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

كنند، تا به اين وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرويى و  با نام عزيزى و يا بزرگى آغاز مى

احترامى به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و يا يـاد آن بـه میـان 

 آيـد، به ياد آن عـزيز نیـز بیـفتنـد. مى

يافتهاين معنا در كالم خداى نیز جريان  به نام خود كه  ، خداىتعالى  تعالى كالم خود را 

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

با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و 

با نام وى آغاز نموده، نشان وى را بدان بزند، افعال و گفتارهايش اين ادب را رعايت و آن را  

اعمال، خدا و   آن  باشد و مقصود اصلى از  اعمال خدا را داشته  تا عملش خدايى شده، صفات 

رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام خدايى آغاز شده  

 كه هالك و بطالن در او راه ندارد... و 

 (  . ۲۶، ص ۱الـمیزان ج )          كنم!   «ام خدا آغاز مى »  من به ن
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 مقـدمـه مـؤلـف 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

 

ُرون    ِكتاٍب َمْكنُون  إِنهُ َلقُْرآٌن َكريم  في  ال َيَمسُّهُ إِالَّ اْلُمطَهَّ

 كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! در  اين قـــــــــرآنـى اســت كــريـــــــــــم!

 اكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! كه جز دست پــ

 معارف قرآن در المیزان 

 تفسیر موضوعی المیزان 

كه از »تفسیر المیزان« ، اين كتاب به منزله يك »كتاب مرجع« يا فرهنگ معارف قرآن است

 بندى شده است. طبقهانتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  
 

 کتاب  اهمیت 

تو تهران تو کتابخونه پیدا کردم، صد صفحه اش رو خوندم، ولی مشهد هیچ  » ...   -

نکردم، آيات سنگین قرآن رو برداشته بود تفسیر عالمه رو آورده بود.  جا پیداش  

واقعا،  شد  بهم   حیف  خرم،  می  ازش  قیمت  برابر  دو  داره،  کی  هر  رو  کتاب  اين 

 اطالع بدين ...!«
 

که در   www.goodreads.com/book/show/8553126:در سايت گودريدز

کتابهائی را که آن از همه جای دنیا افراد عالقمند به کتاب می توانند بهترین  
مشهد   مقدس  شهر  از  مالئی  رضــا  محمد  آقای  کنند،  معـرفی  اند  خوانده 
با کتابهای  المیزان« را همراه  اول » معارف قرآن در  از جـلد  مشخصاتی 

 مورد عالقه اش به نحو باال معرفی کرده است. 
  

در حال حاضر تعداد زیادی از سایت های اینترنتی و کتابخانه های دیجیتال  
جلد را در سایت های خود قرار داده اند، و همچنین  77سمت زیادی از این ق

خود   دانشجویان  به  کتاب مرجع  به عنوان  را  آنها  ها  دانشگاه  اساتید  برخی 
 معرفی کرده اند. 

 

 از موضوعی کردن المیزان  هدف

و            قوانین  دین،  فروع  دین،  اصول  مانند  موضوعاتی  کریم  قرآن  شریفه  آیات 

مق شرع  شامل  احکام  را  حکومت  اصول  و  زندگی  اصول  اخالقیات،  اسالم،  دس 

http://www.goodreads.com/book/show/8553126
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و   اخروی، هستند  زندگی  زمین،  ها،  آسمان  عالم،  آفرینش  درباره  مطالبی  همچنین 

بهشت، دوزخ و امثال آنها، و نیزدرباره سرمنزل نهائی انسان و بازگشتش به مالقات 

 .را در بر دارندپروردگار  

نبوت          قرآن درمدت بیست و سه سال  آیات مقدس  احکام در  این موضوعات و 

پیامبر گرامی خدا در انواع شرایط زمان و مکان و البته بدون طبقه بندی موضوعی،  
نازل شده است.  واضح است تفاسیر قرآن کریم از جمله تفسیر گرانمایه المیزان هم  

فسیر پرداخته اند، که اهمیت این روش در  به شرح و ت  اولیهبا مراعات همان ترتیب  

 مورد یک کتاب هدایت آسمانی برهمه روشن است.

به           آنها  بود  تفاسیرنیاز  این  مطالب  خالصه  مطالعه  و  مراجعه  سهولت  برای 

ترتیب موضوع طبقه بندی شوند، لذا کتاب های معارف قرآن در المیزان برای همین  

 منظور تالیف یافتند.   

نیز توسط    ۲۲در شروع کار مطالب تحت            آن  اولیه  آماده شد و چند جلد  جلد 

یافت. چون مجلدات برای   انتشار  در قطع وزیری چاپ و  تبلیغات اسالمی  سازمان 
د چاپ  برای  موضوعات  لذا  شد  داده  تشخیص  حجیم  جیبی   ۷۷رمطالعه  قطع  جلد 

 فسیر جوان منتشر گردید.مجددا تنظیم گردید که مجلداتی از آن توسط موسسه قرآنی ت

ضمنا تذکر این نک ته را ضروری می دانم که از شروع ک تابها تا پایان تاریخ ادیان از مجلدات چهل        
چاپ   از  مطالب  بقیه  شده  استفاده  فارسی  ترجمه  مراجعه    ۲۰جلدی  لزوم  صورت  در  لطفا  جلدی، 

یات هم در نظر گرفته شود  . تطبیفی با اصل المیزان شماره ا 
  

 تفسیر موضوعی شده  ترجمه انگلیسی 

کمک خدای سبحان اقدام    جلد به زبان فارسی مولف با  ۷۷تالیف  بعد از اتمام           

کاملبه   حاضر    ترجمه  حال  در  که  نمود  به    ۱۷آنها  و  شده  آماده  زیر  بشرح  جلد 
در سایت   فارسی  کتابهای  گرفته  همراه  قرار  کتابها می  زیر  جستجوی  برای  است. 

 :با عنوان اینترنت و موبایلتوانید در 

  نمایید. جستجو “ www.Almizanref.ir" و یا  " معارف قرآن در المیزان" 
 

 کامل:انگلیسی اسامی کتابها با ترجمه 

BOOK 1 - INTRODUCING GOD, HIS COMMAND AND HIS CREATION,  

BOOK 2 - DEVISING, PREDESTINATION, AND DESTINY 
BOOK 3 - DIVINE DECREE AND DIVINE TRADITIONS 

BOOK 4 - START AND END OF THE UNIVERSE 

BOOK 5 - CREATION SYSTEM        

http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
http://almizanref.epage.ir/images/almizanref/content/files/2-ALMIZAN%20English%20CLASSIFICATION%20-COMPLETE-%20Devising%20Predestination%20Destiny%20.pdf
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BOOK 13 – HHUUMMAANN  SSPPIIRRIITTUUAALL  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  AANNDD  CCOORRRREECCTTIIVVEE  MMOOTTIIOONN  

(Present Volume) 

BOOK 29 - MUHAMMAD Last Messenger of Allah 

             BOOK 31 - Specifications of   HOLY QURAN - Revelation, Collection, Interpretation 

BOOK 38 - ISLAMIC FAMILY LIFE  

BOOK 41 - ISLAMIC SOCIETY 

BOOK 42 - BASIS OF ISLAMIC ETHICS  

BOOK 54 - PARADISE 
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  ضمناّ مجلدات مزبور را در وبسايتهای زير نیز می توانید جستجو کنید:    

www.almizanref.ir    
https://library.tebyan.net/fa/170080/... 

www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task... 
www.tafsirejavan.com/index.php/.../ 
https://sites.google.com/site/almizanclassified  
https://sites.google.com/site/almizanrefrence  

  

در پايان شکرگزار پروردگار مهربان عالم هستم که اين لطف و عنايت را بر اين بنده ارزانی       

سالگی اعطائی امروز بر تهیه و تالیف اين    8۵سالگی عمر اعطائی اش تا سن  ۴۱فرمود که از 

مجلدات همت گمارم و برای مجلدات آتی نیز همچنان پروردگاری می فرمايد... همه اين نعمات  

پهنه    را بر  توانست  اعطا فرمود که  طبابائی هستیم که خدايش چنان  الهی عالمه  مرهون روح 

   گیتی نور خدا را گسترده سازد و برود!  با فاتحه ای بلکه جبران کنیم!

 ید مهدی )حبیبی ( امین س                                                            

 ۱۴۴۳ ثانیجمادی ال ۲9برابر   ۱۴۰۰ماه  بهمن ۱۲

 

 

 

 

http://www.almizanref.ir/
https://library.tebyan.net/fa/170080/
http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task
http://www.tafsirejavan.com/index.php/.../
https://sites.google.com/site/almizanclassified
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://sites.google.com/site/almizanrefrence
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
https://cafebazaar.ir/app/com.abrar.tafsiremozoueequranvaaghayedvaahadis/?l=fa
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   خش اول خش اول خش اول ب ب ب 

 

 

 

  تحوالت روحی انسان تحوالت روحی انسان 
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 اول  فصل

 وی ق ت 

 

 تقوى و تربیت نفس  

یاُم... لَعَلَّكُــْم تَتَّقُوَن!«    »یـا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُــوا كُتَِب َعلَْیكُــُم الص ِ

گونه كه بر  ايد، روزه بر شما نوشته شد، همان »اى افرادى كه ايمان آورده 

( شويد!«  پرهیزكار  تا  شده،  نوشته  بودند،  شما  از  قبل  كه  /    ۱8۳كسانى 

   بقره(

تر كند كه ساحت قدس پروردگار منزه تعالیم عالیه اسالم و قرآن چنین افاده مى 

از 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  

 د نه خدا.  را داشته باشد تنها متوجه بنده خواهد ش 

قرآن مى  است.  چنین  نیز  اِْن  فرماید:  گناهان  َو  الَْنفُِسكُْم  اَْحَسْنتُْم  اَْحَسْنتُْم  »اِْن 

ايد و اگر بدى كنید باز به خود بدى  اگر نیكى كرديد به خود نیكى كرده   -اََسأْتُْم فَلَها  

كارى    شود كهپس آثــار اطاعت و معصیت عاید خود انسان مى  /اسرا(۷ايد!« )كرده

 جز نیاز و تهى دستى ندارد.

تَتَّقُوَن!« یعنى تشریع این حكم قرآن كریم در مورد روزه مى فرماید: »لَعَلَّكُْم 

این  نه  شوید  پرهیزكار  شما  كه  است  این  شما  براى  گرفتن  روزه  به  پروردگار  كه 

 نیازمند باشد.

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

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

قدس ارتباط پیدا كند و به مرتبه كمال و روحانیت برسد و درجات ارتقاء معنوى را  

بندوبارى و شهوترانى  به از بى  این است كه  او الزم است  اول چیزى كه بر  پیماید 
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گ را  سركش  نفس  جلو  و  افسار  بپرهیزد  طبیعت  و  طبع  زمین  در  نگذارد  و  رفته 

خواهد بماند و از دلبستگى و  خواهد بــرود و در هرجا كه مى گسیخته بهر سو كه مى

و خالصه از هرچیــز كه او را    دفرورفتن در مظاهر حیات مادى خــود را منـزه كــن

 دارد دورى گزینــد.  از خــدا بــازمى 

از   خوددارى  راه  از  تقوى  دست  این  نفسانى  هواهاى  از  دورى  و  شهوات 

آن مى نیاز  دهد، و  در امور مورد  این است كه  با حال عموم مردم مناسب است  چه 

هاى مشروع هم خوددارى  همگان مانند خوردن و آشامیدن و تمایل جنسى از شهوت 

هاى نامشروع  ها تقویت شده و بتوانند از شهوت كنند تا به واسطه این تمرین، اراده آن 

امور   در  كه  كسى  زیرا  بجویند  تقرب  پروردگار  سوى  به  و  نمایند  خوددارى  نیز 

بهتر   حرام  و  غیرمشروع  امور  در  كرد  اجابت  را  خــدا  دعــوت  مباح  و  مشروع 

 ( ۱)كند. اطاعت و فـرمانبــردارى مى

 .  9، ص: 3المیزان، ج:  -۱

 

 

 حقیقت تقوا 

ِ فَاِ  ْم َشعائَِر ّللا   نَّها ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب!«  »ذِلَك َو َمْن یُعَظ ِ

دارد،  »)اين  بــزرگ  را  الهى  شعائــر  هركس  و  حــج(  مناسك  است  گونــه 

 / حـــج(  ۳۲هــا اســـت !« ) ايــن كــار نشـانــه تقــواى دل 

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

 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  
لمس  یا بى جان كردن  زدن و   در نكاح و زنا یكى است.  كردن بدن جنس مخالف، 

یا نماز براى   و  در جنایت و در قصاص یكى است  امثال  انسان  خدا و براى ریا و 

 ها از نظر اسكلت ظاهرى یكى است.  این

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 

 ( ۱)شود مانند احسان و اطاعت و غیره.  از افعال انتزاع مى

 .  ۲48، ص: ۲8المیــــــــــــــزان، ج:  -۱
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 اساس سه گانه تقواى دينى 

ااِل  َمتـاعُ  الدُّْنیا  اْلَحیوةُ  َو َما  َو ِرْضـواٌن   ِ ِمَن ّللا  َمْغِفَرةٌ  َو  »... فِى ااْلِخَرةِ َعذاٌب َشدیدٌ 

 اْلغُرُوِر!«  

خر در میان  »بدانید زندگى دنیا، تنها بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و تفا 

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

اى كه آن  شود، به گونه برد، سپس خشك مىكشاورزان را در شگفتى فرومى 

مى  رنگ  زرد  مىرا  كاه  به  تبديـل  ،سپس  يا  بینـى   ، آخرت  در  و  شود 

زنعذاب   ) حال  به هر   ( و  الهــى  و رضاى  مغفرت  يا  است  دنیا  شديد  دگــى 

 / حديد(   ۲۰چیزى 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 تقواى دینى به یكى از سه امر دست مى 

 شود:  یكى از سه وجــه عبادت مى

 ـد ـ عشـــق ترس ـ امیـ

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

بیند، بنابراین، باید هدف خود را  تر شود چیزى نمىسراب است كه تشنه وقتى نزدیك 

جا به نتیجه دنیا قرار ندهد و بداند كه در وراى این دنیا جهان دیگرى است كه در آن 

جه، عذابى است شدید در برابر كارهاى زشت او،  رسد. حال یا آن نتیاعمال خود مى 

 و یا مغفرتى است از خدا در قبال كارهاى نیك او.  

تر پس باید از آن عذاب بترسد و به آن مغفرت امید داشته باشد. ولى اگر عالى 

دهد نه به خاطر نجات از عذاب  از این فكر كند هدف خود را خوشنودى خدا قرار مى

 ل كند.  و رسیدن بـه ثواب، عم

 ضمانــت اجرائى ناشـى از ترس 

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

دارد. هرچه بیشتر  هایشان چیره گشته و از انحراف و گناه و عصیان بازشان مىدل 

  ترسنــد و در نتیجه به عبادت وخورنــد بیشتر مىبه تهدیــد و وعیدهاى الهى برمى 

 پردازند.  اطاعت مى
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 ضمانــت اجرائى ناشــى از امیـد  

هاى الهى و  شان غلبه دارد و هرچه به وعده بعضى دیگر از مردم امید و طمع 

خورند امیدشان بیشتر شده و به خاطر  ها و درجاتى كه خداوند نوید داده برمى ثواب 

نعمت  به  كرامت رسیدن  و  و عمل  ها  باایمان  مردم  به  خداوند  كه  عاقبتى  و حسن  ها 

وسیله  پردازند، باشد كه بدین اعمال صالح مىصالح وعده داده بیشتر به تقوى و التزام 

 به مغفرت و بهشت خدائى نایل شوند.  

