصف همه واصفان، به این دلیل است كه واصفان خدا را با منزه بودن خد

گویند خدا بیناست، چشم كنند كه نزد خود آنان محدود است. )مثالً مىمفاهیمى توصیف مى

كنند، چون بینائى در بین خود آنان مستلزم داشتن این دو سوراخ در هم براى خدا اثبات مى

سوراخ و دو مردمك در آن اثبات شود، سر نیز سر است، و معلوم است كه وقتى این دو 

كه بینائى خدا محدود به چهار دیوارى چشم نیست. و همچنین شود،( و حال آناثبات مى

تواند قالب تمام عیار اسماء و یك از اوصاف او قابل تحدید نیست، و هیچ لفظى نمىهیچ

تر است، و از آن بزرگصفات او گردد، پس هرچیزى كه واصفان درباره خدا بگویند، خدا 

 چه كه از خدا در توهم آدمى بگنجد، باز خدا غیر آن چیز است. هر آن

كه خدا دیگر از وصف عباد مخلصین منزه نیست، دلیلش این است كه و اما این

خداى عزوجله بندگانى دارد كه ایشان را براى خود خالص كرده، یعنى دیگر هیچ موجودى 

ندارد، و خود خدا ایشان را به عنوان خلوص معرفى كرده، و  غیرخدا در این افراد سهمى

خود را به ایشان شناسانده، و غیر خود را از یاد ایشان برده، و در نتیجه تنها خدا را 

كنند، و اگر غیر از خدا چیزى را هم بشناسند به وسیله شناسند و غیرخدا را فراموش مىمى

كنند كه الیق وصف كنند، به اوصافى وصف مى شناسند. چنین مردمى اگر خداى راخدا مى

ها ساحت كبریائى اوست، و اگر هم به زبان وصف كنند ـ هرچند الفاظ قاصــر و معانــى آن

كننــد كه بیان بشــر عاجــز و محـدود باشد ـ ولى دنبــال وصف خود این اعتــراف را مى

كه اسمــاء و ان بشر الكن است از اینكه قالــب آن معانــى باشد، و زبـقاصــر است از این
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 صفــات خداى را در قالــب الفاظ حكایــت كند!

 آله كه سید مخلصیــن اســت، فرمــوده: وعلیههللارســول خــدا صلى

توانم تــو را وصــف گــویــم و ستــایــش كنــم، تــو پروردگارا! من نمى»

 (1)ـ )دقت فرمائید.( « گوئـى!دت مىطــورى كــه خــودت دربــاره خوهمــان

 . 278، ص: 33المیــــــــــــزان، ج:  -1

 

 

 بندگان ُمخلَص خدا در بهشت 

 !« ااِلّ ِعباَد للّاِ اْلُمْخلَصیَن »

 صافات(/40«)ها بركنارند!( مجازات از همه اینپروردگار )كه مخلَصجز بندگان»

 ارند، و از چشندگان عذاب الیم نیستند!ـ ولكن بندگـان مخلَص خدا رزقى معلوم د

قرآن كریم این عده را بندگان مخلَص خدا نامیده و عبودیت خداى را براى آنان 

اثبات كرده، و معلوم است كه عبد نه مالك خودش است، و نه مالك شأنى از شئون خود، و 

خدا اراده كرده چه را كه كنند، مگر آنطایفه اراده نمىنه اراده و نه عمل خود، پس این

 كنند مگر براى خدا. باشد، و هیچ عملى نمى

ها مخلص )به فتح الم( هستند، و گاه این معنا را براى آنان اثبات كرده كه آنآن

معنایش این اســت كه خدا آنــان را خالص براى خــود كرده، و غیر از خدا كسى در آنان 

سهیم نیست، و ایشان جز به خداى تعالى به هیچ چیــز دیگرى علقه و بستگى ندارنــد، نه به 

دنیــا، و نه به نعیــم آخــرت، و در دل ایشــان غیر از خــدا چیز دیگــرى زینــت زندگــى 

 وجــود نـدارد. 

معلوم است كه كسى كه این صفت را دارد، التذاذش به چیز دیگرى است، غیر آن 

برند، و ارتزاقــش نیز به غیــر آن چیزهائــى است كه چیزهائــى كه سایرین از آن لــذت مى

ها و كننــد، هرچند كه در ضروریــات زندگى از خوردنىن ارتزاق مىسایریــن بدا

 دارد.شركتها با سایرینها و پوشیدنىنوشیدنى

اشاره به این است كه رزق  / صافات( 41!« )اُولئَِك لَُهْم ِرْزٌق َمْعلُوٌم » و جمله 

تى به رزق ایشان كه بندگان مخلص خدایند در بهشت غیر رزق دیگران است، و هیچ شباه

كه نام رزق ایشان و رزق دیگران یكى است، ولكن رزق ایشان هیچ دیگران ندارد، گو این

 خلطى با رزق دیگران ندارد. 

 ایشـان رزقـى خــاص و معیــن و ممتــاز از دیگران دارند. 

 صافات(/43و42!« )فَواِكهُ َو ُهْم ُمْكَرُموَن. فى َجنّاِت النَّعیِم  »

« َو ُهْم ُمْكَرُموَن،» مان رزق معلوم مخلصین است. خداى تعالى جمله این آیه بیان ه

هاى دیگر داللت كند و را با آن همــراه كرد تا بر امتیــاز این رزق و این میوه از رزق

ها را با احترامى ها را دارند، اما مخلَصین این میوهبفهماند كه هرچند دیگران نیز این میوه

كه با خلــوص و اختصــاص مخلَصین به خداى سازگار باشد و خاص دارند، احترامى 

 دیگران در آن شركت نداشته باشند. 

 / صافات( 44!« )َعلى ُسـُرٍر ُمتَقـابِلیـَن »

كنند، ـ این طایفه در بهشت دور یكدیگرند و با هم مأنوسند، بروى یكدیگر نظر مى
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 كه پشت سرهم را ببینند. بدون این

 / صافات( 46و  45!« )ْم بَِكأٍْس ِمـْن َمعیٍن. بَْیضاَء لَذٍَّة ِللّشاِربیَن یُطاُف َعلَْیهِ »

گردانند. سفیدرنگ و لذت بخش نوشندگان ـ جامى از چشمه خوشگوار برایشان مى

را، كه در آن سردرد نباشد و نه ایشان از آن مست شوند، و نزدیك ایشان حوریانى باشند كه 

 (1)اى هستند كه پوشیده باشند... !آنان مانند تخم پرنده تنها بشوى خود بنگرند، گوئى

 . 218، ص: 33المیــــــــــــزان، ج:  -1

 

 

 عبادت ُمخلَصین 

 «للّاِ َو ِرْضـواٌن...!ااْلِخَرِة َعذاٌب َشدیٌد َو َمْغِفَرةٌ ِمنَ َو ِفى»...

 حدید( / 20« )و در آخرت، یا عذاب شدید است یا مغفرت و رضاى الهى...!»... 

شود: خوف، رجا، و حب كه این هر سه خداى تعالى به یكى از سه وجه عبادت مى

 در آیه فوق جمع آمده است. 

كنند و نه از طمــع به ثــواب، ، خــدا را نه از ترس عبــادت مىطبقــه علماى بالله 

 كه اهــل و سزاوار عبــادت اسـت. كنند براى اینبلكه او را عبــادت مى

اند. خود را خدا را داراى اسماء حسنى و صفات علیائى كه الیق شأن اوست شناخته

اند كه شأنى جز این ندارد كه پروردگارش را بندگى نموده و رضاى او اى دیدههم فقــط بنده

 را به رضـاى خود و خواست او برخواست خود مقدم بدارد. 

كند جز روى خدا و چه كه نمىآن كند، وچه كه مىپردازد. از آنبه عبادت خدا مى

دارد. نه التفاتى به عذاب دارد تا از ترس توجه به او چیز دیگر در نظر نداشته و طمع نمى

 آن به وظیفه خود قیام كند، و نه توجهى به ثواب دارد تا امیدوار شود. 

البته از عذاب خدا ترسنده و به ثواب او امیدوار است ولى محركش براى عبادت و 

 فرماید: طاعت خوف و رجــاء نیست. كالم موال امیرالمؤمنیــن شاهد بر آن است كه مىا

كنم بلكه خدایا من ترا از ترس آتشت و یا امید بهشت عبادت نمى»

  !«كنم كه تو را اهل و سزاوار عبادت یافتم جهت عبادت مىبدان

را متوجه یكسو هــا و امیال مختلف خود جائى كه تمامى رغبتاین دسته از آن

اى كه در نظر گرفتند خداست لذا هــم مرضاى خداست، و تنهـا غایــت و نتیجــهكردند، و آن

 هایشـان جایگیر شده است. محبــت به خدا در دل

این دسته خدا را به همان نحوى شناختند كه خود خداى تعالى خود را به داشتن آن 

ترین صفات معرفى را بهترین اسماء و عالىاسماء و صفات معرفى كرده، و چون او خود 

ها و جائى كه یكى از خصایص دل آدمى و مجذوب شدن در برابر زیبائىكرده، و نیز از آن

هایشـان االطــالق است در دلكماالت اســت، در نتیجه محبــت خدائى كه جمیــل على

 شود.جایگزین مى

كنند كه پروردگارشان بدان ك مىاین دسته از مردم در معرفت اشیاء از راهى سلو

راهنمائى كرده و نشانشان داده است، و آن راه این است كه هر چیزى را آیت و عالمت 

داننــد. و براى هیــچ موجودى نفسیــت، اصالت و استقالل صفــات جمال و جالل او مى

ــد كه با حسن خــود هائــى هستننگرنــد كه آئینهبیننــد، و به این نظــر به موجودات مىنمى
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 سازند.گر مىحسن مــاوراى خود را كه حسنتــى ال یتناهـى است جلوه

خیلى زود نفوسشان مجذوب ساحت عزت و عظمت الهى گشته، و محبت به او 

كند كه هر چیز دیگرى و حتى خود آنان را از یــادشان هایشان احاطه پیدا مىچنان بر دلآن

هایشان وى و هــوس و امیال نفسانــى را به كلــى از صفحه دلبرد، و رســم و آثار همى

اسمه چیز هائـى سلیم مبــدل مىهایشان را به دلكند، و دلمحـو مى ســازد كه جـز خداى عزه

 دیگرى در آن نباشد 

ِ »ـ   بقره(/165!«)َوالَّذیَن اَمنُوا اََشدُّ ُحبّا لِلّ

 (1)گردد. كه اخــالص در عبادت جز از راه محبــت، تمام و كامل نمىان كالم اینج

                                                         . 254، ص: 21المیـــــــــــــــــــــزان، ج:  -1
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 فصل اول

 

 توبه و بازگشت
 

 

 

 حركت اصالحى انسان ـ توبه 

 « للّاِ ِللَّذیَن یَْعَملُوَن السُّوآَء بَِجهالٍَة ثُمَّ یَتُوبُوَن ِمْن قَریٍب...!اِنََّمـاالتَّْوبَةُ َعلَـى»

پذیــرش توبه از سوى خدا، تنها بـراى كسانى اســت كه كــار بــدى را از روى »...

 نساء(/  18و  17« )كننـد...!دهنـد، سپـس زود توبـه مىجهالـت انجـام مى

به تمام معنى كه در قــرآن مجید وارد شده، یكى از تعالیم حقیقى مختص « توبــه»

این كتــاب مقدس آسمانى است، زیرا توبــه به معنى ایمــان از كفــر و شرك، اگرچه در 

السالم وجــود داشتــه، ولــى نه از این سایر ادیــان الهــى مثل دین موســى و عیســى علیه

بــه را تحلیــل كرده و آن را به ایمان وابسته ساخته باشد، بلكه به این عنـوان جهت حقیقت تو

 كه توبه ایمــان است. 

بیند انسان برعكس ادیان دیگر، قرآن حال انسان را مورد تحلیل قرار داده و مى

 یا اَیَُّها النّاُس اَْنتُمُ » نسبت به كمال و سعادت الزمه اخروى فقیر و دست خالى است ـ 

ثُمَّ » و در مهبط شقاوت و بیچارگى نشیمن ساخته ـ/ فاطر(  15« )اْلفُقَراُء اِلَى للّاِ...!

 !«فَتَْشقى » ... و !« َرَدْدنـاهُ اَْسفََل سافِلیَن 

وقتى چنین بود، ورود چنین انسانى به منزلگاه سعادت و كرامت متوقف بر آن است 

ر آید و به سوى خدا برگردد، و این همان كه از آن مغاك شقاوت و دورى از قرب خدا بد

هاى فرعــى یعنــى توبــه و رجوع است. و در اصل سعــادت یعنى ایمــان، و در سعــادت

 طــور خالصه توبــه از شـرك و كارهاى زشت دیگر است. اعمال صالــح، كه به

عث پس معناى توبه، بازگشت به سوى خدا و رهائى از كثافات شقاوت است كه با

گردد. و به هــاى معنوى مىجایگزینى در دارالكرامــه ایمان و استفــاده از اقســام نعمت

عبــارت دیگر، قرب به ساحت مقدس الهى و كرامت وى متوقف است به توبه از شــرك و 

 هــر معصیــت دیگـر:

ـَه اْلُمْؤِمنُوَن لَ َو تُوبُــوا اِلَى» ...  -  (1)/ نور(  31« )عَلَُّكــْم تُْفِلُحـوَن!اللّــِه َجمیعــا اَیُـّ

 . 62، ص: 8المیـــــــــزان، ج:  -1

 پاك شدن انسان با توبه 

 « قَـْد اَْفلََح َمْن تََزّكى!»

 / اعلـــى( 14« )شــود كســى كه خــود را تزكیــه كنــد!مسلمــا رستگــار مى»

به « تزكهى»باشـد. كلمه شود هركه در پى پـاك شـدن خـود ـ محققا رستگار مى

 اســت. « در پــى پــاك شـــدن،»معناى 
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جا منظور پاك شدن از لوث تعلقات مادى دنیوى است، كه آدمى را از امر و در این

 كند. آخـرت منصرف و مشغول مى

منظـور برگشتن به خداى تعالى و توبه كردن است، چون یكى از وسایل كه دل 

كند توبه است. و نیز اتفاق در راه خداست كه ر مادیهات حفظ مىانسان را از فرورفتگــى د

انــد قبل از نماز وضو كنــد، و حتى اگر دستــور دادهباز دل را از لوث تعلقات مالى پاك مى

اند طهارت از انــد، در حقیقت خواستهبگیریم، و وضو گرفتــن را هم تطهیر خوانده

گیرد نسان در اشتغال به امور دنیا به خود مىهائى كه صورت و دست و پاى اقذارت

 (1)مجســم و ممثــل كــرده باشنــد. 

 . 194، ص: 40المیـــــــــزان، ج:  -1

 

 نظام توبه، و بازگشت خدا به انسان 

 « ٍب...!للّاِ ِللَّذیَن یَْعَملُوَن السُّوآَء بَِجهالٍَة ثُمَّ یَتُوبُوَن ِمْن قَریاِنََّمــاالتَّْوبَةُ َعلَى»

پذیرش توبه از سوى خدا، تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى »...