 ضمانت اجرائى ناشى از شناخت واقعى خدا 

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

را عبادت    كنند و نه از طمــع به ثواب، بلكه اواینان خــدا را نه از ترس عبــادت مى 

اند كه خداونــد، پروردگار و مالك  كه سزاوار عبادت است. فهمیدهكنند براى اینمى

خود ایشان و اراده و رضاى ایشان و مالك هر چیزى غیر ایشان است. اوست كه به  

 كنــد.  تنهائى تمامى امــور را تدبیـر مى

كند و  چه كه مىآن چنین شناختند و خود را هم فقط بنده دیدند. از  خدا را این

دارد.  نمىاو چیزى دیگر در نظر نداشتند و طمعخدا و توجه كندجز وجهچه كه نمىآن

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

كه از عذاب خدا ترسنده و به ثواب او امیدوار است،  دارد تا امیدوار شود ـ گو این

 محركش براى عبادت و اطاعت خوف و رجاءنیست.   ولكن

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

كند. قلب را منحصرا متعلق به خدا و هرچه كه منسوب به خداســت، از دیــن و  مى

ا محبت  ســازد، زیر آورنــده دین و ولــى  در دین و هرچه برگشتش به خــدا باشد مى

 ( ۱)به هر چیز محبــت بـه آثــار آن نیــز هســت. 

 .  ۲53، ص: ۲۱المیـــــــــزان، ج:  -۱

 

 تـقـوى و تــوبـه  

اٌب َرحیٌم !«   َ تَو  َ اِنَّ ّللا   »...َو اتَّقُوا ّللا 

 / حجرات(  ۱۲»...تقواى الهـى پیشه كنید كه خداوند توبه پذير و مهربان است!« )

در آیه فــوق اگر مراد از »تقوا« اجتناب از گناهانى باشد كه قبالً مرتكب شده  
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اٌب   بودند، و بعد از نـزول این دستور از آن توبــه كنند، آن وقــت معناى »اِنَّ الل ــهَ تَو 

مى  این  بندگــان  َرحیٌم«  به  نسبــت  و  اســت،  توبــه  پذیـراى  بسیــار  خــدا  كه  شــود 

 شونــد مهــربـــان اسـت.  ه وى پناهنــده مىتائــب كه ب

تاكنون   كه  هرچند  باشد  گناهان  مطلق  از  اجتناب  »تقوى«  به  مراد  اگر  اما 

اٌب َرحیٌم« این مى تَو   َ شود كه  مرتكب آن نشده باشند، آن وقت مراد به جمله »اِنَّ ّللا 

آید و  آنان برمى  خدا بسیار به بندگان باتقوایش مراجعه نموده و درصدد هدایت بیشتر

هاى شقاوت قرار گیرند،  كه در مهلكه هر لحظه با فراهم كردن اسباب، آنان را از این 

 كند، و نسبت به ایشان مهربان است.  حفظ مى

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

بنده به  رجوع  كه  موفق    خود  را  او  و  مىتبه  نموده  َعلَْیِهْم  وبه  تاَب  ثُمَّ   « نماید: 

بنده ۱۱8ِلیَتُوبُوا«) وقتى  یعنى  است،  بنده  توبه  از  بعد  دیگرش  توبه  یك  و  اش  /توبه( 

اش را بپذیرد »فََمْن  كند، تا او را بیامرزد و توبه توبه كرد، دوباره به او رجوع مى

َ یَتُوبُ   َعلَْیِه ـ پس هركس بعد از ظلم و گناهش توبه  تاَب ِمْن بَْعِد ظُْلِمه َو اَْصلََح فَِانَّ ّللا 

/   39پذیرد.« )اش را مى گردد، و توبه كند و خود را اصالح نماید خدا هم به او برمى

 ( ۱)مائده( 

 .  ۲0۱، ص: 36المیزان، ج: -۱

 

 میزان تقوى، و میزان توان انسان  

 » فَاتَّقُوّللا َ َمااْستََطْعتُْم...!«  

 / تغابن(   ۱6جا كه در توان داريـد ، تقواى الهى را پیشه كنید...!« )بنابراين تا آن » 

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

 تقــوى و تـرس خــدا كوتــاه نیائیـد.  

مى  را  مطلبــى  همان  آیه  »ایــن  شریفه:  آیــه  كه  َحقَّ  ...اتَّ رساند  ّللّاَ  قُوا 

كه بخواهد بفرماید هرچه  عمران( در مقام افاده آن است، نه این/ آل   ۱0۲« )تُقاتِِه...! 

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

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

 ارد چیــزى نظیر اختــالف به مقدار و كیفیــت اســـت.  دو وجــود د
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دهد تقواى شما همه مواردى را كه در سعه و قدرت  در جمله اولى دستور مى 

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

 متصف بــه حقیقت باشــد، و تقــواى صــورى و ظاهــرى نباشـد.  

آن    اولــى  كیفیــت  به  مربــوط  دومى  تقواســت.  مقدار  و  كمی ــت  به  راجع 

 اســت.  

 »َو قیَل ِللَّذيَن اتَّقَْوا ماذا اَْنَزَل َربُّكُْم قالُوا َخْیرا...!«  

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

 ( ۱) / نحل( ۳۰گفتنــد : خیـر ) و سعـــادت (...!« )است ؟ مى 

 .  ۲64، ص: 38المیزان، ج:  -۱

 

 پاداش متقین در دنیا، در لحظه مرگ و در آخرت  

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

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

 / نحل( ۳۰سعــادت (...!« ) گفتنــد : خیــر ) و  مى

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

 چه نــازل كـــــرده بـــود چگـــــونــــــه بـــــــود؟  آن

 گفتند: خیر بود!

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

 رى اســــت.  پاداش بهتــــ

مى آن را  آنان  آخــرت  در  و  گـاه  باشــد  كرده  تأكیــد  را  كالم  تا  ستایــد 

 فرمایــد:  مى

 و چــه نیـــــك اســـت خـــانــــه متقیـــــــن!   -

 دهــــد كــــــه: گــاه تــوضیـــــح مجـــدد مـــــىآن

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

 جا هرچــه را بخواهنــد در اختیــار دارند.است و در آن 
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 دهــد.  چنیـــن متقیــن را پـــــاداش مـــى و خــدا ایــن 

 / نحل(   ۳۲فّاهُُم اْلَمالئَِكةُ َطیِّبیَن...!« ) »اَلَّذيَن تَتَوَ 

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

 است.  

 فرمـــایـــد:  مى

را قبض روح مى ـ   آنان  از  متقین كسانى هستند كه مالئكه  در حالى كه  كنند 

به ایشــان ـ عاریند. و  ـ شرك و معاصــى  ـ كه  مى  خبث ظلــم  گوینــد: سالٌم علیكم 

 تأمین قولى آنان است.  

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

 كنند. به ســوى بهشت راهنمائى مى

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

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

اى كه براساس رشد و سعادت استوار است و در نتیجه خودشان هم از  است، زندگى

 شونـــد.دنیاى خوشى برخـــوردار مى

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

 ( ۱)ناپذیر است.زوال 

 .  83ص:   ،۲4المیــــــزان، ج:  -۱
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 دوم فصل  

  توکل توکل 
 

 توكل، و چگونگى تسلیم انسان به اراده الهى  

ِ فَْلیَتَـَوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن!«  ُ ال اِلهَ ااِل  هَُو َو َعلَى ّللا   »ّللَا 

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

 / تغابـن(  ۱۳توكل كننـــد!« )

»توك ل« به معناى آن است كه انسان شخص غیرخودش را قائم مقام خود كند،  

گیرى این است كه اراده وكیل قائم  تا او امور انسان را اداره نماید، و الزمه این وكیل

 مقام اراده موكل، و فعل او فعل این باشد.

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

 داند.  را تابع اراده و عمل مطاع مى خود

اراده   تابع  را  خود  اراده  كه  است  این  خود  پروردگار  از  بنده  اطاعت 

مى  كه  هم  عملى  و  كند،  عبارتى پروردگارش  به  و  باشد،  داشته  را  جنبه  همین  كند 

آن  اراده خود را و  بنده  اراده و  دیگر  فداى  اوســت همه را  چــه را كه متعلق اراده 

 وردگارش نموده، و چنیــن ایثارى در راه او بكنـد.  عمــل پر

چه براى بندگانش تشریع كرده، و در متعلقات  پس اطاعت خداى تعالى در آن 

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

مؤمن به خدا واجــب است، پس توكل بر او نیز بر مؤمنیــن الزم است، و مؤمنیــن  

گردن   را  او  اطاعــت  هم  و  كنند،  توكل  او  بر  را  باید  او  كه  كسى  اما  و  نهنــد، 
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 شناسد، و به او ایمـان ندارد، اطاعت هم ندارد.  نمى

آن  بر  از  توكل  از  نوعى  صالـح  عمل  و  ایمــان  كه  شد  روشن  گذشــت  چه 

 ( ۱)خداست.  

 .  ۲60، ص: 38المیزان، ج:  -۱

 

 توكل، و كفالت الهى  

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

 / طالق(   ۳كنـد...!« )»...و هر كس بر خداونــد توّكل كنــد، كفايــت امرش را مى 

كاره  همه  خدا  كند  توك ل  خدا  بر  كه  كسى  خود  اش مىـ  كار  به  خدا  كه  شود 

 اى قرار داده است.  رسد و خدا براى هر چیزى اندازه مى

دهد خود  هائى كه مىآن و فرمانكند، از نفس و هواهاى  كه بر خدا توك ل كسى

را كه خدا از   را كنار بكشد و اراده خداى سبحان را بر اراده خود مقدم بدارد و عملى

خواهد بر عملى كه خودش دوست دارد ترجیح بدهد، و به عبارتى دیگر به دین  او مى

 خدا متدین شود، و به احكام او عمل كند.  

 ـ »فَُهـــَو َحْسبُـــهُ !« 

چه را كه او آرزو  چنین كسى خدا كافى و كفیل او خواهد بود، و آن وقت آن 

برایش   را  همان  هم  تعالى  خداى  آنمىكند،  البته  مقتضاى  خواهد،  به  او  كه  را  چه 

چه را كه واهمه  دهد، نه آنفطرتش مایه خوشــى زندگى و سعادت خود تشخیص مى

 دانـــد.  كاذبش سعادت و خوشـــى مى 

حكم   ) به  يَْحتَِسُب...!«  ال  َحْیُث  ِمْن  يَْرُزْقهُ  طالق(  ۳»َو  او   /  كه  جائى  از 

م و  مادى  رزق  ندهد  هم  را  مى عنوى احتمالش  فراهم  را  مادى اش  رزق  را  كند.  اش 

كه او قبل از رسیدن به چنین توكلى رزق رساند، براى این بدون پیش بینى خود او مى

دانست، همان اسبابى كه هاى ظاهرى مىخود را حاصل دسترنج خود و اثر اسباب 

نداشت،    دل به آن بسته بود، و از آن اسباب هم كه بسیار زیادند جز به اندكى اطالع

ها خبر دارد و اوست كه اسباب و مسببات را پشت  لكن خداى سبحان از همه اسباب 

بخشد، و به هریك از آن اسباب بخواهد  چیند، هرطور كه بخواهد نظام مى سرهم مى

 دهد تأثیرى كه خود بنده چنان تأثیرى براي آن سراغ نداشته است.  اجازه تأثیر مى
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رزق واقعى همانست، چون مایه حیات جان آدمى  از لحاظ رزق معنوى ـ كه  

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

دانــد كه از چه راهــى  این است كه انسـان نه از چنین رزقــى آگهى دارد، و نه مى

 رســد.بوى مى

كل خویش است، و او را  دار سرپرستى بنده متوخداى سبحان كه ولى و عهده 

بیرون مى پرتگاه هالكت  پیش از  او  خود  از طریقى كه  و  نمىكشد  را  آن  كند، بینى 

دهد. البته وقتى بنده بر خدا توكل كرده و همه امور خود را به او واگذار  روزى مى

هائى را كه قدرت بدست آوردن آن را در خود  چیز از كمال و از نعمت كند، هیچمى

چه را كه امیدوار بود به وسیله سعى و كوشش خود به  دهد و آن دست نمى  بیند ازمى

كه او به وى توكل  كند، براى ایندست آورد همــان را خداى تعالى برایش فراهــم مى

كه طور نیست، براى این شود، و هیچ سبب ظاهــرى این كرده و خدا همه كاره او مى 

كارگ یكبار  بگیرى  نظر  در  كه  را  سببى  مىهر  نمىر  دیگــر  بار  و  ولى  افتد  افتد، 

باِلــُغ اَْمِرِه...!« )رسد  طور نیست او به كار خود مى خداى تعالى این /    ۳»...اِنَّ ّللّاَ 

 تعالى است.  و تمامى امور در حیطه قدرت خداى طالق( 

 / طالق(.   ۳ٍء قَْدرا !« )ـ »...قَْد َجعََل ّللّاُ ِلكُّلِ َشىْ 

كند. بنده متوكل نیز  هر موجــودى را خداى تعالــى معین مىحــدود و اندازه  

اندازه  پس  نیست،  خـارج  خــداى  قدرت  تحــت  بدست  از  نیــز  او  حــدود  و  ها 

 ( ۱)خداســت. 

 .  ۲۷6، ص: 38المیزان، ج:  -۱

 

 توكل، و انحصار آن به خدا 

احِ  ـهُ َخْیــٌر حافِظــا َو هُــَو اَْرَحــُم الر   /یوسف(64)میــــَن !« »...فَــاللـ 

 است !«   الّراِحمین »خداوندبهترين 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 مى یعقوب علیه 

، و هیچ اثر و خاصیتى خصوص پسرش لغو بیهوده است، و هیچ لغو و بیهوده است

خداى   به  كه  است  توكلى  و  اطمینان  آن  تنها  اتكال،  و  اطمینان  بهترین  پس  ندارد، 

و   خدا  به  توكل  میان  باشد  مردد  امر  وقتى  خالصه  و  باشد.  او  حفظ  به  و  سبحان 
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تفویض به او، و میان اطمینان و اعتماد به غیــر او، وثوق به خداى تعالـى بهتر و 

   بلكه متعین است.

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 

دریــغ نمى او عاجــز  از رحمتش  او  ورزد.  به  تفویض  خــود  امر  را كه  و ضعیف 

كنــد، و كســى كــه بـر خـدا توكل كند خــدا  نمــوده و بر او توكــل جستــه ترحــم مى 

 او را بس است.  

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

ا از  او  به غیر  اعتماد  بر  خدا،  به  اعتماد  و  تعالى  اطمینان  خداى  كه  است  ین جهت 

كریمه به صفات  آن متصف  وجود  خاطر  به  كه  است  حاصل  اى  اطمینان  و  یقین  ها 

دهد، و كسانى را كه امور خود  شود كه چنین خدائى بندگان متوكل را فریب نمىمى

كند، چه او رئوف به بندگان خویش، و غفور و  اند خدعه نمىرا تفویض به او كرده 

   (۱)است!   ارحم الراحمینتر عبارت جامعكیم و علیم، و به ودود و كریم و ح 

 .  56، ص: ۲۲المیــــــــــــزان، ج:  -۱                                               

 

 درجات مختلف توكل  

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

 / طالق(  ۳كنـــد!« )كفايــت امــرش را مى »...و هر كس بر خداونـد توكل كنـد، 

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

مى بیرون  هالكت  پیش پرتگاه  او  خود  كه  طریقى  از  و  نمىكشد،  را  آن  كند،  بینى 

كه به خداى تعالى توكل كرده، و همه اى به خاطر ایندهــد، و چنین بندهروزى مى 

هائى را قدرت به  امور خود را به او واگذار نموده، هیــچ چیز از كمــال و از نعمت

مى خود  در  را  آن  آوردن  نمى دست  دست  از  آن بینــد  خالصه  كه  دهد،  را  چــه 

امیــدوار بــود به وسیله سعى و كوشش خود به دســت آورد همان را خــداى تعالــى  

مى فراهم  اینبرایش  براى  توكل  كه  كند،  خدا  بر  كه  كسى  و  كرد،  توكل  وى  به  او 

 طــور نیست.  شود، و هیچ سبــب از اسباب ظاهــرى این كنــد، خدا همه كاره او مى 
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مى امت  این  اولیاء  از  صالحین  نصیب  تنها  مقامى  افراد  چنین  اما  و  شود، 

پائینپائین درجات  كه  تقوى  اهل  از  متوسط  افراد  یعنى  و  تر  معرفت  حیث  از  ترى 

مل دارند، از موهبت والیت خدایى هم آن مقدارى برخوردارند كه با اخالص ایمان ع

بهره  هیچ  كه  نیست  چنان  و  دارد،  مطابقت  صالحشان  اعمال  موهبت  و  این  از  اى 

 كه خداى عزوجل  فرموده:  نداشته باشند. چگونه محروم باشند با این 

َوِلىُ  )»َوّللّاُ   »! عمران(،  68اْلُمْؤِمنیـَن  آل  َوِلىُ   /  ) »َوّللّاُ   »! /    ۱9اْلُمتَّقیَن 

 جاثیه(.

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

ّللا   تقوى  خود  است،  تعالى  خداى  اراده  از  ناشى  امور  در  بر    خروجشان  توكل  و 

اراده    گونه افراد مؤمن و متقى اراده خداى تعالى را در جاىكه ایناوست، براى این 

داده  قرار  برخوردار  خودشان  زندگى  سعادت  از  مقدار  همان  به  نتیجه  در  اند، 

دهد، و از جائى شوند، و خداى تعالى برایشان از هر نامالیمى مخرجى قرار مىمى

روزى  نرسد  فكرشان  به  آنان  خود  مىكه  ایشان  شان  كافى  پروردگارشان  و  دهد، 

او به كار خود مى  اراده  است، و  را به كرسى مىرسد، و  نشانــد، و چگونه  خــود 

 كــه اوست كه براى هر چیزى قـدرى و مقدرى معین كرده است.  چنیــن نباشد با این

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

مى هم  رخنه  و  باشد،  كرده  رخنه  عملشان  و  از  ایمان  صالحان  از  غیر  چون  كند، 

 ترند از شرك خالى نیستند.  ها كه از رتبه پائین، آناولیاءّللا  

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

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

 ( ۱) ) آيــه موردبحث از آيات برجستــه قــرآن اســت.( 
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 ايمان و تسلیم مقدمه توكل  

ِ فَعَلَْیِه تََوكَّلُوآا اِْن كُْنتُْم ُمْسِلمیَن!«    »َو قـاَل ُموسى یا قَـْوِم اِْن كُْنتُْم َءاَمْنتُْم بِالل 

آورده  خــدا  به  ايمــان  شما  اگر   ، من  قــوم  اى   : گفت  او  »موســى  بر  ايد، 

   / يــونس(  84توكل كنیــد ، اگر تسلیــم فرمــان او هستیـــد!«) 
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اید!( و اگر در برابر  اید )كه ایمان آورده ـ اى قوم! اگر شما ایمان به خدا آورده 

 او 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  كند و مؤمن مى پروردگار خویش آشنا مى

منتهى مى او  به  اسباب  چیز  همــه  همه  مدبر  و  دار  كه سررشته  اوست  تنها  شود و 

 است.  

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

هــا را به عنــوان  توان آن تسلیــم خدا كنــد و از اعتمــاد بر ظاهر اسبــاب كه مىرا  

 سبــب به 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.  

آی این  امر كرده است كه بر خدا توكل كنند  ه موسى علیهدر  را  السالم مردم 

گاه كــالم را با شرط دیگــرى كه اسالم  ولى امر را ابتدا مشروط به ایمــان كرده و آن 

 است به پایان بـرده است.  

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

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

فرق داشته، زیرا ایمان مردم واقعیت داشت و محرز بود ولى اسالم، یكى از شرایط  

كمال ایمان است و به هیچ وجه الزم و ضرورى نیست كه هر مؤمنى مسلمان باشد،  

   ( ۱)م تكمیل كند. چه بهتر است این است كه مؤمن، ایمان خود را با اسالبلكه آن
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 گانه عبوديت( تفويض، توكل و تسلیم )مراحل سه

ِ اِنَ  ُض اَْمـرى اِلَـى ّللا  ِ َ بَصیٌر بِاْلِعباِد!«  »... فََستَذْكُُروَن مـا اَقُوُل لَكُـْم َو اُفَـو   ّللا 

 / مؤمن( 44)

ر خواهید آورد ، من كار خود  گـويـم به خـاطـ»... و بـه زودى آن چـه را مى 

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

 كنــــم...! و مــن امــر خــــود را بــه خــدا تفـــويــض مى  -
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تفویض امر به خدا، برگرداندن و واگذارى امر است به او، در نتیجه تفویض  

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

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

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

توكلش   اگر  و  نباشد،  او  به  راجع  امرى  هیچ  و  باشد  بركنار  كه  است  كسى  حال 

گیرد، تا  به این اعتبار است، كه بنده خدا پروردگار خود را وكیل خود مىخوانند  مى

نامند، به این اعتبار هر تصرفى را كه خواست در امور او بكند، و اگر تسلیمش مى

در برابر هر اراده  بنده خدا رام و منقاد محض است،  اى كه خداى سبحان است كه 

بخواهد،درباره  او  از  كه  هركارى  و  بكند،  این  اش  خود  بدون  به  را  امرى  هیچ  كه 

اى هستند، از  گانهكند، پس تفویض و توكل و تسلیم مقامات سه نسبت دهد، اطاعت مى

پائین باریك تر و سطحىمراحل عبودیت، از همه  ازآن  باالتر تر توكل است و  تر و 

 ( ۱)تر تسلیم است.  تر و مهم هم دقیق تفویض، و از آن 
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 مقام اتكال مؤمن به خدا 

ْت طآئِفَتاِن ِمْنكُْم اَْن تَْفَشال... !«    »اِذْ َهمَّ

») و بـه يــادآور ( زمانــى را كه دو طايفـه از شمــا تصمیم گرفتنــد سستــى  

 عمــران(/ آل   ۱۲۲نشــان دهند...!« ) 

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

ر و  داند خدا یاكه مىهاست، و سزاوار نیست كه شخص مؤمن با آن كه خدا یار آن این

یاور اوست ترسیده و ضعف و زبونى به خود راه دهد. و این وظیفه مؤمنین است كه  

امر خود را به خدا واگذار نموده و به او توك ل كنند. و كسى كه به خدا توك ل كرد خدا  

 هم نگهدار او خواهد بود.  

 عمران( / آل  ۱۲۳ـــــةٌ... !« ) »َو لَقَــــْد نََصــَركُــُم اللّــهُ بِبَــْدٍر َو اَْنتُــــْم اَِذلَّ 

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

ها را در عین ضعف و زبونى  خود را نسبت به مؤمنین با نشان دادن موردى كه آن
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شما   از  كه  نبود  »سزاوار  است:  چنین  آیه  مقصود  نماید.  تشدید  است  كرده  یارى 

را در جنگ بدر در  نمودار شود و حال آن   مظاهر ضعف و سستى  كه خداوند شما 

 كه ذلیل بودید یارى فرمود!«  عین این

مؤمنین   به  نسبت  بدر  جنگ  در  كه  را  نصرتى  شریفه  آیه  این  در  خداوند 

شان قرار داده است.  فرموده ذكر كرده و سپس آن را در مقابل ترس و ضعف كنونى

ب عظمتى  و  ت  عز  هركس  كه  است  بدیهى  الهى  هو  یارى  و  مدد  مولود  آورد  دست 

نظر از یارى پروردگار جز فقر و ذلت سرمایه دیگرى ندارد.  است. بشر با صرف 

ذلیل مى  و  الهى مردمى ضعیف  عنایات  از  نظر  قطع  با  هم  مؤمنین  باشند.  بنابراین 

تى را كه مؤمنین دارا مى   ( ۱)باشد در اثر مدد و یارى الهى است.  عز 
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 رابـطه تـوكـل و سـرنـوشــت  

ِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن!«   ُ لَنا هَُو َمْولینا َو َعلَى ّللا   »قُْل لَْن یُصیبَنآ ااِل  ما َكتََب ّللا 

آنما رخ نمى اى براى »بگو هیچ حادثه  ما نوشته  چه خداوند براى دهد مگر 

و  اســت  ما   ) سرپرست  و   ( مولى  او  توكل    است،  خـدا  بر  تنها  مؤمنان 

 / توبه(   5۱)  كنند!«مى

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

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

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

این با  و  تعیین نموده،  قبل از ما سرنوشــت ما معلوم و  كه مىشر براى همــه  دانیم 

معین شده، چرا اوامــر او را امتثال ننمــوده و در احیاى امـر او و جهاد در راه او  

 سعى نكنیم.  

گرداند و  كند و ما را پیروز مىمشیت خود را اجرا مى حال خداى تعالــى هم  

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

 تدبیر و امتثال امر موالســت، كه خالصه همــه توكــل است.  

 اْلُمــْؤِمنُـــــوَن !«َو َعلَــى اللّــــِه فَْلیَتَــــَوكَّــِل  » -

ایمان این جمله نشان مى او  به  با خداست و ما  اختیار ما  دهد چون والیت و 
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داریم الزمه این ایمان این است كه بر او توكل كرده و امر خود را به او واگذار كنیم  

این  خوردن،  بدون  و شكست  مصیبت  از  را  جنگ  در  موفقیت  و  حسنه  دل،  در  كه 

 را اختیار نمائیم. ترجیح داده و آن 

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

مصیبت را اختیار كرد مشیــت و اختیارش بدان تعلــق گرفته، و مالمت و سرزنشى  

 شویـــم.بر ما نیست، و ما خــود هیــچ ناراحــت و اندوهگیــن نمى

 كه خداوند فرموده:  چگونه غیر این باشیم در حالى 

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

 / حديد( ۲۲اى بوده...! )كنیم در نامـه 

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

 / تغابن( ۱۱كنـد! )دلش را هدايــت مى 

خ كه  است  جهــت  بدان  اين   ... ايمان  ـ  كه  است  كسانى  اختیار  صاحـب  دا 

 / محمد( ۱۱)اند ! آورده 

 / آل عمران(  68اْلُمْؤِمنیـَن !« ) » َوّللّاُ َوِلــىُ ـ 

 / شوری( 9) » فَاّلّلُ هَُو اْلَوِلىُّ !« ـ 

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

 ت و اختیارى ندارد.سبحان است و احدى غیرخدا هیچگونه والی

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

توكل مى خود  پروردگار  به  واگذار  قهرا  او  به  را  اختیار  و  حقیقت مشیت  و  جوید، 

اندوهناك مى مصیبت  برابر  در  و  خوشحال  حسنه  به  رسیدن  به  دیگر  و  كند، 

به  نمى نسبت  همچنین  و  مىآنگردد.  انسان  دشمن  به  كه  و چه  خوشحال  نباید  رسد 

بدحال گردد. این از نادانى و جهــل به مقام پروردگــار است زیرا دشمــن هم از خود  

   (۱)اختیارى ندارد.  
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 مفهوم توكل در امور تكوينى و تشريعى 

ِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن !«   َ َو َعلَى ّللا   »...َواتَّقُوا ّللا 

 /مائده( ۱۱»... از خدا بپرهیزيد و مؤمنان بايد تنها بر خدا توّكل )و تكیه( كنند!« ) 

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

 نهى شدید از ترك تقوى و توك ل بر خداست.  

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

رمان  و یا تنها مربــوط به امور دینى اســت، بدین معنــى كه خداونــد مؤمنیــن را ف

دینىمى احكام  در  را  پیامبــرش  و  خدا  آندهد  تمام  و  اش و  آورده  پیامبر  كه  را  چه 

شــرح داده اطاعت نموده و كار دین و قوانیــن الهى را به خدایشــان واگذار نمــوده  

هاى مستقالنه خود و تصرفــات نابجا در قوانیــن دینى كه خــدا به ایشان  و از دخالت 

بپره است  چنانسپرده  و  مى یزند،  فرمان  معلوالت  كــه  و  علل  سلسله  در  كه  دهد 

تكوینى، خدا را اطاعت كرده و به آن روش عمـل نموده و هرچیزى را در زندگى از  

 راهش بجویند.  

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

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

 كند. انتخاب مى

مى ذكر  فوق  فرمان  بدنبال  كه  آن حكایتى  به  كه  نصارى  و  یهود  كه  فرماید 

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

 چیزى جز پیمان تسلیم كامل براى خدا نبود.  

بود كه از مخالفت پروردگار پرهیز نموده و در امور دینى خود    اش اینالزمه

بر او توكل كنند. بدین معنى كه خدا را در این امور »وكیل« مطلق خود قرار دهند و  

آنآن و  كنند  اختیــار  نموده  اختیار  برایشــان  كه  را  بد  چه  برایشــان  او  را  چــه 

 دانــد بد بداننــد.مى

ز معانى خود منحرف ساختند و به معناهائى كه منظور ها كلمات را الكن آن

نبود تفسیر نمودند و در اثر این كار مقدارى از دین خود را فراموش كردند. و این  

مقدار، قسمتى بود كه با رفتن آن هر خیر و سعادتى از میان رفته و مابقى را كه در  

م و معارف مرتبطى است  اى از احكادستشان بود نیز تباه گردانید. زیرا دین مجموعه
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تباه با  مى كه  فاسد  نیز  دیگــر  قسمت  قسمتى،  و  شــدن  اركان  در  خصوصا  ـ  گردد 

براى   نه  كند  انفــاق  قربت،  قصــد  به  نه  بخواند  نمـاز  كه  كسى  ماننــد  ـ  اصول 

 رضایــت خــدا... ! 

این فهمیده مى از  ترك  جا  و  تقوى  مخالفت  از  را  ایمان  اهل  فوق  آیه  كه  شود 

   (۱)دارد. كل بر خداوند برحذر مى تو

 .  60، ص: ۱0المیزان،ج: -۱

 

 

 هاى ظاهرى  توكل، و تأثیر اسباب

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

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

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

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

توكیل كردن دیگرى هم به همیــن معناست كه او را در كــارى تسلط دهــد تا او به  

 جــاى خــودش آن كــار را انجـــام دهــد.  

ر امرى از امور،  و توكل به خدا به معناى اعتماد بر او و اطمینان به اوست د 

و 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 و هر فعلى را به فاعلش نسبت دهند، و چنین نسبتى را به نحوى از  

ده و این مصادر در اثر و فعل اصالت و استقالل ندارند، و سبب  تملیك ملك ایشان كر 

 مستقل تنها خداى سبحان است كه بر هر سببى غالب و قاهر است.  