 / نساء(  18و  17« )كننــد...!دهنــد، سپــس زود توبــه مىجهالــت انجــام مى

ـ توبه نزد خدا از كسانى مقبول است كه بد را از روى نادانى كنند و سپس به زودى 

پذیرد و خداوند دانا و حكیم است، توبه شان را مىتوبه نمایند. پس آنان هستند كه خدا توبه

ها گویند االن توبه نمودم، و نه براى آن كسان نیست كه كارهاى بد كنند تا هنگام مرگشان آن

 ایم. میرند و كافرند، بر آنان عذاب دردناكى فراهم آوردهكسان كه مىبراى آن 

ایــن دو آیــه یكــى از حقــایــق عــالیــه اسالمــى و تعالیــم راقیــه قرآنــى، یعنــى 

 باشـــد. تـــوبــه و حكــم آن، مى

اوســت به  در لغــت به معنــى برگشــت اســت، و توبــه از بنده برگشــت« توبــه»

سوى پروردگارش با پشیمانى، و بازگشت از سرپیچــى؛ و از جانب خداوند نیز توفیق وى 

 به توبه با آمرزش گناه او. 

هر توبه )یعنى بازگشت( از بنده به سوى خدا، مساوى با دو برگشت خداوند به 

كه محتاج به اى است باشد ـ به حسب بیان قرآن ـ زیرا توبه یك عمل پسندیدهسوى بنده مى

كند تا بنده نیرو است و نیرودهنده هم خداست، پس توفیق كار خیر را اول خداوند عنایت مى

گردد، و سپس وقتى موفق به توبه شد محتاج شود و از نگاه خود برمىقادر به توبه مى

جا نیز بار دیگر مشمول عنایت و رحمــت و تطهیر از آلودگى گناهان و آمرزش است، آن

 گیرد. خدا قرار مى آمرزش

اى هستند كه توبه بنده را در میان این دو عنایت و برگشت خدا همان دو توبه

این همان توبه اولى / توبه(  118!« )ثُمَّ تاَب َعلَْیِهْم ِلیَتُوبُوا »فرماید: اند. قرآن مىگرفته

ه( این نیز توبه دومى است، و / بقر 160) «فَاُولئَِك اَتُوُب َعلَْیِهْم...!»... : فرمایداست، و مى

 گیرد. در میان این دو، توبه بنده قرار مى

اى بوده كه خداوند به بندگان فرموده و بر خود واجب نموده، و به توبه چون وعده

گونه كه كسى را بر وى زورى باشد، عهده خود گذاشته است كه توبه بنده را بپذیرد، نه آن

كند. همین معنــاى اى داده و هیچگاه خلف وعده نمىدهبلكه از این بابت كه خدا خود وع

كه توبه بنده از وجوب قبول توبه بر خداى تعالــى است. آیه بیان نمود كه توبه چیست، چه آن
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شرك و كفر، و رجوع به ایمــان باشد و چه توبه و بازگشت از معصیت به اطاعت ـ بعد از 

  (1)نامیده است.  فرض ایمان ـ چون قرآن مجید هر دو را توبه

 . 53، ص: 8المیـــــــــــــــــــزان، ج:  -1

 

 تحول ناشى از توبه در انسان 

اى را كه قرآن نموده یك تجزیه و تحلیل ذهنى و خیالى گمان نرود كه تحلیل توبه

است، زیرا بحث درباره سعادت و شقاوت و صالح و فساد انسان نتیجه دیگرى جز این 

نسان عادى را در اجتماع از حیث تأثیر تعلیم و تربیت در وى مطالعه كنیم ندارد. وقتى یك ا

بینیم كه چون لوحى پاك، از صالح و فساد خالى، و در عین حال قابل پذیرش هردو مى

باشد، و هنگامى كه خواسته باشد در كسوت صالح و لباس تقواى اجتماعى درآید، اوالً مى

چه در آن هست و خود این راهیابى مساوى است از آن جز یافتن راه خروجىراهى ندارد به

اى كه گفتیم خداوند تعالى درباره سعادت معنوى دارد، ثانیا دورانداختن با همان توبه اولیه

زنجیر تنبلى و سستى، كه در حكم همان توبه عبد است، و سپس برطرف شدن اهریمن فساد 

مال و صالح در قلبش جایگزین گردد، چه و پستى كه در قلب وى بار انداخته بود، تا نور ك

 هم در حكم قبول توبه است. شوند. اینجا جمع نمىكه صالح و فساد در یك

انسان مراحل صالح اجتماعى را كه در مسیر فطرت، فطرتى كه خداوند انسان را 

 (1)كند.طور طى مىبر آن سرشتــه است، با احكام و آثــار یكسان، در مراحل باب توبه این

 . 66، ص: 8المیزان، ج:  -1

 

 حـق تــوبــه 

 !« اْلِقیَمِة اِنََّك التُْخِلُف اْلمیعـــــاَد َربَّنا و آتِنا ما َوَعْدتَنا َعلى ُرُسِلَك َو ال تُْخِزنا یَْومَ »

چه را به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودى ، به ما عطا كن و پروردگارا ! آن»

گاه از وعده خود تخلّف ما را در روزرستاخیز، رسوا مگردان، زیرا تو هیچ

 !« كنى نمى

 عمران(/ آل 194)

اى، به ما بده، و ما را چه كه به وسیله فرستادگانت به ما وعده دادهـ پروردگارا و آن

 كنى. ر قیامت خوار مگردان، كه تو خلف وعده نمىد

قبول توبه از چیزهائى است كه خداى تعالى بر خود واجب كرده، و آن را حق 

كنند جز این نیست كه قبول توبه كسانى كه عمل زشت مى»كاران دانسته و فرموده: توبه

یشان مطمئن باشند كاران است، و اكنند، بر خدا واجب و حق توبهولى بالفاصله توبه مى

 نساء( /17) «گذرد!كه خدا از گناهانشان درمى

بنابراین، طلــب هر حقى كه خــدا بر خود واجــب كرده، از قبیل درخواست توبه 

كار، آمــرزش گناهــان را )و درخواست طلب روزى، و یا استجابــت دعا و امثال آن( در 

د را انجاز كند، و نیز اظهار اشتیاق به كه وعده خوحقیقت مراجعه به خداســت براى این

 رسیدن به رستگــارى یعنى رسیــدن به كرامـت اوســت. 
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شود بر دانیم فالن رفتار خدا با بندگانش تفضل است، دلیل نمىكه مىهمچنین صرف این

اى از عطایاى خدا كه فرض كنى، كه این رفتار بر خدا واجب نیست، چون هر عطیهاین

ه واجب الصدور باشد، و چه غیرواجب، چون اگر صدور فعلى از افعال تفضل اوست، چ

خداى تعالى واجب باشد، چنان نیست كه در ایجاب آن دخالت كرده باشد، و خدا را مقهور 

 تأثیر خود ساخته باشد، چون مؤثر در هر چیز تنها و تنها خود اوست. 

برگشت معناى وجوب به این است كه خداى عزیز قضا رانده كه این كار انجام 

 (1)شود، با این عطیــه افاضــه شود، و قضائــش هم حتمـى است. 

 . 176، ص: 34المیـزان، ج:  -1

 

 

 تمرین قلبى توبه و رجوع به خدا

ْحمَن بِاْلغَْیِب َو جاَء بِقَْلٍب ُمنیٍب!»  « َمْن َخِشَى الرَّ

كس كه از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبى پرانابه در محضر او آن»

 / ق(  33« )حاضر شود!