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

شود، ولى در  منظور رسیدن به آن متوسل به اسباب عادى كه در دسترس اوست مى

خداى   است  امور  بر  تدبیر  بر  مستقل  كه  سببى  تنها  كه  باشد  معتقد  چنین  حال  عین 

ابى كه در طریق رسیدن به  سبحان است، و استقالل و اصالت را از خودش و از اسب

 آن امر به كار بسته، نفى نموده و بر خدا توكل و اعتماد كند.  

معناى توكل این نیست كه انسان نسبت امور را به خودش و به اسباب قطع یا  
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انكار كند، بلكه معنایش این است كه خود را و اسباب را مستقل در تأثیر ندانسته و  

ت منحصرا از آن خداى سبحان است، و در عین حال  معتقد باشد كه استقالل و اصال 

 سببیت غیرمستقل را براى خود و براى اسباب قائل باشد.  

السالم در عیــن توكلــش به خــدا اسباب را لغو و  بینیم یعقــوب علیه لــذا مى 

 جـویــد.  مهمل ندانستــه به اسبــاب عادى تمســك مى 

ج  از  است  وكیل  هرچیز  بر  سبحان  چیز  خداى  آن  با  نسبتى  كه  امورى  هت 

اش به قیام بر امور منسوب به  ازجهت استقاللكه او ولى هرچیز است چناندارند، هم 

آن چیز، و خود آن امور عاجزند از قیام به امور خود، با حول و قوه خود، و نیز او  

   (۱)كه مالك و مدبر آن است.  رب  هرچیز است از جهت این

 .  60، ص: ۲۲زان، ج: المیــــــــــــــ -۱

 

 واليــت و تــوكل  

ِ فَْلیَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن !«   ُ لَنا هَُو َمْولینا َو َعلَى ّللا   »قُْل لَْن یُصیبَنآ ااِل  ما َكتََب ّللا 

چه خداوند براى ما نوشته  دهد مگر آناى براى ما رخ نمى »بگو هیچ حادثه 

و   است  ما   ) سرپرست  و   ( مولى  او  توكل  است،  خدا  بر  تنها  مؤمنان 

 / توبه(   5۱كنند!« ) مى

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

 خدا توكل كنند.و مؤمنان باید به

استفــاده مى   »! َمْولینا  هَُو   « جملــه  امــور  از  اختیــار  و  والیــت  كــه  شــود 

هاى اســت، نه به دست خــود ما و نه به دسـت اسباب مــا تنهــا و تنها به دست خد

 ظاهرى.

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  

گرداند  و ما را پیروز مىكند سعى نكنیم؟ حال خداى تعالى هم مشیت خود را اجرا مى

دهد به ما مربوط نیست، زیرا وظیفه بنده، بندگى و امتثال امر است، كه یا شكست مى

 خالصه همه توكل است.  

همین  مى از  معلوم  ـ جا  جمله  كه  اْلُمْؤِمنُوَن!   شود  فَْلیَتََوكَِّل  ّللّاِ  َعلَى  به  »َو   »
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خداست،  با  ما  امر  اختیار  و  والیت  كه  است  آن  و    معناى  داریم،  ایمان  او  به  ما  و 

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

را اختیار این آن  داده و  را به شكست خوردن ترجیح  در دل، موفقیت در جنگ  كه 

كنیم. اگر خداوند حسنه را روزى ما كرد منتى بر ما نهاده، و اگر مصیبت را اختیار 

د مشیت و اختیارش بدان تعلق گرفته، و مالمت و سرزنشى بر ما نیست و ما هم  كر

شویم. اگر انسان به راستــى به این حقیقــت ایمان داشته و  ناراحت و اندوهگین نمى

توكل مى خود  پروردگار  بر  قهرا  بشناسد  را  خود  پروردگار  حقیقــت  مقام  و  جوید، 

كند، و دیگر به رسیــدن حسنه خوشحال و در  ى مشیت و اختیــار را به او واگــذار م

نمى اندوهناك  مصیبــت  آن برابر  به  نسبت  همچنین  و  انسان  گردد.  دشمن  به  كه  چه 

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

موفقیتى  انســان  دشمــن  وقتــى  كه  است  پروردگــار  مقــام  به  جهــل  از  این 

 ( ۱)آورد ناراحـت شود و یا وقتــى او مبتال و گرفتــار شود خوشحــال شــود.دست به

 .  ۱85، ص: ۱8المیزان، ج:  -۱

 

  مفهوم واليت، و اولیاء ّللّا 

ِ ال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال هُْم یَْحَزنُوَن !«   »ااَلآ اِنَّ اَْوِلیـآَء ّللا 

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

 / يونس(  6۲) 

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

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

ه به طور استعاره  برداشته شود و چیز خارجى بین آن دو باقى نماند. بعدا این دو كلم

 براى دو چیزى كه ـ 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  

لذا كلمه »ولى« به هر كدام از طرفین والیت اطالق   بر اثر دوستى و امثال آن، و 
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 دیگرى اى به كه هركدام وابستگى است  آن ر به مخصوصا نظ  شود. در این اطالق مى

 كه دیگران ندارند. دارد

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

كند و در كارهــاى شایسته و ناشایسته به او امر و نهى راه راست خویــش هدایت مى 

 نــد.  ككنــد و در زندگى دنیـا و آخرت یاریش مىمى

« پروردگار خویش است زیرا به خداى خود وابستگى  مؤمن حقیقى نیز »ولى 

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

ها و تأیید و استواركردن كارها و همچنین در بهشت و رضوان الهى كه به دنباله آن 

 آید، وابسته به خداست.  مى

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

 اْلُمْؤِمنیَن !« » َوّللّاُ َوِلُى  فرماید ـ شمارد و مى »ولى « آنان مى

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

 قُــوَن !«» اَلَّذيــَن اَمنُــوا َو كــانُـــوا يَتَّ بــوده است ـ  

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

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

 .  ۱4۷، ص: ۱9المیزان، ج:  -۱

 

 محرومیت از واليت و كفالت الهى  

 ـى الل ــــِه فَُهــَو َحْسبُـــهُ...!« »...َو َمـــــْن یَتَـــَوكَّــْل َعلَـــ

 / طالق(   ۳كند...!« )»...و هر كس بر خداونــد توّكل كنــد، كفايــت امـرش را مى 

 دار سرپرستى بنده متوكل خويش است!سبحان ولى و عهده خداى -

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

ایمان و   با اخالص  آن مقدارى برخوردارند كه  دارند، از موهبت والیت خدائى هم 

 اعمال صالحشـــان مطابقــت دارد.  

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

 كند.  اشد، و رخنه هم مى ایمان و عملشان رخنه كرده ب
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اولیاى خدا، آن  از  از صالحان  پائینچــون غیر  از رتبه  از شرك  ها كه  ترند 

نیستنــد   ايمــان نمى خفى خالى  به خدا  آن  ـ » بیشترشــان  كه در عین  آورند مگــر 

 / يوسف(۱۰6حــال مشركند !« ) 

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

 /طه(8۲صالح انجام دهد!« )و ايمان آورده و عمل 

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

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

 اســت.

 ( ۱)  ت! آيــه فوق از آيات برجسته قرآن اس 

 .  ۲۷9، ص: 38المیزان، ج:  -۱
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 سوم فصل  

      مش و اطمینان قلبیمش و اطمینان قلبی  آرا آرا 
 

 مفهوم آرامش خاص نازل شده از جانب خدا 

ُ َسكینَتَهُ َعلى َرسُوِله َو َعلَى »ثُمَّ اَْنَزلَ   اْلُمْؤِمنیَن َو...!« ّللا 

نازل  مؤمنان  بر  و  رسولش  بر  خودرا  »سكینه«  خداوند  و...!«  »سپس  كرد 

 /توبه( ۲6)

ارزانى   مؤمنین  خود و  به رسول  خدا  كه  بوده  یك عطی ه مخصوص  سكینت 

انگشت  در كالم مجیدش جز در مـوارد  ده مورد  داشته است.  به  شمــارى كه شایــد 

 نرســد اسمى از آن نبــرده است.  

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

بینیم. خالصه یك نوع خاصى از اطمینان و آرامش نفسانى  ان یل مىشجاعان و دلیر

 بـوده، و خصوصیــات و اوصاف مخصوصى به خود داشته است.  

برد به عنوان من ت بر رسول  خداى تعالى هرجا در كالم خود اسم آن را مى 

آنانوعلیههللاخدا صلى  بر  خود  ناحیه  از  تنها  كه  و عطی ه مخصوصى  مؤمنان  و    آله 

با  برد. پس معلوم مىكرده است اسم مى نازل مى بنده  بوده كه  الهیى  شود یك حالت 

كنــد، نه آن حالتــى كه شجاعــان داشتن آن دیگر پروردگار خــود را فراموش نمى

تكیه و  خــود  دالورى  به  مغرور  دالوران  و  خویـــش  زورمنــد،  نفس  بر  كنندگـــان 

 دارنـد.  

هرجا كه اسمى از این كلمه برده شده قبل و بعد از آن    در كالم مجیــد الهى،
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یافــت نمى اطمینــان نفسى  وقــار و  آمده كـه در هر  آثارى  و  شــود. مثــالً  اوصاف 

 فرمایـد:مى

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

شم  كه  لشكريانــى  با  و  نموده  نــازل  او  بر  را  خـود  نمى سكینت  ديديــد ا 

 /توبه( 4۰تأيیــدش كــرد!«)
 

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

هاى ايشان بود دانست پس خدا سكینت خود را برايشان نازل  چه كه در دل آن

  /فتح(۱8)كرد!«
 

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

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

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

یعنى   آید كه آن طهارت عبارت است از ایمان صادق داشته باشد. از سیاق آیه برمى 

 ایمانى كه آمیختـه با نیت خالف نباشد.

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

 فرماید:در آیه دیگر مى 

سكینت    خدا  پس  افكنده  دل  در  جاهلیت  تعصب  ورزندگان  كفر  كه  دم  آن   «

  خود را بر پیغمبر و بر مؤمنین نازل كرد و بر كلمه تقوى استوارشان ساخت 

و ايشان حقــا سزاوار و اهل براى آن بودند، و خدا به همه چیز دانا بوده  

 /فتح( ۲6است!«) 

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

بوده كه قبــل از نزول آن استعــداد و اهلیت در قلب طرف وجود داشته و آن اهلیت  

ند فرمـود » ... فهمیـد كه در دل چه دارند...!«  و قابلیت همان چیزى است كه خداو

 /فتح( ۱8)

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

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

 گردد.محرمات و گناهان نمى
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نت معنایش این است كه: انسان عالوه  و زیادشدن ایمان بر ایمان با نزول سكی

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

 دارد.  شدن بـه گناهان و ارتكاب محرمات نگه مــى 

ایمانان  پس در آیــه باال مراد از مؤمنین غیرمنافقین و غیربیماردالن و سست 

 ( ۱)است. 

 .  46، ص: ۱8المیزان، ج:  -۱

 

 مفهوم نفس مطمئنه و عقايد و اعمال او 

 »یـا اَیَّتَُهـــا النَّْفـــُس اْلُمْطَمئِنَّــــةُ...!« 

 /فجر( ۲8و۲۷يافته ! « )  »تو اى روح آرام

 تو اى نفس مطمئنه !   -

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

دهد  چه او راضى است رضایت مى عالقمندى و یاد پروردگارش سكونت یافته و بدان

بیند كه مالك هیچ خیر و شرى و نفع و ضررى براى  اى مى و در نتیجه خود را بنده 

داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را    خود نیست، و نیز دنیا را یك زندگى مجازى و 

مى الهى  و  امتحان  طغیان،  به  شود،  دنیائى  نعمت  در  غرق  اگر  نتیجه  در  و  داند 

نمى وادار  استكبار  و  علو،  به  و  فســاد،  به  دادن  و  گسترش  فقر  دچار  اگر  و  شود، 

ه  دارد، بلكدستى و نامالیمات او را به كفــر و ترك شكر وانمـى فقدان گردد این تهى 

شود، نه به  همچنان در عبودیت پاى برجاســت، و از صــراط مستقیـم منحرف نمى

 افــراط و نه به تفریــط.  

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

 / فجر(   ۲8بازگرد!«) 

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

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

لحظه  همان  مى از  زنده  مطمئنه  نفوس  كه  لحظه اى  تا  بهشت  شوند،  داخل  كه  اى 

رسد، مورد این خطــاب هستند، تا وقتى اى كه مرگشان مى شوند، بلكه از لحظــه مى

 كه به جن ت الخلد وارد شوند.  
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را به وصف راضیه و مرضیه توصیف كرده، براى آن  ا گر نفوس مطمئنه 

است كه اطمینان و سكونت یافتن دل به پروردگار مستلزم آن است كه از او راضى  

آورد كمترین چون و چرائى نكند،  هم باشد، و هر قضا و قدرى كه او برایش پیش مى

او تشریع كرده باشد، پس  حال چه آن قضا و قدر تكوینى باشد، و چه حكمى باشد كه  

 كند.آورد و هیچ معصیتى دل او را منحرف نمى اى او را به خشــم نمىهیچ سانحه

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

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

 طریق عبودیت باشد مستوجب رضاى خدا خواهد بود. خدا وقتى مالزم

 / فجر( ۳۰و   ۲9» فَــاْدُخلــى فى ِعبــادى َو اْدُخلــى َجنَّتــى !« )

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

  گــردى پس در زمـره بندگانــم درآى، و در بهشتــم داخــل سوى پروردگــارت برمى 

 شــو.

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

 جایــز مقام عبودیـــت اســـت.  

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

 كند.منزلگاه او را معین مىَو اْدُخلــى َجنَّتــى !«  جمله »

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

را به خود  آیه جنت  جا غیر اینتعالى هیچكند. در كالم خداى تشریف خاصى مشرف 

 ( ۱)نسبت نداده است.

 .  ۲۲۷، ص: 40المیـــــزان، ج:  -۱

  

 

 نزول اطمینان و ثبات به قلب  

 اْلُمْؤِمنیَن ِلیَــْزدادُوا ایمانا َمَع ایمانِِهْم...!«  السَّكینَةَ فى قُلُـوِب »هَُو الَّذى اَْنَزلَ 

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

 /فتح(4بر ايمانشان افزوده شود...!« )
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ز مراتب روح است در  اى اـ خدا كسى است كه ثبات و اطمینان را كه الزمه

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

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

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

 زاید.  ایمان سابق خود بیف

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

مى  بسیار  چون  مى بودند،  نزول  را  ایجاد  و  خلقت  كریم  قرآن  كه  و  شود  خواند 

 خواهد به علو مبدأ آن اشاره كند.  مى

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

ست، چون ایمان به هر چیز عبارت است از علم به آن اضافه التزام آن، به طورى  ا

كه آثار علمش در عمل ظاهر شود، و معلوم است كه هریك از علم و التزام نامبرده  

پذیرد، پس ایمان كه گفتیم عبارت است از علم و  امورى است كه شدت و ضعف مى

 پذیرد.  التزام، نیز شدت و ضعـــف 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 

نمى  را  علــم  آن  و صاحــب  بلكــه نیست،  دانست،  چیــز  آن  به  مؤمــن  بایــد    شــود 

   (۱)ملتــزم به مقتضــاى علم خود نیز باشد. 

 .  95، ص: 36المیـــــــــزان، ج:  -۱
 

 

 راه وصول به آرامش قلبى

َ َو ْلتَْنظُْر نَفٌْس ما قَدََّمْت ِلغٍَد...!«   »یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا اتَّقُوا ّللا 

د و هر انسانى بايد  ايد ! از مخالفت خدا بپرهیزي»اى كسانى كه ايمان آورده 

 / حشر(   ۱8چیز را براى فردايش از پیش فرستاده...!« ) بنگرد كــه چه 

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

فراموش   را  خدا  كه  مباشیــد  آن كسانى  ماننــد  باشد...  پیش فرستــاده  از  كه  اعمالى 
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 ــان را از یــاد خودشــان بــرد و ایشــان همــان فـاسقاننــد.  كردند و خــدا هم خود آن

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

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

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

ع و ذلت و فقر در برابر  باشد، كه سازگار با عبودیت است ـ نظیر خضوع و خشو

ت و غناى خداى عزوجل، و اعمالش را طبق اراده او صادر   ساحت عظمت و  عز 

یك از این مراحل دچار غفلت نشود، نه در  كند، نه هرچه خودش خواست، و در هیچ 

 ذاتش، و نه در صفاتش و نه در افعالش.  

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

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

هرچیز شهید و به هر چیز محیط، و بر هر نفسى قائم است. هركس هرچه بكند او  

 كند.  ناظر عمل وى است. از او غافل نیست، و فراموشش نمى

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

 فرمود:  

اْلقُلُوُب   تَْطَمئِنُّ  اللّـِه  بِِذْكــِر  ااَل  دل   -»  خــدا  ياد  با  باشید  آرامش  آگــاه  ها 

 / رعد(  ۲8) يابد!« مى

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

آشكــار  د برایش  خودش  نقــص  جهات  و  عبودیت  صفات  شناسائــى  این  قبــال  ر 

 ( ۱)  گردد.مى

 .  88، ص: 38المیـــــــــزان، ج:  -۱

 

 

 واليت الهى ـ منشأ آرامش و قدرت باطنى 

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

 عمران( / آل   68(ـ خـدا سرپرست مؤمنــان اســت!« اْلُمْؤِمنیــنَ » َوّللّاُ َوِلُى   -

لَُهْم    - َمْولى  ال  اْلكافِريَن  اَنَّ  َو  اَمنُوا  الَّذيَن  َمْولَى  ّللّاَ  بِاَنَّ  ذِلَك  بدان    -»  اين 
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آورده  ايمــان  كه  است  كسانى  سرپرســت  خدا  كه  اســت  اما  جهت  و  اند، 

 / محمد(   ۱۱كافران سـرپرستى ندارند!« )

ايمان آورده سرپرست آن   » خداست  - ها به  اند، ايشان را از ظلمت هائى كه 

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

 /بقره( ۲5۷كشد! «) سوى ظلمت بیرون مىشیطان ايشان را از نور به 

شیطان   - مـــا  ايمــان  »خــود  كه  كرديــم  كسانــى  سرپرســت  را  هــا 

 /اعراف(۲۷)آورنـــد!«نمى

است كه اولیاء خود را مى كــه مى »اين   - )  ترساند! بینید شیطان  /آل  ۱5۷« 

 عمران(

 فرمایـــد:  در مـــورد مؤمنیــن مى

» اينان ممكن نیست با دشمنان خدا و رسول دوستى كنند، هرچند كه پدر يا   -

چون   باشند،  خود  خويشاوندان  يا  برادر  يا  در  فرزند  را  ايمان  خداوند 

دلهايشان نوشته و حك كرده، و بر وحى از جانب خود تأيیدشان نموده است!  

 /مجادله( ۲۲« )
 

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

و   ایمان  شدن  حك  اثر  و  پاداش  و  دارد،  سرچشمه  خدا  روح  و  حیات  از  كه  است 

ست. پس این مؤمنین مؤیدند بر وحى از جانب خدا، و این روح  استقرار آن در قلب ا 

ایمــان در دل رسوخ كنــد. آن وقت است كه حیاتــى جدید  وقتى افاضه مى شود كه 

مى دمیده  كالبدشــان  و  قالــب  روشن  در  را  پایشان  پیش  نورى  اثرش  در  و  شــود، 

 كند.مى

د  - آرامش را در  او همان خدائى است كه سكینت و  نازل  ل »  هاى مؤمنین 

ها و زمین لشكريان  كرد، تا ايمانى جديد بر ايمانشان بیفزايد، و تمامى آسمان 

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

» پس خداى تعالى سكینت را بر رسولش و بر مؤمنین نازل كرده، و كلمه    -

دل  در  را  آن تقوى  سزاوار  و  اهل  حقا  و  نمود،  حك  «    هايشان  بودند! 

 /فتح( ۲6)

ها  » خداوند سكینت خود را بر او نازل كرد و او را با لشكريانى كه شما آن   -
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 ( ۱)/توبه(   4۰ديــديــد تأيیــد نمــــود!« )را نمى 

 .  ۱40، ص: 4المیـــــــــــــــــزان، ج:  -۱

 
 

 زندگى پاكیزه، حاصل آرامش قلبى  

ِلحِت طُوبى لَُهْم َو ُحْسُن َمأٍب!«    »اَلَّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الص 

پاكیزه »آن  دادند  انجام  صالح  عمل  و  آوردند  ايمان  كه  (  هــا  زندگى   ( ترين 

 / رعــــد(  ۲9هــا !« )نصیبشـان اســت و بهتريــن سرانجام 

انجام مى و عمل صالح  آورده  ایمان  كه  كسانى  براى ـ  و  آن   دهند،  ها خوشى 

 سرانجام نیــك است.  

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

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

 دهد.  سرانجامى نیك بشارت مى 

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

از   و  یابد  آرامش  و  سكونت  آن،  با  قلب  كه  است  سعادت  و  خوشى  مایه  وقتى 

كه دهد مگر آن اضطراب خالص شود. چنین آرامش و سكونتى براى احدى دست نمى 

تنها خداســت   باشد و عمــل صالح كنــد، پس  داشته  ایمان  اطمینان به خدا  كه مایـه 

 خاطر و خوشى زندگى است.  

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

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

پاكیزگى نیست، چیزى كه هست در كسانى كه به یاد خدا بوده و داراى آرامش قلب  

 ها دور است.  د، طیب بیشترى دارد و از آلودگى به ناگوارىهستن

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

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

 ( ۱)و اگر منـع كند باز خیر اوست. 

 .۲6۷، ص: ۲۲المیزان، ج:  -۱
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 اطمینان قلبى، حاصل ادراك حق و قبول و تسلیم به آن 

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

ايمان  يادخدا مطمئن )و آرام(  اند و دلهايشان بهآورده »آنها كسانى هستندكه 

 /رعد( ۲8) يابد!«ها آرامش مى است، آگاه باشید با ياد خدا دل

گیرد، كه البته با  هایشــان به یاد خدا آرامش مىكه ایمــان آورده و دل ـ كسانى  

 كننـــد.«  هــا آرامــش پیـدا مىیــاد خدا دل 

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

این است كه آدمى با آن دلگرم و خاطرجمع شود. »انابه ـ رجوع به حق« همان ایمان 

ا طمینان قلب است با ذكر خدا. البتــه این از ناحیه عبــد است كه او را آمــاده و  و 

 كــه مشمــول عنایــت و عطیه الهى گــردد.  سازد بــراى این مستعــد مى 

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

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

مى هم  انكار  و  استكبار  با  قبول  بلكه  و  پذیرائى  از  است  عبارت  بلكه  سازد، 

چه كه درك كرده، قبولى كه باعث شود نفس  مخصوصى از ناحیه نفس، نسبت به آن 

آثارى را كه اقتضاء دارد تسلیم شود. و عالمت داشتن چنین  در برابر آن ادراك و 

است این  خود    قبولى  ماننــد  نموده،  قبــول  را  آن  نیز  آدمـى  جوارح  و  قوا  كه سایر 

 نفــس در برابرش تسلیــم شــود.

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

توانند خود را از آن بازدارند، براى همین است كه قبح آن  آن عمل اعتیاد دارند و نمى

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

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

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

تعبیر كرده و در    موردقبول كه در یك آیه خداوند آن را به شرح صدر و توسعه سینه

آیه باال آن را ایمان و اطمینان قلب نامیده، و آن عبارت از این است كه آدمى خود را  

در قبول امر مقبول در امنیت ببیند، و قلبش با آن تسكین و آرامش یابد، و آن امر در  

این بدون  شود،  جایگزین  آن  در  و  كند  پیدا  راه  روى  قلبش  یا  و  قلب مضطرب  كه 
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 ( ۱)  گردان شود.
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 نفى اعتماد به نفس و اثبات اعتماد به خدا  

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

(  "! ماست  حامى  بهترين  او  و  است  كافى  را  ما  "خدا  گفتند:  /    ۱۷۳»...و 

 عمران( آل

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

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

 انــد، در قامــوس دین وجـــود نـــدارد.  انسانى دانسته 

 فرمایــــد:  شناســـد و مىقــرآن فقط اعتمــاد به خداونــد را مى

شما بتازند  اند بر سر  ها گفتند: مردمان گرد آمده » آن كسانى كه مردم به آن 

تر شد و گفتنــد خــدا براى ما بـس است و بهتريـن  بترسید، ايمانشــان قوى 

 /آل عمران( ۱۷۳وكیل است!« )

 فرماید:مىقرآن 

 ( »!...ِ ةَ ّلِلّ ِ َجمیعا !«)/بقره( »...فَِانَ ۱65»...اَنَّ اْلقُوَّ ةَ ّلِلّ  /نساء(۱۳9اْلِعزَّ

 ( ۱)ها از خداست. ام عزتیعنى تمام قوت و نیرو از خداوند است و تم

 .  ۲۲0، ص: 8المیزان، ج:  -۱
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 چهارم فصل  

  کمال  کمال  
 

 هايى از مرحله كمال در انسان  نشانه

ِ ال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال هُْم یَْحَزنُوَن!«  »ااَلآ اِنَّ اَْوِلیآَء ّللا 

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

 /يونس( 6۲شونـد!«)مى

جا كه سراسر وجودش  كند تا بدان اسالم بنده پیوسته صفا می یابد و رشد مى 

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

 ت هرچیز به سوى خداست! شود كه بازگش خدا مى

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

حد  به  ایمانــى  چنین  با  بنــده  بندگى  و  اســت  كامل  ایمــان  ایمــان،  این  خداســت. 

به    رسد.كمــال مى را توصیف  ایمـان  این نحو  اهل  َو ال هُْم  خــدا  َعلَْیِهْم  َخْوٌف  »ال 

 كند.  مىْحَزنُوَن!« يَ 

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

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

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

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

ها مساوى است و ادراك مشابه  كه خیر و شر، نعمت و بال، و لذت و الــم در نظر آن 
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دارند بلكه این اســت كه براى كسى غیر از خدا استقــالل در تأثیر قایــل نیستند و  

خــدا مى منحصــرا   آن  از  را  حكم  و  نمى ملك  از كسى  او  از  غیــر  و  ترسنــد  دانند 

 ( ۱)مگر از چیزی که خدا می خواهد که بترسند و یا از ان اندوهگین شوند! 

 .  ۱49، ص: ۱9المیــــــــــزان، ج:  -۱

 

 

 راه وصول به كمال عبوديت انسانى  

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

 / حشر(   ۱8ايــد ! از مخالفت خدا بپرهیزيد...!« )»اى كسانــى كه ايمان آورده 

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

 اعمالى كه از پیــش فرستــاده باشــد... !  

وادار مى را  این است كه مؤمنین  فوق  آیه  یاد خداى سبحان هدف  به  كند كه 

مى چه  كه  باشند  خود  اعمال  مراقب  و  نكنند  فراموش  را  او  و  چون باشند،  كنند. 

دگى آخرتشان به اعمالشان بستگى دارد، و مراقب باشند جز اعمال صالح  سعادت زن 

انجام ندهند. و صالح را هم براى رضاى خدا بیاورند و این مراقبت را استمرار دهند  

و همواره از نفس خود حساب بكشند، و نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند، و از خداى  

به تعالى  خداى  ذكر  و  كنند.  مغفرت  طلب  و    تعالى  عظمت  ساحت  الیق  كه  ذكرى 

بیان  قرآن  كه  او  علیاى  صفات  و  حسنى  اسماء  به  خدا  ذكر  یعنى  اوست  كبریائى 

مى عبودیت  كمال  به  را  انسان  كه  است  راهى  تنها  انسان نموده،  كه  كمالى  رساند، 

 مافوق آن دیگر كمالى ندارد.  

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

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

برابر   در  فقر  و  ذلت  و  و خشوع  نظیر خضوع  است،  با عبودیت  سازگار  كه  باشد 

طبق   را  افعــالــش  و  اعمــال  و  وجل،  عز  خداى  غنــاى  و  عزت  و  عظمت  ساحت 

یك از این مراحل دچـار    واست، و در هیچاراده او صــادر كند، نه هرچه خودش خــ

 ( ۱)غفلت نشــود، نه در ذاتش و نه در صفاتـــش و نه در افعالش. 

 .  8۷، ص: 38المیـــــــــزان، ج:  -۱
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 تزكیه و تعلیم حكمت در جهت كمال انسانى  

 اْلِحْكَمةَ!«  »... یَتْلُوا َعلَْیِهـْم ایـاتِِه َو یَُزك یِهْم َو یُعَل ُِمُهُم اْلِكتاَب َو 

آن  بر  را  آياتــش  آن »...تا  و  بخوانــد  حكمت  ها  و  كتاب  و  كند  پاكیــزه  را  ها 

 / جمعه(    ۲بیاموزد!« )

را تالوت كند و آن آیات وحى خدا  آنان  تا بر  لوث جهل و اخالق  ـ...  را  ها 

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

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

به نموى صالح   ایشان را  آن است كه  آن جناب مردم را به معناى  باشد. پس تزكیه 

انسانیت   در  نتیجه  در  كند،  را عادتشان  اعمال صالحه  و  فاضله  و اخالق  دهد  رشد 

ندگى كنند، و خود به كمال برسنـد، و حالشان در دنیــا و آخرت استقامت یابد، سعید ز

 سعید بمیرند.  

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

تعلیم  كه مقابلش  است،  حقیقیه است عبارتحكمت  معارف  متضمناز  قرآن  كه  آن  اى 

 است.

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

آله وعلیههللا خدا صلىه كه آیه موردبحث در مقام توصیف تربیت رسول جهت بودبدان

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

 است.  

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

د، پس اول باید به اعمال صالح و اخالق  یابتزكیه از ناحیه عمل و اخالق تحقق مى 

دست  ها عمل كرد، تا به تدریج زكات )پاكى دل( هم به فاضله عالم شد، و بعد به آن 

   (۱)آید.  

 .  ۱۷9، ص: 38المیــــزان، ج:  -۱
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 آيا از انسان كامل، تكلیف ساقط است؟ 

ـِه اِلهــا اَخـــَر فَتَكُــوَن ِمــَن الُْمعَذَّبیـــَن !«    »فَــال تَــدْعُ َمــَع اللـ 

 / شعراء( ۲۱۳»هیچ معبودى را با خداوند مخوان كه از معذّبین خواهى بود!« )

مى تعلق  بدان  تكلیف  كه  صالح  هماناعمال  به  گیرد  را  آدمى  نفس  كه  طور 

كمال نفس است. و معقول نیست نفس كسى به كمال  دهد، خود نیز آثاركمال سوق مى

 برسد، ولى آثار كمال را نداشته باشد.  