ـ به هركسى كه به غیب از خداى رحمان بترسد و با قلبى بیاید كه همواره به سوى 

 كرده است!خدا مراجعه مى

آن تــرس از عذاب خداســت، در حالــى كه « خشیــت بــه غیـــب»منظــور از 

 انـد. عــذاب را به چشـــم خود ندیده

این است كه عمر خود را با « با دلى رجوع كننده بیاید!»كه فرمود: منظور از این

رجوع به خدا بگذراند، و در نتیجه هنگام مرگ با قلبى به دیدار پروردگارش برود، كه انابه 

  (1)ن قلب شده باشد. و رجوع به خدا در اثر تكرارشدنـش در طول عمـر، ملكه و صفت آ

 . 247، ص: 36المیـــــــــــزان، ج:  -1

 

 

 تـوبه و امــــید 

الَّذیَن اَْسَرفُوا َعلى اَْنفُِسِهْم ال تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة للّاِ اِنَّ للّاَ یَْغِفــُر الذُّنُــوَب قُْل یا ِعباِدىَ »

 «َجمیعـــا...!

اید، از رحمت خداوند نومید نشوید ـراف و ستـم كردهبگو : اى بندگـان من كه بر خود اس»

 / زمر(  61تا  53!« )آمرزد كه خدا همه گناهان رامى

كه عذاب بر سرتان آید و دیگر ـ و به سوى پروردگارتان رجوع نمائید قبل از آن

 یارى نشوید، تسلیمش گردید! 

حدیث است پیروى چه را از ناحیــه پروردگارتان نــازل شده كه بهترین ـ و آن

 خبــر شمــا را بگیرد! كه عــذاب ناگهانــى و بىكنیــد قبل از آن

 گـــویــد: واحســرتــــا...!ـ و بترسیــد از روزى كــه هـــركســى به خـــود مــى

آیات هفتگانه باال در یك سیاق قرار دارند، كالمى است واحد كه در آن نخست 
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عمل »و « اسالم»و « توبه»كند، و سپس امر به مید شدن نهى مىچینى از نوعنوان زمینهبه

 فرماید. مى« صالح

تعدى بر نفس، جنایت كردن به آن به ارتكاب گناه است، چه « اسراف بر نفس،»

 شرك باشد و چه گناهان كبیره و چه گناهان صغیره. 

مربوط به آخــرت است، نه دنیــا و آخــرت. و از شئون « نومیدى از رحمــت،»

رحمــت آخرت آن قسمــت كه مورداحتیــاج مستقیــم و بالواسطــه گنهكــاران است، همانا 

 مغفــرت خداست. 

 !« اِنَّ للّاَ یَْغِفــُر الذُّنُــوَب َجمیعا » -

دارد تمامى گناهان قابل آمرزشند، پس مغفرت خدا عام است، در این جمله اعالم مى

كند دو چیز اى كه قرآن سبب مغفرت معرفى مىخواهد و آن بهانهاى مىتنها سببى و بهانه

  شفاعت، دیگرى توبه!است، یكى 

 گردد، و مادون شــركشفاعت به نص قرآن كریم در آیاتى چند، شامل شــرك نمى

 آمرزد. را براى كسانــى كه شفیـع داشته باشند مى

امــا كالم خــداى تعالــى صریــح است كه خدا كه همــه گناهــان حتــى شرك را هم 

 آمرزد. با توبــه مى

 ـ یا ِعباِدى! 

كند تا به ذیل رحمت و ها را ترغیب مىآن« بندگان من!»و با این تعبیر زیباى 

 (1)ویزنــد! مغفرت او چنــگ بیــا

 . 126، ص: 34المیزان، ج:  -1

 
 

 اثر توبه در رفع مشكالت اجتماعى 

 «اْستَْغِفرُوا َربَُّكْم اِنَّهُ كاَن َغفّارا...!فَقُْلُت »

هــا گفتــم : از پروردگــار خویش آمــرزش طلبیــد كه او بسیــار آمرزنـده اســت... به آن»

».! 

 / نوح(  12تا  10) 

از پروردگارتان طلب مغفرت كنید كه او كارش آمرزش است. كه اگر  ـ گفتم كه

باراند. و به وسیله اموال و فرزندان یاریتان چنیــن كنید هم ابر آسمــان را مرتب بر شما مى

 سـازد... !ها رویانیــده و نهرهــا جــارى مىكند. برایتـان باغمى

شمارد و از نوح را مى دنیائى هاىتفرمائید نعممى كه مالحظهطورىاین آیات به

دهد، به ها، و تواتر آن را مىكند كه به قوم خود وعده فراوانى نعمتالسالم حكایت مىعلیه

شود استغفار از گناهان شرطى كه از پروردگار خود طلب مغفرت گناهان كنند، معلوم مى

هاى آسمانى و زمینى ها و گشوده شدن درب نعمتاثر فورى در رفع مصائب و گرفتارى

فهماند بین صالح جامعه انسانى و فساد آن، و بین اوضاع عمومى جهان ارتباطى دارد، مى

برقرار است، و اگر جوامع بشرى خود را اصالح كنند به زندگى پاكیزه و گــوارائى 

 رسند، و اگر به عكس كننـد عكس آن را خواهند داشت. مى

در  -النّاِس اْلفَساُد ِفى اْلبَّرِ َو اْلبَْحِر بِما َكَسبَْت اَْیِدى َظَهرَ » این معنا از آیه شریفه 

  روم(/41«)!ترى و خشكى عالم فساد ظاهر شد به خاطر اعمالى كه مردم مرتكب شدند
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 شود: و از آیات زیر نیز استفاده مى

رسد به خاطر كارهائى است كه به دست خود چــه مصیبت به شما مىآن»

 شوری(/30«)كردید...!

هــا ایمــان آورنــد و پــروا كننــد، بركاتــى از آسمــان و زمیــن اگــر اهــل قریه»

 (1)اعراف(/96« )گشائیم!برویشان مى

. 174، ص: 39المیــــــــــــــزان، ج:  -1  

 

 

 عدم تغییر قوانین شرع با توبه فرد 

 « للّاِ ِللَّذیَن...!اِنََّماالتَّْوبَةُ َعلَى»

 / نساء( 18و  17« )پذیــرش توبه از سوى خــدا، تنها براى كسانــى اســـت...!»

شود، یك حقیقت مؤثر در نفس انسانى گونه كه از مجموع آیات معلوم مىتوبه، آن

اســت. مؤثر از حیث اصــالح و آماده ساختــن براى صالحــى كه سعادت دنیا و آخرت وى 

هــاى نفس گــر، توبــه هرگاه سودى بدهــد، براى زدودن بدىدر آن اســت. و به عبــارت دی

هائى كه هرگونه شقاوت و بدبختــى را در زندگى دنیــا و آخــرت نصیب انســان است، بدى

 كنـد. مى

كنند و وظایفى كه از احكام شرعى و قوانین دینى با توبه و معصیت تغییرى نمى

كه برخــى از احكــام با توبه جاى آورد، مگــر آنهانســان فوت شده پس از توبه بایــد ب

ارتباطى مستقیــم داشته باشند كه در آن صورت به حسب مصالح وضع آن حكم با توبــه نیز 

 (1)شود، و این غیــر از آن است كه توبــه خود رفــع حكمــى بكند. رفع مى

 .67، ص: 8المیزان، ج:  -1

 

 امیـد تـوبه، عـالج یـأس 

مالك تشریع توبه خالصى از هالكت به سبب گناه است! به عالوه توبه واسطه حفظ 

گردد. چه كه انسان در مسیر حیات باید در نقطه اعتدالى خوف روح امیدوارى در انسان مى

و رجاء باشد تا از مضار حیات بگریزد و رو به منافع آن بشتابد و اگر این روح در انسان 

 شود.ائیده مىنباشد زود به نیستى گر

شناسیم، این غریزه را دارد كه تا در سوداى حیات ضررى انسانى را كه ما مى

دهد. اما اگر سوداى او منتهى به نكشیده، و روح نشاط دارد و عزم و جدهیت به خرج مى

شود و در سود نشــود و ضررى بكند و ناامیدى به او روى نماید، روح یأس بر او مسلط مى

ردد تا به حدى كه ممكــن است از اصل كــار رو گــردان بشود. تنها عالج گعمل سست مى

تواند ببرد، توبه این روح یــأس و بدبینى به آینــده كه او را تا سرحــد هالكت و پستى مى

  (1)است. 