گفته این مفسرین  برخى  تكلیف كه   « خود  اند:  بندگان  به  تعالى  خداى  كه  هایى 

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

 شود، « صحیح نیست.  او برداشتــه مىكمال رسید دیگر تكلیف از 

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

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

ریاضت و جهاد با نفس كنیم، همچنین بعد از به كمال رسیدن نفس نیز باید به آن آثار  

 داشته باشیم، تا دوباره نفس ما از كمال رو به نقص نگذارد.مداومت  

كه اى نــدارد جز این مادامى كه انســان وابسته به زندگى زمینــى است چاره

   ( ۱)زحمـت تكلیف را تحمل كند.  

 .  ۲۲5، ص: 30المیزان، ج:  -۱
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 پنجم فصل 

      ینینمخلص مخلص اخالص و  اخالص و  
 

 معناى اخالص و ُمخلَص  

 »...فَـادْعُـوهُ ُمْخِلصیـَن لَهُ الد یَن...!« 

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

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

است كه    كه بنده باید خود را براى خدایش خالص كند بدان جهتنسبت داده، با این

بنده جز موهبت خداى تعالى چیزى را از ناحیه خود مالك نیست، و هرچه را خدا به  

او داده باز در ملــك خود اوست، پس اگر بنده دیــن خود را و یا بگــو خود را براى  

   ( ۱)خدا خالــص كند، در حقیقــت خداونــد او را جهــت خود خالص كرده است.  

 .  ۲59، ص: ۲۱ المیـــــــــزان، ج:  -۱

 

 هاى ممتاز اخالص نمونه

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

 / انعـــام(   8۷»...افــرادى را برگزيديــم و هدايــت به راه راســت نموديـــم !« )

  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  

دل  و  ظاهر  نفوسى  و  ادراكاتى صحیح  و  وق اد  اذهانى  با  نما  امر  و  نشو  سالم  هائى 
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این بدون  و  نفس  و سالمت  فطرت  همان صفاى  با  و  مجاهدتى  نمودند.  و  عملى  كه 

رسی اخالص  نعمت  به  باشند  داده  حالىده انجام  در  جهد  اند،  و  جد  با  دیگران  كه 

از  مى مرتبه  آن  به  كنند  مجاهدت  هرچه  هم  آن  برآیند،  تحصیلش  مقام  در  بایستى 

تر و رتبه آن رسند. آرى اخالص ایشان بسیارعالى اند نمىاخالص كه آن عده رسیده 

ى پاك  هائبلندتر از آن اخالصى است كه با اكتســاب به دست آید، چون نامبردگـان دل 

 از لوث موانع و مزاحمات داشتند.  

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

آمده باشد هم ایشان باشند. و این عده همان انبیاء و امامان معصوم علیهم السالمند. و  

خود  كه خداوند ایشان را اجتباء نموده یعنى جهت  قرآن كریم هم تصریح دارد بر این 

 آورى و براى حضرت خود خالص ساخته است.  جمع

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

 كند.  از ارتكــاب گناهان و جرائـم حفظ مى 

دیگــران   كه  دارنــد  اطــالع  چیـزهـائــى  خــود  پروردگــار  از  عــده  ایــن 

 ندارنــد.  

را وامى ایشان  الهى  نیز محبت  این و  به  آن دارد  چه كه خدا  كه چیزى را جز 

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

 .  ۲59، ص: ۲۱المیـــــــــزان، ج:  -۱

 
 

 وص كامل انسانى  حالت خل

 »!...ِ  »...َو قالَــْت َهْیَت لََك قـاَل َمعاذَ ّللا 

آن  سوى  به  بشتــاب  گفت:  پناه  »...و   : گفت   ) يوسف   ( مهیاســت  تو  براى  چه 

 / يوسف(   ۲۳بـــرم بـه خـــدا...!« ) مى

كرد درها را  ـ آن زنى كه یوسف در خانه وى بود او را از نفسش مراوده مى

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

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

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

  ترسم و یا به عزیز یوسف در جوابش تهدید نكرد، و نگفت من از عزیز مى 

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

ترسم و یا ثواب خدا را  من مرا از فحشاء جلوگیر است، نگفت من از عذاب خدا مى

دارم، و اگر قلب او به سببى از اسباب ظاهرى بستگى و اعتماد داشت طبعا  امید مى

م اسم  آن  از  موقعیت خطرناكى  چنین  ولى مىى در  »َمعاذَ  برد،  از  غیر  به  كه  بینیم 

عروة  از  غیر  به  و  نگفت  دیگرى  چیز   » تمسك  ّللا  دیگرى  چیز  به  توحید  الوثقاى 

 نجست.  

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

 نگــریستـــه اســــت.  دیدگــانش جــز بــه ســــوى او نمــى 

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

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

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

 (۱)نظیر آن، بلكه گفت: »َمعاذَ ّللا  ـ پناه بر خدا !« 

 .  ۱95، ص: ۲۱المیـــزان، ج:  -۱

 

 شود؟ چگونه محبت باعث اخالص مى

 »هَُو اْلَحىُّ ال اِلهَ ااِل  هُـَو فَـادْعُـوهُ ُمْخِلصیـَن لَهُ الد یَن...!«  

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

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

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

 دنیوى براى رسیدن به نجات اخروى.  

از   كارهائــى  به  وادار  را  او  طمعــش  دارد  ثــواب  طمــع  كه  هــم  كس  آن 

مى صالـح  عمل  و  عبــادت  نائلــش  قبیــل  برین  بهشــت  و  اخروى  نعمت  به  تا  كند 

 سازد.

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

 اخالص براى »خــدا« صاحــب دیــن.  
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مى پاك  خدا  تعلق  جز  تعلقى  هر  از  را  قلب  كه  است  محبت  از  طریقه  كند، 

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

ازد، و قلب را منحصرا متعلق به خدا و هرچه كه منسوب  سآرزوهاى خود، پاك مى

باشد،   خدا  به  برگشتش  هرچه  و  دین،  در  ولى   و  دین  آورنده  و  دین  از  خداست  به 

 باشد.  سازد. چون محبت به هرچیز محبت به آثار آن نیز مىمى

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

دشمن   را  به  مىكارى  و  خدا راضى  خاطر رضاى  به  بدارد.  خدا دشمنش  كه  دارد 

شود كه راه عمل را بـراى  شـود. این محبـت نـورى مى خاطر خشم خدا خشمگیـن مى

شـود كه  و روحـى مى   / انعــام(  ۱۲۲» َو َجعَْلنـا لَـهُ نُـورا !« )سازد ـ  او روشن مى

و همیــن    / مجادله(  ۲۲ْم بِــرُوحٍ ِمْنــهُ...!« )» َو اَيََّدهُــدارد ـ  او را به خیـرات وامى 

زند، و هیـچ مكروهــى و  كــه از چنیــن كسى جز جمیل و خیر سر نمىاست سر  این 

ى را مرتكــب نمى  شــود! شــر 

مى رخ  عالم  در  كه  حوادثى  از  و  عالم  موجودات  از  موجودى  هیچ  دهد  به 

ها جز این جنبه را  بیند، زیرا از آن ش مىكه دوستش داشته و زیباینگرد، مگر آننمى

هاى خدا و تجلیات جمال مطلق و حسن غیرمتناهى و غیرمشوب به  كه آیات و نشانه

 بیند.اند، نمىنقص و مكروه 

هاى الهى و غرق در مسرتى هستند كه غم و  گونه اشخاص غرق در نعمت این

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

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

شوند كه انسان »سوء« را درك بكند، و شر و مكروهى ببیند، سوء وقتى عارض مى 

كند، بیند او جز جمیل و خیر مشاهده نمى و كسى كه هیچ چیزى را شر و مكروه نمى 

بیند. پس اندوه و ترس و هر سوئى  مراد دل و موافق را رضا نمىو وقایع را جز به  

دیگر و هر چیزى كه مایه اذیت باشد در چنین كسى راه ندارد، بلكه از او سرور و  

اش را معلوم كند، و  تواند اندازه اى است كه هیچ مقیاسى نمىابتهاج و امنیت به مرحله

اى است كه تعلقش  این مرحله، مرحله  تواند بر آن احاطه یابد، وكس نمىجز خدا هیچ

دریابد  در وسع نفوس مردم عادى نیست، و هركسى نمى آن را  تواند كنه و حقیقت 

»ااَل اِنَّ اَْوِلیآَء ّللّاِ ال َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال هُْم يَْحَزنُوَن  مگر تصور ناقصى از آن بكند ـ  

  »! 

ت خداى  قرب  به  كه  مقربینى هستند  همان  طایفه  چه  این  شدند،  رستگار  عالى 
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دیگر چیزى كه میان آنان و پروردگارشان حائل گردد باقى نمانده، نه در محسوسات  

چه مورد هوا و خواهش نفس و یا مورد تلبیس شیطان  و نه در موهومات، و نه آن 

تعالى   حق  از  كه  بود  خواهد  آیتى  گیرد  قرار  آنان  برابر  در  كه  هرچه  زیرا  باشد، 

مى  حج كشف  نه  جهت  كند،  همین  به  و  شود،  ساتر  حضرتش  و  آنان  میان  كه  ابى 

چه كه كند براى ایشان از آن مىكند و كشف خداوند علم الیقین را بر ایشان افاضه مى

 نزد اوست، از حقایقى كه از دیدگان مادى مستور است.  

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

امر اویند. و چون جز خیر نمىراضیان به قضاء   در برابر  بینند و جز او و تسلیم 

نمى به چشمشان  باعث مىجمیل  معنا  همین  و  خورد،  فاضله  اخالق  ملكات  كه  شود 

ـ باشد، در دل خلق هایشان هاى كریمه كه سازگار با این نظر ـ كه نظر توحید است 

همان نتیجه  در  و  گردد،  مخلصند  مستقر  عمل  در  كه  مخلص  گونــه  نیز  اخالق  در 

 ( ۱)شوند. و معناى اخالص دین براى خدا هم همین است. 

 .  ۲56، ص: ۲۱المیزان، ج:  -۱                                               

 

 

 خوف اهل اخالص، و درجات خوف از خدا  

 »َو ِلَمْن خاَف َمقاَم َرب ِِه َجنَّتاِن !«  

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

 رحمن(

 

 خــوف از مقام پروردگــار چیســت؟  

ترسند، و از  ها از عقاب خدا مىخوف هم مانند عبادت مراحلى دارد. بعضى 

كنند. قهرا الزمه چنین خوفى این است كه  ورزند و گناه نمىترس عذاب او كفر نمى

ا  كه  باشد  كسى  عبادت  صاحبش  مى عبادت  خدا  عذاب  مىز  عبادت  و  تا ترسد  كند 

ایـن   و  نباشــد،  خــدا  براى  محضــا  عبـادتش  نتیجــه  در  نگــردد.  او  عقاب  گرفتار 

قســم عبــادت عبادت بردگــان است كه موالــى خود را از تــرس سیاســت و شكنجه  

 كنند.  اطاعت مى
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كنند كنند. عبادت مىدگى مى كه بعضى دیگر او را به طمع ثواب و پاداشش بنچنانهم

بدان  رسیدن  به  را  تا  خدا  عبادت  هم  اینان  گردند.  رستگار  است  دلخواهشان  چه 

 دهند. عبادتشان یك قسم تجارت است.  انجام نمى محضالًل  

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

لذت  فوت  از  و خوف  ندا عذاب  بهشت  در  نفسانى  نوع خوف  هاى  دو  این  چون  رد، 

غیر خوف از قیام و آگاهى خدا نسبت به اعمال بندگان است، و نیز غیر از خوف از  

اش دارد، چون خوف از آگهى خدا و نیز  مقامى است كه خداى تعالى نسبت به بنده 

كه بنده است، در برابر  جهتكه براى بنده بدان است خوف مقام پروردگار تأثر خاصى

شود  دهد و باعث مى كبریائى موالیــش حقیر و ذلیل است دســت مى   عظمت وساحت

آثارى از مذمت و خوارى در قبال عزت و جبروت مطلقه خداى تعالى از او ظهور  

 كند.  

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

اســت، ذوالجالل و االكــرام است، نه بدین جهت    در برابر او بدین جهــت كه او ّللا  

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

 گیرد!ورت مى ص انجــام شود خالصا لوجه ّللا  

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

آن  ـ  خداى هائىاخالص  جالل  برابر  در  خاضع  این كه  و  هستند...  دو  تعالى  خائفان 

 ( ۱)بهشت دارند!  

 .  ۲۱9، ص: 3۷المیـــــــزان، ج:  -۱

 

 امتیاز علماى الهى و عارفان باّلّل 

 »...اِنَّمــا یَْخَشــى الل ـهَ ِمــْن ِعبــاِدِه اْلعُلَمــُؤا...!«  

 / فاطر(  ۲8تـرسنــد...!« ) »...از میــان بندگــان خــدا تنهـا دانشمنــدان از او مى 

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

است، عبرت مى آیآفرینش  این  و  خدا و  گیرند،  به  حقیقى  ایمان  كه  را  خود  اثر  ات 

بخشد، نه جهال. انذار تنها در  خشیت از اوست، به تمام معناى كلمه تنها در علماء مى

نتیجه آن علما  در  چه  است،  فرمود:  بخش  كه  َربَُّهْم  جا  يَْخَشْوَن  الَّذيَن  تُْنِذُر  اِنَّما   «
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 (  »! اَقاُمواالصَّلوةَ  َو  فاطر(  ۱8بِاْلغَْیِب،  آیه    /  بیانگر  آیه موردبحث  حقیقت  در  پس 

سازد كه خشیــت به حقیقت معنــاى كلمه، تنهــا در علمـاء  اخیر است و روشــن مى

 شود.  یافـت مى

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

مى افعالش  و  صفاتش،  و  دلاسماء  كه  تامى  شناسائى  آن    هاشانشناسد،  وسیله  به 

مى  لكه آرامش  و  زایل هاىیابد  نفوسشان  از  قلق  و  در  شك  آن  زوال  آثار  و  گشته 

 شـود.گردد، و فعلشان مصدق قولشان مىاعمالشان هویدا مى 

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

 شود.خشوع باطنى و خضوع در ظاهر پیدا مى

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

خشیت   او  از  عارفان  لذا  غیرمغلوب،  غالبى  و  غیرمقهور  قاهرى  و  است،  عزیز 

كه غفور است و نسبت به گناهان بسیار آمرزنده، لذا عارفان به  دارند، و به علت این 

 ( ۱)جویند و مشتاق لقاى او هستند. آورند و به درگاهش تقرب مى او ایمان مى

 .  69، ص: 33المیزان، ج:  -۱

 

 

 و شمول آن  ُمخلَصتعريف 

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

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

 هــاى عبودیـت است:  مقام عمل او، و این مقام بلندترین 

» َو اذْكُْر فِى اْلِكتاِب ُموسى اِنَّهُ كاَن ُمْخلَصا َو كاَن َرسُوالً نَبِیّا ـ در اين كتاب  

فرستاده  و  مخلَص  وى  كه  كن  ياد  را  )موسـى  بــود!«  پیغمبــر  /    5۱اى 

 مريـم(

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

آنان را براى خود خالص كرده باشد و جز خداى تعالى كسى در آنان نصیبى ندارد،  

و به غیر خدا به یاد كسى نیستند. از خدا گذشته هرچیز دیگرى را ـ حتى خودشان را  

هایشان جز خداى تعالى چیز كسانى در دل اند. معلوم است كه چنین  ـ فراموش كرده 
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هایشان را پركرده كه دیگر جاى خالى براى شیطان  دیگرى نیست و چنان یاد خدا دل 

 هایش نمانده است.  و وسوسه 

استثنا كرده   اغــواء و اضالل خود  از  را  ابلیـس شـاكـریــن و مخلصین  اگر 

نخوا و  نبــوده،  آنان  بر  ترحــم  راه  از  یـا  و  بگــذارد،  بیهوده  منــت  آنــان  بر  ستــه 

رسیــده  بلكــه از ایـن باب بوده كه دسترســى به آنــان نداشتــه و زورش به آنــان نمى

 اسـت:  

هر آينه و بطور حتم همه    -»...الَْغِويَنَُّهْم اَْجَمعیَن. اِالّ ِعباَدَك ِمْنُهُم اْلُمْخلَصیَن  

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

 / ص(  8۳و   8۲) شده باشند!« 

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

به سازد،  خود  مخصوص  را  او  و  كند،  بهره مخلَص  او  در  غیرخدا  كه  اى  طورى 

و   نیست،  امت  افراد  تمامى  و  روز،  آن  مسلمانان  همه  صفت  این  و  باشد.  نداشته 

همه كه  نیست  طور  آن  معنایش  اعتصام  و  اسالم،  كلمه  شامل    همچنین  را  مسلمین 

 طور قطع، معناى حقیقــى این كلمـات موردنظـر است:  شود، و به 

كه  در راه خدا جهاد كنید چنان    -» َو جاِهدُوا فِى ّللّاِ َحقَّ ِجهاِدِه هَُو اْجتَبیكُْم   

 ( ۱) /حج(۷8سزاوار جهاد در راه اوست، او شما رابرگزيد ! « )

 .  350، ص: ۲8و ج:  4۲، ص:  ۱5و ج:  94، ص: ۲۷المیــزان، ج:  -۱

 

 

 تسبیح ُمخلَصین 

ا یَِصفُــوَن. ااِل  ِعبـادَ الل ـِه اْلُمْخلَصیــَن!« ) ِ َعم   / صافات(  ۱60و   ۱59»سُْبحــاَن ّللا 

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

كنند، مگر از برایش مىهائى كه واصفان  ـ خداى تعالى منزه است از وصف 

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

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

مى توصیف  مفاهیمى  مىبا  )مثالً  است.  محدود  آنان  خود  نزد  كه  خدا  كنند  گویند 
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مى  اثبات  خدا  براى  هم  چشم  چونبیناست،  مستلزم    كنند،  آنان  خود  بین  در  بینائى 

دو   و  سوراخ  دو  این  وقتى  كه  است  معلوم  و  است،  سر  در  سوراخ  دو  این  داشتن 

كه بینائى خدا محدود به  شود،( و حال آن مردمك در آن اثبات شود، سر نیز اثبات مى

یك از اوصاف او قابل تحدید نیست، و هیچ  چهار دیوارى چشم نیست. و همچنین هیچ

تواند قالب تمام عیار اسماء و صفات او گردد، پس هرچیزى كه واصفان  ىلفظى نم

چه كه از خدا در توهم آدمى  تر است، و هر آن درباره خدا بگویند، خدا از آن بزرگ 

 بگنجد، باز خدا غیر آن چیز است.  

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

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

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

معرفى كرده، و خود را به ایشان شناسانده، و غیر خود را از یاد ایشان برده، و در  

كنند، و اگر غیر از خدا چیزى  راموش مىشناسند و غیرخدا را فنتیجه تنها خدا را مى

شناسند. چنین مردمى اگر خداى را وصف كنند، به  را هم بشناسند به وسیله خدا مى

اگر هم به زبان وصف  اوصافى وصف مى اوست، و  كنند كه الیق ساحت كبریائى 

ن  ها محـدود باشد ـ ولى دنبــال وصف خود ایكنند ـ هرچند الفاظ قاصــر و معانــى آن

مى را  این اعتــراف  از  است  قاصــر  و  عاجــز  بشــر  بیان  كه  آن  كننــد  قالــب  كه 

كه اسمــاء و صفــات خداى را در قالــب  معانــى باشد، و زبـان بشر الكن است از این

 الفاظ حكایــت كند! 

 آله كه سید مخلصیــن اســت، فرمــوده:  وعلیههللارســول خــدا صلى 

نمى   »پروردگارا!  تــو من  كنــم،  ستــايــش  و  گــويــم  وصــف  را  تــو  توانم 

 ( ۱)« ـ )دقت فرمائید.( گوئـى! طــورى كــه خــودت دربــاره خودت مى همــان

 .  ۲۷8، ص: 33المیــــــــــــزان، ج:  -۱

 

 

 بندگان ُمخلَص خدا در بهشت  

ِ اْلُمْخلَصیَن !«    »ااِل  ِعبادَ ّللا 

 /صافات(4۰ها بركنارند!( «) مجازات  از همه اينپروردگار )كه  ص مخلَ »جز بندگان 
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الیم   عذاب  چشندگان  از  و  دارند،  معلوم  رزقى  خدا  مخلَص  بندگـان  ولكن  ـ 

 نیستند!

براى   را  خداى  و عبودیت  نامیده  خدا  مخلَص  بندگان  را  عده  این  كریم  قرآن 

است،   خودش  مالك  نه  عبد  كه  است  معلوم  و  كرده،  اثبات  از  آنان  شأنى  مالك  نه  و 

چه را كنند، مگر آنطایفه اراده نمىشئون خود، و نه اراده و نه عمل خود، پس این

 كنند مگر براى خدا.  كه خدا اراده كرده باشد، و هیچ عملى نمى

ها مخلص )به فتح الم( هستند، گاه این معنا را براى آنان اثبات كرده كه آن آن

ــان را خالص براى خــود كرده، و غیر از خدا كسى  و معنایش این اســت كه خدا آن

در آنان سهیم نیست، و ایشان جز به خداى تعالى به هیچ چیــز دیگرى علقه و بستگى  

ندارنــد، نه به زینــت زندگــى دنیــا، و نه به نعیــم آخــرت، و در دل ایشــان غیر از  

 خــدا چیز دیگــرى وجــود نـدارد.  

ك  كه  است  است،  معلوم  دیگرى  چیز  به  التذاذش  دارد،  را  این صفت  كه  سى 

لــذت مى  آن  از  سایرین  كه  چیزهائــى  آن  آن  غیر  غیــر  به  نیز  ارتزاقــش  و  برند، 

مى  ارتزاق  بدان  سایریــن  كه  است  ضروریــات  چیزهائــى  در  كه  هرچند  كننــد، 

 دارد.شركت ها با سایرینها و پوشیدنىها و نوشیدنى زندگى از خوردنى 

!« )و جمله   َمْعلُوٌم  ِرْزٌق  لَُهْم  اُولئَِك  این است كه    / صافات(  4۱»  به  اشاره 

هیچ   و  است،  دیگران  رزق  غیر  بهشت  در  خدایند  مخلص  بندگان  كه  ایشان  رزق 

كه نام رزق ایشان و رزق دیگران یكى است،  شباهتى به رزق دیگران ندارد، گو این 

 یگران ندارد.  ولكن رزق ایشان هیچ خلطى با رزق د

 ایشـان رزقـى خــاص و معیــن و ممتــاز از دیگران دارند.  

 /صافات( 4۳و4۲»فَواِكهُ َو هُْم ُمْكَرُموَن. فى َجنّاِت النَّعیِم  !« )

هُْم   َو   « جمله  تعالى  خداى  است.  مخلصین  معلوم  رزق  همان  بیان  آیه  این 

امتیــاز   بر  تا  كرد  همــراه  آن  با  را  از رزق ُمْكَرُموَن،«  میوه  این  و  هاى  این رزق 

ها را دارند، اما مخلَصین  دیگر داللت كند و بفهماند كه هرچند دیگران نیز این میوه 

میوه اختصــاص  این  و  خلــوص  با  كه  احترامى  دارند،  خاص  احترامى  با  را  ها 

 مخلَصین به خداى سازگار باشد و دیگران در آن شركت نداشته باشند.  

 / صافات(   44تَقـابِلیـَن !« )»َعلى سُـُرٍر مُ 
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نظر   یكدیگر  بروى  مأنوسند،  هم  با  و  یكدیگرند  دور  بهشت  در  طایفه  این  ـ 

 كه پشت سرهم را ببینند.  كنند، بدون اینمى

 (  »! ِللّشاِربیَن  لَذٍَّة  بَْیضاَء  َمعیٍن.  ِمـْن  بَِكأٍْس  َعلَْیِهْم  /    46و    45»يُطاُف 

 صافات( 

چشمه   از  جامى  مىـ  برایشان  بخش  خوشگوار  لذت  و  سفیدرنگ  گردانند. 

نوشندگان را، كه در آن سردرد نباشد و نه ایشان از آن مست شوند، و نزدیك ایشان  

آنان مانند تخم پرنده اى هستند كه  حوریانى باشند كه تنها بشوى خود بنگرند، گوئى 

 ( ۱)پوشیده باشند... !

 .  ۲۱8، ص: 33المیــــــــــــزان، ج:  -۱

 

 

 عبادت ُمخلَصین 

ِ َو ِرْضـواٌن...!« ااْلِخَرةِ َعذاٌب َشدیدٌ َو َمْغِفَرةٌ ِمنَ »...َو فِى   ّللا 

 / حديد(  ۲۰»... و در آخرت، يا عذاب شديد است يا مغفرت و رضاى الهى...!« ) 

شود: خوف، رجا، و حب كه این خداى تعالى به یكى از سه وجه عبادت مى

 هر سه در آیه فوق جمع آمده است.  

بالل   علماى  عبــادت مىطبقــه  ترس  از  نه  را  خــدا  به  ،  از طمــع  نه  و  كنند 

 كه اهــل و سزاوار عبــادت اسـت.  كنند براى اینثــواب، بلكه او را عبــادت مى

دا  اند.  راى اسماء حسنى و صفات علیائى كه الیق شأن اوست شناختهخدا را 

بنده  فقــط  هم  را  دیده خود  بندگى اى  را  پروردگارش  كه  ندارد  این  جز  شأنى  كه  اند 

 نموده و رضاى او را به رضـاى خود و خواست او برخواست خود مقدم بدارد.  

كند جز روى  نمى  چه كهكند، و آن چه كه مى پردازد. از آن به عبادت خدا مى 

نداشته و طمع نمى در نظر  دیگر  او چیز  به  التفاتى به عذاب  خدا و توجه  نه  دارد. 

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

 شود.  

براى   محركش  ولى  است  امیدوار  او  ثواب  به  و  ترسنده  خدا  عذاب  از  البته 
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و رجــاء نیست. كالم موال امیرالمؤمنیــن شاهد بر آن است  عبادت و اطاعت خوف  

 فرماید:  كه مى

كنم بلكه »خدايا من ترا از ترس آتشت و يا امید بهشت عبادت نمى 

   كنم كه تو را اهل و سزاوار عبادت يافتم !«جهت عبادت مى بدان

یكسو  هــا و امیال مختلف خود را متوجه جائى كه تمامى رغبتاین دسته از آن 

آن  و  نتیجــهكردند،  و  غایــت  تنهـا  و  خداست،  گرفتند  هــم مرضاى  نظر  در  كه  اى 

 هایشـان جایگیر شده است.  خداست لذا محبــت به خدا در دل 

به   را  خود  تعالى  خداى  خود  كه  شناختند  نحوى  همان  به  را  خدا  دسته  این 

بهترین را  خود  او  چون  و  كرده،  معرفى  صفات  و  اسماء  آن  و    داشتن  اسماء 

جائى كه یكى از خصایص دل آدمى و  ترین صفات معرفى كرده، و نیز از آن عالى

زیبائى برابر  در  شدن  كه  مجذوب  خدائى  محبــت  نتیجه  در  اســت،  كماالت  و  ها 

 شود.هایشـان جایگزین مىاالطــالق است در دل جمیــل على

كه پروردگارشان    كننداین دسته از مردم در معرفت اشیاء از راهى سلوك مى

بدان راهنمائى كرده و نشانشان داده است، و آن راه این است كه هر چیزى را آیت و  

داننــد. و براى هیــچ موجودى نفسیــت، اصالت  عالمت صفــات جمال و جالل او مى

هائــى هستنــد  نگرنــد كه آئینهبیننــد، و به این نظــر به موجودات مىو استقالل نمى

با جلوه   كه  است  یتناهـى  ال  حسنتــى  كه  را  خود  مــاوراى  حسن  خــود  گر حسن 

 سازند.مى

خیلى زود نفوسشان مجذوب ساحت عزت و عظمت الهى گشته، و محبت به  

كند كه هر چیز دیگرى و حتى خود آنان را از  هایشان احاطه پیدا مىچنان بر دل او آن 

مى از  یــادشان  كلــى  به  را  نفسانــى  امیال  و  هــوس  و  هوى  آثار  و  رســم  و  برد، 

ســازد كه  هائـى سلیم مبــدل مىا به دل هایشان ركند، و دلهایشان محـو مىصفحه دل 

اسمه چیز دیگرى در آن نباشد    جـز خداى عز 

(»! ِ  /بقره( ۱65ـ »َوالَّذيَن اَمنُوا اََشدُّ ُحبّا ّلِلّ

این كالم  كامل جان  و  تمام  محبــت،  راه  از  جز  عبادت  در  اخــالص  كه 

 ( ۱)گردد.  نمى

                                                          .  54۲، ص: ۲۱المیـــــــــــــــــــــزان، ج:  -۱
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 فصل اول 

 توهب  و  بازگشت
 

 حركت اصالحى انسان ـ توبه  

ِ ِللَّذیَن یَْعَملُوَن السُّوآَء بَِجهالٍَة ثُمَّ یَتُوبُوَن ِمْن قَریٍب...!«  »اِنََّمـاالتَّْوبَةُ َعلَـى   ّللا 

»...پذيــرش توبه از سوى خدا، تنها بـراى كسانى اســت كه كــار بــدى را  

  ۱8و    ۱۷كننـد...!« )دهنـد، سپـس زود توبـه مى از روى جهالـت انجـام مى 

 ساء(ن /

حقیقى   تعالیم  از  یكى  شده،  وارد  مجید  قــرآن  در  كه  معنى  تمام  به  »توبــه« 

و   كفــر  از  ایمــان  معنى  به  توبــه  زیرا  است،  آسمانى  مقدس  كتــاب  این  مختص 

السالم وجــود  شرك، اگرچه در سایر ادیــان الهــى مثل دین موســى و عیســى علیه

قت توبــه را تحلیــل كرده و آن را به ایمان وابسته  داشتــه، ولــى نه از این جهت حقی

 ساخته باشد، بلكه به این عنـوان كه توبه ایمــان است.  

مى و  داده  قرار  تحلیل  مورد  را  انسان  حال  قرآن  دیگر،  ادیان  بیند برعكس 

ـ   است  فقیر و دست خالى  اخروى  اَيَُّها  انسان نسبت به كمال و سعادت الزمه  يا   «

و در مهبط شقاوت و بیچارگى نشیمن / فاطر(    ۱5تُُم اْلفُقَراُء اِلَى ّللّاِ...!« ) النّاُس اَنْ 

 »ثُمَّ َرَدْدنـاهُ اَْسفََل سافِلیَن !« و » ... فَتَْشقى !«  ساخته ـ

وقتى چنین بود، ورود چنین انسانى به منزلگاه سعادت و كرامت متوقف بر  

دا بدر آید و به سوى خدا برگردد،  آن است كه از آن مغاك شقاوت و دورى از قرب خ 

در   و  ایمــان،  یعنى  سعــادت  اصل  در  و  است.  رجوع  و  توبــه  همان  این  و 

طــور خالصه توبــه از شـرك و  هاى فرعــى یعنــى اعمال صالــح، كه بهسعــادت 
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 كارهاى زشت دیگر است.  