 . 68، ص: 8المیزان، ج:  -1
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 فصل دوم

 

 انواع توبه
 

 

 

 توبه واقعى و توبه قالبى 

ـْوبَــةُ َعلَى»  ...!« اللّــِه ِللَّذیــَن یَْعَملُــوَن السُّــوآَء ِبَجهــالَــٍة ثُــــمَّ اِنََّمــاالتَـّ

پذیرش توبه از سوى خدا، تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى جهالت »

 / نساء(  18و  17...!« )دهنـد، سپس انجـــام مى

كند، زیرا انسان وقتى خلق را تشویق به معصیت مىتشریع توبه » این توهم كه: 

شود، حس جرأت بر گناه در وى تشدید اش قبول مىدانست كه با ارتكاب هر عملى توبه

این توهم باطلى است، زیرا توبه « كنم!اى مىشود، به این قصد كه پس از هر گناهى توبهمى

ى خداست ـ خود براى نگاهــدارى كه تشرف كرامت متوقف بر بخشایش واقعـــ عالوه بر آن

 باشد.روح امیــدوارى و حســن تأثیــر آن مى

كسى كه گناهى را مرتكب شود به این قصد كه  توبه كنده شدن از معصیت است!

گونه توبه گونه توبه در حقیقت توبه نیست. اینكنم، باید بفهمد كه اینپس از آن توبه مى

پشیمانى و كنده شدن از گناه ندارد زیرا او قصد توبه را با خود عمل و قبل و بعد آن دارد، 

جا توبه و اصل فعل مجموعا یك ه در اینپشیمانى )یعنى توبه( قبل از عمل معنى ندارد، بلك

َو ال »...خواهند بفریبند ـ عمل هستند كه عبارتند از مكر و حیله كه بدان خداى تعالى را مى

ُء ااِلّ بِاَْهِلِه...!   (1)/ فاطر(  43« )یَحیُق اْلَمْكُر السَّّىِ

 . 68، ص: 8المیزان، ج:  -1

 

 ها مـقدمـه تـوبه، شـناخت بـدى

گذارد و انسان ـ آن نقطه تاریك زندگى انسان ـ در حیات وى اثر بدى مى معصیــت

گــردد مگــر وقتــى كه بــه بــدى آن پــى ببــرد، و ایــن نیز با از ایــن كــردار بــد برنمى

 پشیمانــى همـــراه است. 

پشیمانى عبارت است از یك تأثیر باطنى از كار بد، و براى استقرار پشیمانى 

ایستى به كارهاى نیكو و صالح دست زد كه با آن كارهاى بد منافى بوده و خود عالمت ب

 توبه و رجوع از آن كارها باشد. 

همه چیزهائى كه از آداب توبه است مثل پشیمانى، استغفار، كار نیك، ریشه كنى 

یك نكته اند، همه به همین گناه و... كه در اخبار وارد شده و در كتب اخالق متعرض آن شده

 (1)گردد. برمى

 . 69، ص: 8المیزان، ج:  -1
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 هـاى مشـكل تـوبـه

توبه یعنى )برگشت با اختیار( از كار بد به اطاعت خدا و بندگى وى، و این در 

جا كه بنده موقعى صحیح است كه انسان در حال اختیار باشد یعنى در زندگانى دنیا، اما آن

ب راه صــالح و طالح یا سعادت و شقاوت ندارد، جاى گونــه اختیــارى در انتخــاهیــچ

 توبه نیست. 

چه كه متعلق به اى كه مربوط به حقوق مردم باشد، زیرا توبه، در مورد آنیا توبه

حقوق خداى تعالى است، بود. اما در حقوق مردم كه فقط رضایت خود صاحبان حقوق شرط 

وقى كه در اموال و اعراض و نفوسشان ثمر است، چون خداوند نیز براى حقاست، توبه بى

ها را ظلم و عدوان شمرده و براى آنان قرار داده، احترام قائل است و تعدى به هریك از آن

ها را از ایشان بگیرند، یا خود ظلمى بكند حاشا كه وى روا بدارد بدون گناهى چیزى از آن

 كه دیگران را نهى فرموده است. 

تنهــا اسالم پذیرفتــن ـ یعنى توبــه از شرك ـ است كه تمــام گناهان پیشین را محــو 

قُــْل یا » كند. آیــات مطلقى كه راجع به بخشش همه گناهان است بر ایــن حمل شده: مى

 / زمر(  61ا ت 53« )الَّذیــَن اَْسَرفُــوا... اِنَّ اللّــهَ یَْغِفــُر الذُّنُــوَب َجمیعا...!ِعباِدىَ 

از همیــن باب است توبه كسى كه آئین زشتى بنیان گذارده، یا مردمان را از راه 

حق و حقیقت گمراه ساخته است. در روایـت دارد كه بر گــردن چنین كسى گنــاه همه 

انــد، زیرا حقیقت توبه و رجوع در اند و عمــل به آن آئین نمودهكسانــى است كه گمراه شده

شود، چون با این گناه خشت كجى نهــاده كه آثارش جاوید است و این موارد محقق نمىامثال 

توانــد آثار آن را، مانند گناهانــى فقط بین خود و خـداى خود بود، زایل خــودش هم نمى

 (1)كند.

 . 69، ص: 8المیـــــــــزان، ج:  -1

 

 

 ها ها به نیكىتوبه، و تبدیل بدى

ااِلّ َمْن تاَب َو »سازد بلكه به ظاهر آیه مباركه ـ توبه اگرچه گناهان گذشته را پاك مى

لُ  / فرقان( ـ خود توبه، یا  70« )للّاُ َسیِّاتِِهْم َحَسناٍت...!اَمَن َو َعِمَل َعَمالً صاِلحا فَاُولئَِك یُبَّدِ

لكــن گــردد، نــات مىبــه ضمیمــه ایمان و عمل صالــح، موجب تبدیــل سیئات به حس

 خــوددارى از گنــاه بــه مـراتــب بهتر اســت از گنــاه كــردن و توبــه كــردن! 

خداى تعالى در قرآن كریم روشن ساخته كه معصیت به هرشكل كه باشد از وساوس 

شیطان سرچشمه گرفته، و سپس درباره مخلصین و كسانى كه از لغزش گناه بركنــار 

 به حدى تعریــف فرموده كه نظیــر آن در هیـچ موردى سابقه ندارد.  اند،مانده

یك از اند كه هیچاند و اختصاص یافتهاین گروه در بندگى به مقامى مشرف شده

 (1)صالحین و نیكوكاران به توبه، در آن مقام شركت ندارند. 
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  تفسیر موضوعی المیزان                                                         کتاب سیزدهم : تحوالت روحی و حرکت اصالحی انسان 50

 

 مــراحل تـــوبه 

خداوند است و از خود خیر و سعادتى ندارد، لذا در بازگشت به انسان ذاتا فقیر به 

خواهد و هــم خدا هم به عنایت خداى خود محتاج است. هم در توفیق براى توبه، یاورى مى

در قبول توبه و شمـول غفران و پاك شدن از كثافات. توبه متعدد خداوند تعالى، نسبت به 

گرنه توبه خداوند یكى است، و آن همان برگشت لطف كند، وموقعیت توبه بنده، تعدد پیدا مى

پروردگارى است به سوى بنده گنهكار، غایت، توبه بنده در البالى این توبه واقع شده، و 

 گردد.گاهى نیز بدون شروع توبه بندگان شروع مى

 قبول شفاعت در حــق بنــده گناهكــار هم در روز قیامــت از مصادیــق توبه است.

عد نیز دو امر نسبى است. ممكن است در مرحله قرب، بعد هم باشد، نسبت قرب و بُ 

اى به مرحله برتر به مراحل باالتر، و نسبت به رجوع بعضى از بندگان صالح از مرحله

 نیــز توبه صـادق است. 

توبه خداوند تعالى براى بندگانش عبارت است از ارسال رحمت واسعه براى 

ودن تاریكى دلشان از شرك یا غیر آن، و توبه بندگان به سوى ها و زدبخشایش گناهان آن

خدا عبارت است از بازگشت آنان از گناه براى آمرزش گناهان و زدودن معاصى و ضمنا 

شود كه از وظایف یك دعوت حق و حقیقى آن است كه مانند توجه به اصل شرك، معلوم مى

ه معنى وسیع كلمه شامل توبه از شرك به معاصى هم توجه داشته باشد و مردم را به توبه ب

 و غیر آن سوق دهد. 

هاى خداوندى كه توبه خدائى، چه قبل از توبه بنده، و چه بعد از آن، مثل سایر نعمت

شود، یك نوع عنایت و لطف است. معنى وجوب به مردمان بدون اجبار و الزام اعطاء مى

باب است كه امثال این آیات داللت ز این اعقلى نیست، بلكه توبه بر خداوند هم وجوب قبول 

 دارند:

 / مؤمن(  3« )التَّْوِب...!قابِلِ »... 

 / نور(  31« )اْلُمْؤِمنُوَن!للّاِ َجمیعا اَیُّهَ تُوبُوا اِلَى»...

 / نساء(،  17« )فَاُوآلِئَك یَتُوُب للّاُ َعلَْیِهْم...!»...

قبــول توبه بندگــان و سوق آنــان به و آیات دیگرى كه متضمن توصیف خداوند به 

اِنَّ ...»باشــد ـ سوى توبــه و استغفــار، و مشتمــل بر وعــده قبولى و التــزام به پذیــرش مى

 / رعد(  31« )للّاَ ال یُْخِلُف اْلمیعاَد!

تواند توبه یكى را بپذیرد و یكى را خــداى تعالى مجبور به قبــول توبه نیست، مى

 (1)ــد. رد كن

 . 63، ص: 8المیزان، ج:  -1

 پشیمانـى و تـوبه 

 «لَقَـــْد تـــاَب اللّــــهُ َعلَــــى النَّبِـــّىِ َو اْلُمهـاِجــریــَن َو االَْنصـــــاِر...!»

 « خداونــد رحمت خود را شامــل حال پیامبـر و مهاجران و انصار نمود...!»

 / توبه(  118و  117)
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آله و مهاجرین و انصار و سه تن وعلیههللاخدا را از رسول خدا صلىاین آیه گذشت 

 كند. متخلف را بیان مى

آله و علیههللاسوى رسول خدا صلى كه به رحمت خود بهخورد به اینخداوند قسم مى

و مهاجرین و انصار و آن سه كس كه تخلف كرده بودند بازگشت! اما بازگشتش بر 

هللا اى این بود كه ایشان در ساعت عسرت دست از رسول خدا صلىمهاجرین و انصار بر

 علیههللاآله برنداشتند. مقصود از ساعت عسرت همان ایامى بود كه رسول خدا صلىوعلیه

كرد و مهاجرین و انصار، نخست دل بعضى از ایشان آله به سوى جنگ تبوك حركت مىو

و چون دنباله آن لغزش را نگرفته و به دچار كمى لغزش گردید و از حق گریزان شد، 

هواى نفس گوش نداده و حركت كردند، خداوند از ایشان گذشت، كه او به ایشان رئوف و 

 مهربان است!

و اما بازگشت از آن سه نفر، )كه از رسول خدا تخلف كرده و با آن جناب به جنگ 

ود كه وقتى كارشان به نرفتند در بازگشت از جنگ حضرت با آنان حرف نزد،( بدین قرار ب

اش برایشان تنگ گرفت و دیدند كه احدى از مردم با سختى كشید و زمین با همه گشادى

كند، و حتى زن و فرزندشان هم با ایشان حرف زند و سالم و علیك نمىایشان حرف نمى

زنند، و خالصه یك نفر انسان كه با وى انس بگیرند وجود ندارد، و هركه هست مأمور نمى

ه خوددارى از سالم و كالم است، آن وقت یقین كردند كه جز خدا و توبه به درگاه او دیگر ب

پناهگاهى نیست، و چون توبه كردند خدا نیز از ایشان درگذشت، و به رحمــت خود به 

 ایشــان بازگشــت فرمــود تا ایشان توبـه كنند، و او قبول فرماید!

كند، تا به ایشان ترحم نموده، و براى ت مىیعنى بسیار به بندگانش بازگش« تواب»

شان را بپذیرد، او نسبــت گاه توبهشان دهد، و آنتوبه كردن هدایت نموده و براى توبه توفیق

 به مؤمنین رحیم و مهربان است! 

آله صرف بازگشت خدا به سوى اوست وعلیههللامقصود از توبه بر رسول خدا صلى

بازگشت نمودن به رحمت، بازگشت به امت اوست به  به رحمت خودش، و مقصود از

آله توبه بر امت اوست و او واسطه وعلیههللارحمت، پس در حقیقت توبه بر رسول خدا صلى

 سوى امت است. در نازل شدن رحمت خدا و خیرات و بركات به

توبه عبد همیشه در میان دو توبه از خداى تعالى قرار دارد، یكى رجوع پروردگار 

وسیله بنده موفق به استغفار كه توبه به او، به اینكه توفیق و هدایتش ارزانى دهد، و بدین

كــه گناهان او را بیامرزد و این توبــه اوســت بگردد، و دوم رجــوع دیگر خدا به او، به این

 (1)ى تعالــى است. دوم خـدا

 . 342، ص: 18المیـــــــــزان، ج:  -1

 

 بازگشت توبه نصوح، خالص و بى

 «یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا تُوبُوا اِلَى للّاِ تَْوبَةً نَُصوحا...!»

 / تحریم( 8« )ایــد! توبــه كنیــد توبــه خالصــى...!اى كسانى كه ایمـان آورده»

اى خالص شاید اید به سوى خدا توبه برید، توبهن آوردهـ اى كسانى كه ایما

پروردگارتان گناهان شما را بپوشاند و در جنهاتى داخلتان كند كه نهرها از زیر درختانش 

 روان است... ! 



 
  تفسیر موضوعی المیزان                                                         کتاب سیزدهم : تحوالت روحی و حرکت اصالحی انسان 52

به معناى جستجو از بهترین عمل و بهترین گفتارى است كه « نُصوح»كلمه 

 صـاحبش را بهتر و بیشتر سود بخشد. 

اى كه صاحبش را از برگشتن به طرف تواند عبارت باشد از توبهتوبه نصوح مى

اى كه بنده را براى رجوع از گناه خالص سازد، و در نتیجه دیگر گناه بازبدارد و یا توبه

 (1)كه از آن توبه كرده برنگردد. آن عملىبه

 . 320، ص: 38المیـــــــــــــــزان، ج:  -1

 

 

 

 آن در توبه و آمرزش جهالت و تأثیر 

 « ثُــمَّ اِنَّ َربََّك ِللَّذیـَن َعِملُوا السُّوَء بَِجهالٍَة ثُمَّ تابُوا ِمْن بَْعِد ذِلَك َو اَْصلَُحوا...!»

انــد هــا كه از روى جهــل اعمــال بــد انجــام دادهامــا پروردگارت نسبــت به آن»

 / نحل( 119« )جبــران برآمدنــد...!سپــس توبــه كردنــد و در مقــام 

كنند و سپس توبه نموده و خود خدا نسبت به كسانى كه از روى جهالت عمل بد مى

شان پاى برجاست خدا نسبت به آنان آمرزگار و رحیم جا كه توبهكنند تا آنرا اصالح مى

و اگر توبه را  است. البته شمول مغفرت و رحمت تنها از آثار توبه است، نه توبه و اصالح،

شان معلوم شود و هویدا گردد كه راستى توبه مقید به اصالح كرد براى این بود كه توبه

شان صرف صورت و خالى از معنا اند و توبهاند و جدا از راه خطا و گناه برگشتهكرده

 نبوده است.

ـَك ِمـْن بَْعِدهــا لَغَفُـــوٌر َرحیــــٌم »... -  !« اِنَّ َربَـّ

 « مغفرت و رحمت همواره بعد از توبه است!»...

بوده، لكن براى آن كسى كه تكلیف « علم»در اصل در مقابل « جهالت»باید دانست 

طور كامل برایش مكشوف نیست نیز جاهل بر او صحیح باشد و علم دارد ولى واقع به

ولكن  داند حرام است،كه مىشود، با اینگویند، مانند كسى كه مرتكب محرمات مىمى

گذارد كه در حقیقت به كند و نمىهواهــاى نفسانى بر او غلبه نموده به معصیت وادارش مى

طور كامل طورى كه اگر بهاین مخالفــت و عصیان و عواقب وخیــم آن بیندیشــد، به

شد، چنین كسى را هم جاهل هــا نمىداد هرگــز مرتكب آناش مىیافــت و اجازهبصیرت مى

كه علم به حــرام بودن آن كارهــا دارد، ولكن حقیقت امــر برایش پنهـــان د، با اینگوینمى

 اسـت. 

بود و « نادانى»مراد به جهالت در آیه فوق نیز به همین معناست. چه اگر به معناى 

آن عمــل سوء كه در آیه آمــده حكمش و یا موضوعــش براى آنــان مجهول بود، دیگر 

  (1)شد تا محتــاج به توبه و آمرزش و رحمت باشد. معصیــت نمىها ارتكــاب آن

 . 304، ص: 24المیزان، ج:  -1
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 موارد عدم قبول توبه 

اول آن است كه  «ثُمَّ یَتُوبُوَن ِمْن قَریٍب،»و « بَِجهالَة،»مقصود از عبارت و جمله 

كه انسان نباید توبه و رجوع را از روى تنبلى عمل زشت از روى عناد با خدا نباشد. دوم آن

انگارى تا دم واپسین عقب بیندازد. چون اختیار بشر در هنگام و مسامحه كارى و سهل

هاى مرگ، اختیارى در انسان نیست كه طاعت زندگى دنیوى است و پس از طلوع طلیعه

 معصیت.  كند یا

كند كه گناه را به قصد تكبر در مقابل خداوند تعالــى توبه گناهكــارى را قبول مى

خــدا نكــرده باشــد، تا روح بندگى او نمرده، و ضمنــا مسامحه در توبــه هم ننمــوده باشــد 

 تا به حــدى كـه به مــرگ، آن فرصــت هم از دســت او رفتــه باشــد. 

جهل و نادانى مقابل علم است. جهل در مقوله اعمال و رفتار « بَِجهالَة»اما جمله 

كه با بشر، كارى است كه از روى هواى نفس و شهوت و غضب انجام گرفته باشد بدون آن

حق عناد بورزد. خصوصیت این كارها آن است كه وقتى اخگر شهوت و غضب فروكش 

 شود.آثار پشیمانى در او ظاهر مى كرد انسان از جهالت روگردان و متوجه گردیده و

جا چون به خالف موقعى كه كارى را از روى عناد و لجاجت به جا آورد، در آن

یك از عواطف و امیال نفسانى یك از نیروها نبوده، یا هیچسبب كار انجام شده طغیان هیچ

یك هیچ سركشى ننموده، بلكه فقط خبث ذات و بدسگالى و پستى باعث آن گردیده، به زوال

كه كند بدون آنها در وجود شخص زندگانى مىرود و مدتاز قوا و امیال نیز از بین نمى

ه  اى پشیمان شود. صاحب آن ذره

شــود البتــه هر معاند و لجوجــى وقتى به جزاى كردار زشــت خود برسد نــادم مى

ى نفسانى است براى اولى این ندامــت به حسب حقیقـت و بازیابى فطرت نیست بلكه حیله

 گریــز از نتیجــه عمـــل !

یَْعَملُوَن »این آیه متعرض حال كافر و مؤمن هر دو شده است، بنابراین، جمله 

اعم از حال مؤمن و كافر است، یعنى كافر نیز مثل مؤمن فاسق جزء كسانى  «السُّوآَء ،

معصیت عنادى نداشته  جا آورد، و در كفر یااست كه عمــل زشتى را از روى نادانـى به

 باشد.

 / نساء( 18« )َو الَالَّذیَن یَُموتُوَن َو ُهْم ُكفّاٌر...!»..

هم یكى از مصادیق عدم قبول توبه و در مورد كسانى است كه دوران متمادى این

پذیرد و شفاعت در ها را نیز نمىدر كفر بسر برده تا مرگشان فرا رسیده، خداوند توبه آن

اى در توبه و است. ولى خداوند توبه گناهكار مؤمن وقتى بدون مسامحه ها منتفىحق آن

كند هرچند برگشت اختیارى بنده، موضوعش با مرگ از بین بدون استكبار بمیرد، قبول مى

رفته باشد، ولى توبه از خدا به معنى برگشت خدا به مغفرت و رحمت است، ممكن است بعد 

 (1)جزا، تحقق یابد. از مرگ هم به سبب شفاعت شفیعان روز

 . 57، ص: 8المیـــــــــزان، ج:  -1
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 اصرار در گناه: تغییر روح بندگى 

وا َعلى ما فَعَلُوا...!»  «َو الَّذیَن اِذا فَعَلُــوا فاِحَشةً اَْو َظلَُموا اَْنفَُسُهْم... َو لَْم یُِصرُّ

.، و بر گناه، ها كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند، یا به خود ستم كنند..و آن»

 عمران(/ آل 135!« )ورزند... اصرار نمى

كه را به اصرار نداشتن بر گناه مقید كرده است، چه آن« استغفار و توبه»آیه فوق 

آورد كه با آن حالت، دیگر یاد خدا اصرار بر گناه و تكرار آن حالتى در روح انسان پدید مى

عبارت است از سبك شمردن اوامر الهى و اى نخواهد بود، و آن حالت هم مفید فایده

 پــروا بودن در هتــك حرمت او، و خــود را در پیشگــاه مقدســش بــزرگ شمردن.بى

نمانده و در نتیجه یاد خدا بندگى باقىحالت در انسان، دیگر روحاست با پدیدآمدن اینبدیهى

در صورتى است كه تكرار گناه و  تواند داشته باشد. این جریاناى نمىهم داراى اثر و نتیجه

 / بقره(.  75!« )َو ُهْم یَْعلَُموَن »...اصرار بر آن از روى علم و عمد بوده باشد ـ 

كه مراد از ظلم در آیه، گناهان كبیره و صغیره است. اصرار بر گناه اعم از این

 (1)صغیـره باشد یا كبیره، مولود سبك شمردن امر الهى و كوچك دانستـن مقام اوست! 

 . 33، ص: 7المیـــــــــــزان، ج:  -1

 

 

 نظام الهى حاكم بر عفو و مغفرت 

 «  ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْؤِمنیَن!َو لَقَْد َعفا َعْنُكْم َو للّاُ »... 

 « و او شمــا را بخشیــد و خداونـد نسبت به مؤمنــان، فضــل و بخشــش دارد!»...

 عمران(آل/152)

عبارت از قصدى است كه براى به دست آوردن و میل به چیزى انجام « عفو»

كند ند قصد بنده خود را مىشود، گویــا خداوگیرد. وقتــى كه عفو به خداوند نسبــت داده مى

 گذارد.گیرد، و سپس او را بدون هر گناهــى وامىچــه را كه از گنـاه نزد اوست مىو آن

پوشى است. در عالم اعتبار، مغفرت فرع بر عفو عبارت از ستر و پرده« مغفرت»

گردد و مىرود و در نتیجه مستور و پنهان كه گناه قبالً گرفته شده از بین مىاســت. چه آن

َو اْعُف »...فرماید: باشد. قرآن مىدیگر نه بر خــود گناهكار و نه بر دیگـران نمودار نمى

  / نساء( 99!« )َو كاَن اللّــهُ َعفُــّوا َغفُــورا »/ بقره( یـا  286« )َعنّا َو اْغِفْر لَنا...!

هن یكى فرع عفو و مغفرت گرچه از نظر مفهوم مختلف بوده و در عالم اعتبار و ذ

بر دیگرى است ولى در عین حال مصداقا و در عالم خارج با یكدیگر متحدند. معناى آن دو 

از معانى مختص به ذات الهى نبوده و اطالقشان بر غیر خداوند هم از نظر معنائى كه دارند 

 صحیح است. 

 عمران(/ آل 159« )ِر!االَمْ فَاْعُف َعْنُهْم َو اْستَْغِفْر لَُهْم َو شاِوْرُهْم فِى»در آیه 

كند كه از آنان عفو نماید و معصیت آنان را ندیده گرفته و مورد خداوند پیغمبر را امر مى

سرزنش و مؤاخذه قرار ندهد و نیز به جرم معصیت از آنان روى گردان نشود و عالوه 

ــد نیز در پوشى كند و بدیهــى است كــه خداونهــا از خداوند طلــب مغفرت و پردهبراى آن

 گذرد.آن آثارى از گنــاه كه برگشــت به او دارد از آنان مى
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عفو و مغفرت از امورى است كه شامل جمیع آثار چه تشریعى و چه تكوینى، چه 

َو ما اَصابَُكْم ِمْن ُمصیبٍَة فَبِما َكَسبَْت اَْیدیُكْم »فرماید: شود. خداوند مىدنیوى و چه اخروى مى

 شوری( در این آیه، عفو شامل آثار دنیوى است. /30«)َكثیٍر! َو یَْعفُوا َعنْ 

كه قرب و منزلت پیدا كردن نزد خدا و كند بر اینآیات بسیارى در قرآن داللت مى

هاى بهشتى متوقف بر مغفرت قبلى اســت و الزم است كه قبالً پلیــدى متنعم شدن به نعمت

 شــده باشد. شرك و گناهــان با توبــه و امثال آن زدوده 

عفو و مغفرت از قبیل برطرف نمودن مانع و از بین بردن منافى مضاد است. 

خداوند سبحــان ایمان و خانه آخرت را حیــات، و آثار ایمــان و افعال اهل آخرت را نور 

 شمرده است. 

 بـاشنــد. بنابــرایــن در حقیقــت، شــــرك، مــــرگ و گنــاهــان تــاریكــى مـى

و مغفرت، برطرف نمودن مرگ و تاریكى است. این مغفرت كه از بین برنده مرگ 

و تاریكى است ناچار به وسیله حیات و نورى است كه حیات آن عبارت از ایمان و نور آن 

 عبارت از رحمت الهى است. 

بنابراین، كافر، نه داراى حیات است و نه داراى نور. مؤمنى كه مورد آمرزش و 

گرفته هم داراى حیات است و هم داراى نور. مؤمن در صورتى كه گناهكار مغفرت قرار 

»... شود ـ اى است كه نورش تمام و كامل نیست و تنها با مغفرت تمام و كامل مىباشد زنده

 / تحریم( 8) «َربَّنا اَتِْمْم لَنا نُوَرنــا َو اْغِفْر لَنا...!

بت داده شود، مصداقش برطرف هرگاه عفو و مغفرت در امور تكوینى به خدا نس

نمودن مانع است، بدین ترتیب كه عواملى ایجاد كند و موجباتى فراهم نماید تا در پرتو آن 

 عوامل و موجبات خودبخود موانع از بین بروند.

هرگاه عفو و مغفرت در امور تشریعى به خدا نسبت داده شود، مراد از آن برطرف 

باشند. معانى این دو كلمه در مورد فضل الهى مى نمودن عواملى است كه مانع ارفاق و

  (1)سعادت و شقاوت عبارت از برطرف نمودن موانع سعادت است. 

 . 90، ص: 7المیــــــــــــــــــزان، ج:  -1

 

 

 نفى مغفرت خواهى در حق مشركین 

 « یَْستَْغِفرُوا ِلْلُمْشِركیَن...!ما كاَن ِللنَّبِّىِ َو الَّذیَن اَمنُوآا اَنْ »

آله و مؤمنان شایسته نبود كه براى مشركان )از وعلیههللابراى پیامبر صلى»

 توبه(/113«)خداوند( طلب آمرزش كنند...!

 ستغفار كرد.مشركین، دشمنان خدا و جهنمى هستند، و در نتیجه نباید براى آنان ا

استغفار براى مشركین از این جهت جایز نیست كه لغو است. و خضوع ایمان مانع 

 كه بنــده خدا با ساحــت كبریــاى او بــازى نمــوده، و كــارى لغـو بكند.اســت از این

چون از یكى از دو صورت بیرون نیست. یا خداوند به خاطر تقصیرى كه از 

اش سرزده با او دشمن و از او خشمگین است، و یا بنده با خداى تعالى دشمن است. اگر بنده

اش با او دشمن نیست، و بلكه اظهار تذلل و اش دشمن باشد، ولى بندهفرضا خدا با بنده

ین هست كه به خاطر سعه رحمت او آدمى براى آن بنده خوارى كند، در این صورت جاى ا
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اش ترحم كند، اما اگر بنده با خدا طلب مغفرت كند، و از خداوند بخواهد كه به حال آن بنده

داند كه به درگاه خدا سر سر دشمنى دارد، چون مشركین معاند و خود را باالتر از آن مى

ند به اینكه شفاعت و یا استغفار معنا كفرود آورد، در چنین صورتى عقل سلیم حكم مى

ندارد، مگر بعد از آن كه آن بنده عناد را كنار گذاشته، و به سوى خدا توبه و بازگشت كند، 

 و به لباس تذلل و مسكنت درآید. 

وگرنه چه معنا دارد كه انسان براى كسى كه اصالً رحمت و مغفرت را قبول نداشته 

د استغفــار نموده و از خــدا بخواهد از او درگــذرد. این روو زیربــار عبودیـت او نمــى

درخواســت و شفاعت استهزاء به مقــام ربوبیت و بازى كردن با مقام عبودیت است كه به 

 حكم فطرت عملــى است ناپسنــد و غیرجائز. 

 این جائز نبودن را به حق نداشتن تعبیر كرد و فرمود: 

كه با بیان خداوندى دستگیرشان اند بعد از آنن آوردهو كسانى كه ایما رسول للّا »

شد كه مشركین دشمنان خدایند و مخلد در آتشند دیگر حق ندارند براى آنان 

 (1) توبه(/113«)استغفـار كنند، هرچند از نزدیكانشان باشند!

 . 338، ص: 18المیزان، ج:  -1

 

 

 