كه  پس معناى توبه، بازگشت به سوى خدا و رهائى از كثافات شقاوت است  

نعمت  اقســام  از  استفــاده  و  ایمان  دارالكرامــه  در  جایگزینى  معنوى  باعث  هــاى 

گردد. و به عبــارت دیگر، قرب به ساحت مقدس الهى و كرامت وى متوقف است  مى

 به توبه از شــرك و هــر معصیــت دیگـر: 

اِلَى   - تُوبُــوا  َو   ... اْلُمْؤِمنُو »  ـهَ  اَيُـّ َجمیعــا  )اللّــِه  تُْفلُِحـوَن!«  لَعَلَّكُــْم  /    ۳۱َن 

 ( ۱)نور( 

 .  6۲، ص: 8المیـــــــــزان، ج:  -۱

 

 پاك شدن انسان با توبه  

 »قَـدْ اَْفلََح َمْن تََزك ى!«  

 / اعلـــى( ۱4شــود كســى كه خــود را تزكیــه كنــد!« )»مسلمــا رستگــار مى 

شود هركه در پى پـاك شـدن خـود باشـد. كلمه »تزك ى« به  ـ محققا رستگار مى

 معناى »در پــى پــاك شـــدن،« اســت.  

جا منظور پاك شدن از لوث تعلقات مادى دنیوى است، كه آدمى را  و در این

 كند.  از امر آخـرت منصرف و مشغول مى

چون یكى از وسایل كه    منظـور برگشتن به خداى تعالى و توبه كردن است،

در مادی ات حفظ مى از فرورفتگــى  اتفاق در راه  دل انسان را  نیز  توبه است و  كند 

انــد  كنــد، و حتى اگر دستــور داده خداست كه باز دل را از لوث تعلقات مالى پاك مى

خوانده  تطهیر  هم  را  گرفتــن  وضو  و  بگیریم،  وضو  نماز  از  حقیقت  قبل  در  انــد، 

قذارت هخواست از  به اند طهارت  اشتغال  در  انسان  پاى  و  دست  هائى كه صورت و 

 ( ۱)گیرد مجســم و ممثــل كــرده باشنــد. امور دنیا به خود مى

 .  ۱94، ص: 40المیـــــــــزان، ج:  -۱
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 نظام توبه، و بازگشت خدا به انسان  

ِ ِللَّذیَن یَْعَملُوَن »اِنََّمــاالتَّْوبَةُ َعلَى   السُّوآَء بَِجهالٍَة ثُمَّ یَتُوبُوَن ِمْن قَریٍب...!«  ّللا 

از   را  بدى  كار  كه  است  كسانى  براى  تنها  خدا،  سوى  از  توبه  »...پذيرش 

  ۱8و   ۱۷كننــد...!« )دهنــد، سپــس زود توبــه مى روى جهالــت انجــام مى 

 نساء(  /

ى كنند و سپس به  ـ توبه نزد خدا از كسانى مقبول است كه بد را از روى نادان

پذیرد و خداوند دانا و حكیم  شان را مىزودى توبه نمایند. پس آنان هستند كه خدا توبه

آن تا هنگام مرگشان  بد كنند  آن كسان نیست كه كارهاى  توبه براى  ها گویند است، 

میرند و كافرند، بر آنان عذاب دردناكى  االن توبه نمودم، و نه براى آن كسان كه مى

 ایم.  ورده فراهم آ

تعالیــم راقیــه قرآنــى اسالمــى و  از حقــايــق عــالیــه  يكــى  آيــه    ايــن دو 

 .يعنــى تـــوبــه و حكــم آن ،است

برگشــت   بنده  از  توبــه  و  اســت،  برگشــت  معنــى  به  لغــت  در  »توبــه« 

سرپیچـ از  بازگشت  و  پشیمانى،  با  پروردگارش  سوى  به  جانب  اوســت  از  و  ـى؛ 

 خداوند نیز توفیق وى به توبه با آمرزش گناه او.  

هر توبه )یعنى بازگشت( از بنده به سوى خدا، مساوى با دو برگشت خداوند  

اى است كه  باشد ـ به حسب بیان قرآن ـ زیرا توبه یك عمل پسندیده به سوى بنده مى 

كار توفیق  خداست، پس  هم  نیرودهنده  است و  نیرو  به  خداوند    محتاج  اول  را  خیر 

گردد، و سپس وقتى  خود برمى   گناه  شود و ازكند تا بنده قادر به توبه مىعنایت مى

آن  است،  آمرزش  و  گناهان  آلودگى  از  تطهیر  محتاج  شد  توبه  به  بار موفق  نیز  جا 

 گیرد.  دیگر مشمول عنایت و رحمــت و آمرزش خدا قرار مى 

اى هستند كه توبه بنده را در میان  وبهاین دو عنایت و برگشت خدا همان دو ت

این همان توبه / توبه(    ۱۱8»ثُمَّ تاَب َعلَْیِهْم ِلیَتُوبُوا !« )فرماید:  اند. قرآن مىگرفته

اَتُوُب َعلَیِْهْم...!« فرمایداولى است، و مى / بقره( این نیز توبه    ۱60)  : »... فَاُولئَِك 

 گیرد.  دومى است، و در میان این دو، توبه بنده قرار مى

اى بوده كه خداوند به بندگان فرموده و بر خود واجب نموده،  توبه چون وعده

گونه كه كسى را بر وى و به عهده خود گذاشته است كه توبه بنده را بپذیرد، نه آن
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كه بابت  این  از  بلكه  باشد،  وعده   زورى  خود  وعده  خدا  خلف  هیچگاه  و  داده  اى 

كه  نمى نمود  بیان  آیه  است.  تعالــى  خداى  بر  توبه  قبول  وجوب  معنــاى  همین  كند. 

كه توبه بنده از شرك و كفر، و رجوع به ایمــان باشد و چه توبه  توبه چیست، چه آن

دو را    و بازگشت از معصیت به اطاعت ـ بعد از فرض ایمان ـ چون قرآن مجید هر

   (۱)توبه نامیده است. 

 .  53، ص: 8المیـــــــــــــــــــزان، ج:  -۱

 

 تحول ناشى از توبه در انسان  

توبه تحلیل  كه  نرود  و  گمان  ذهنى  تحلیل  و  تجزیه  یك  نموده  قرآن  كه  را  اى 

نتیجه  انسان  فساد  و  صالح  و  شقاوت  و  سعادت  درباره  بحث  زیرا  است،  خیالى 

و  تعلیم  تأثیر  حیث  از  اجتماع  در  را  انسان عادى  یك  وقتى  ندارد.  این  جز  دیگرى 

، از صالح و فساد خالى، و  بینیم كه چون لوحى پاكتربیت در وى مطالعه كنیم مى

مى  هردو  پذیرش  قابل  حال  عین  كسوت  در  در  باشد  خواسته  كه  هنگامى  و  باشد، 

جز یافتن راه خروجى از  صالح و لباس تقواى اجتماعى درآید، اوالً راهى ندارد به 

اى كه گفتیم  چه در آن هست و خود این راهیابى مساوى است با همان توبه اولیه آن

تعالى   تنبلى و سستى،  خداوند  دورانداختن زنجیر  ثانیا  درباره سعادت معنوى دارد، 

كه در حكم همان توبه عبد است، و سپس برطرف شدن اهریمن فساد و پستى كه در  

كه   چه  گردد،  جایگزین  قلبش  در  و صالح  كمال  نور  تا  بود،  انداخته  بار  وى  قلب 

 توبه است.   هم در حكم قبولشوند. اینجا جمع نمىصالح و فساد در یك

خداوند   كه  فطرتى  فطرت،  مسیر  در  كه  را  اجتماعى  مراحل صالح  انسان 

طور  انسان را بر آن سرشتــه است، با احكام و آثــار یكسان، در مراحل باب توبه این 

 ( ۱)كند.طى مى

 .  66، ص: 8المیزان، ج:  -۱

 

 حـق تــوبــه  

 اْلِقیَمِة اِنََّك التُْخِلُف اْلمیعـــــادَ !«   تُْخِزنا یَْومَ »َربَّنا و آتِنا ما َوَعدْتَنا َعلى ُرسُِلَك َو ال

چه را به وسیله پیامبرانت به ما وعده فرمودى ، به ما عطا  »پروردگارا ! آن 
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گاه از وعده خود  كن و ما را در روزرستاخیز، رسوا مگردان، زيرا تو هیچ

 عمران( / آل   ۱94)كنى !« تخلّف نمى 

اى، به ما بده، و  چه كه به وسیله فرستادگانت به ما وعده داده ـ پروردگارا و آن 

 كنى.  ما را در قیامت خوار مگردان، كه تو خلف وعده نمى

را   آن  تعالى بر خود واجب كرده، و  از چیزهائى است كه خداى  توبه  قبول 

»جز اين نیست كه قبول توبه كسانى كه عمل زشت  كاران دانسته و فرموده:  حق توبه

كاران است، و ايشان  كنند، بر خدا واجب و حق توبه نند ولى بالفاصله توبه مى كمى

 / نساء( ۱۷) گذرد!« مطمئن باشند كه خدا از گناهانشان درمى 

بنابراین، طلــب هر حقى كه خــدا بر خود واجــب كرده، از قبیل درخواست  

استجا یا  و  را )و درخواست طلب روزى،  آمــرزش گناهــان  دعا و  توبه كار،  بــت 

كه وعده خود را انجاز كند، و نیز  امثال آن( در حقیقت مراجعه به خداســت براى این

 اظهار اشتیاق به رسیدن به رستگــارى یعنى رسیــدن به كرامـت اوســت.  

شود  دانیم فالن رفتار خدا با بندگانش تفضل است، دلیل نمىكه مىهمچنین صرف این

این خ بر  بر  رفتار  این  عطیه كه  هر  چون  نیست،  واجب  كه  دا  خدا  عطایاى  از  اى 

اگر   چون  غیرواجب،  چه  و  باشد،  الصدور  واجب  چه  اوست،  تفضل  كنى،  فرض 

صدور فعلى از افعال 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  

 نها خود اوست.  ت

كار   این  كه  رانده  قضا  خداى عزیز  كه  است  این  به  وجوب  معناى  برگشت 

 ( ۱)انجام شود، با این عطیــه افاضــه شود، و قضائــش هم حتمـى است. 

 .  ۱۷6، ص: 34المیـزان، ج:  -۱

 

 

 تمرين 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(    ۳۳حاضر شود!« )
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ـ به هركسى كه به غیب از خداى رحمان بترسد و با قلبى بیاید كه همواره به  

 كرده است! سوى خدا مراجعه مى

ور از »خشیــت بــه غیـــب« تــرس از عذاب خداســت، در حالــى كه  منظــ

 انـد.  آن عــذاب را به چشـــم خود ندیده 

كه فرمود: »با دلى رجوع كننده بیاید!« این است كه عمر خود  منظور از این 

را با رجوع به خدا بگذراند، و در نتیجه هنگام مرگ با قلبى به دیدار پروردگارش  

انابه و رجوع به خدا در اثر تكرارشدنـش در طول عمـر، ملكه و صفت آن  برود، كه 

   (۱)قلب شده باشد. 

 .  ۲4۷، ص: 36المیـــــــــــزان، ج:  -۱

 

 

 تـوبه و امــــید  

َ یَْغِفــرُ »قُْل یا ِعباِدىَ  ِ اِنَّ ّللا   الذُّنُــوَب  الَّذیَن اَْسَرفُوا َعلى اَْنفُِسِهْم ال تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة ّللا 

 َجمیعـــا...!« 

ايد، از رحمت خداوند نومید  »بگو : اى بندگـان من كه بر خود اسـراف و ستـم كرده

 / زمر(    6۱تا  5۳آمرزد !« )نشويد كه خدا همه گناهان رامى 

آیات هفتگانه باال در یك سیاق قرار دارند، كالمى است واحد كه در آن نخست  

كند، و سپس امر به »توبه« و »اسالم« و  ومید شدن نهى مىچینى از نعنوان زمینهبه

 فرماید.  »عمل صالح« مى 

»اسراف بر نفس،« تعدى بر نفس، جنایت كردن به آن به ارتكاب گناه است،  

 چه شرك باشد و چه گناهان كبیره و چه گناهان صغیره.  

ا  و  آخــرت.  و  دنیــا  نه  است،  آخــرت  به  مربوط  از رحمــت،«  ز  »نومیدى 

شئون رحمــت آخرت آن قسمــت كه مورداحتیــاج مستقیــم و بالواسطــه گنهكــاران  

 است، همانا مغفــرت خداست.  

 »اِنَّ ّللّاَ يَْغِفــُر الذُّنُــوَب َجمیعا !«   -

دارد تمامى گناهان قابل آمرزشند، پس مغفرت خدا عام  در این جمله اعالم مى 
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بهانه و  سببى  تنها  بهانهاى مىاست،  آن  و  معرفى  خواهد  مغفرت  قرآن سبب  كه  اى 

  شفاعت، ديگرى توبه!  يكى كند دو چیز است، مى

آیاتى چند، شامل شــرك نمى در  گردد، و مادون  شفاعت به نص قرآن كریم 

 آمرزد.  شــرك را براى كسانــى كه شفیـع داشته باشند مى

امــا كالم خــداى تعالــى صریــح است كه خدا كه همــه گناهــان حتــى شرك  

 آمرزد.  را هم با توبــه مى

 ـ يا ِعباِدى!  

كند تا به ذیل رحمت  ها را ترغیب مىندگان من!« آن و با این تعبیر زیباى »ب

 ( ۱)و مغفرت او چنــگ بیــاویزنــد!  

 .  ۱۲6، ص: 34المیزان، ج:  -۱

 
 

 اثر توبه در رفع مشكالت اجتماعى 

 اْستَْغِفرُوا َربَّكُْم اِنَّهُ كاَن َغف ارا...!« »فَقُْلُت  

آمــرزش طل»به آن  از پروردگــار خويش   : گفتــم  آمرزنـده  هــا  بیــد كه او بسیــار 

 / نوح(    ۱۲تا   ۱۰)  « اســت... !.

ـ گفتم كه از پروردگارتان طلب مغفرت كنید كه او كارش آمرزش است. كه  

مى شما  بر  مرتب  را  آسمــان  ابر  هم  كنید  چنیــن  و  اگر  اموال  وسیله  به  و  باراند. 

 سـازد... !رویانیــده و نهرهــا جــارى مى ها كند. برایتـان باغفرزندان یاریتان مى

شمارد و از  را مى   دنیائى  هاىفرمائید نعمتمى  كه مالحظهطورى این آیات به 

ها، و تواتر آن را  كند كه به قوم خود وعده فراوانى نعمتالسالم حكایت مىنوح علیه

شود  وم مىدهد، به شرطى كه از پروردگار خود طلب مغفرت گناهان كنند، معلمى

گرفتارى  و  مصائب  رفع  در  فورى  اثر  گناهان  از  درب  استغفار  شدن  گشوده  و  ها 

فهماند بین صالح جامعه انسانى و فساد آن، و  هاى آسمانى و زمینى دارد، مى نعمت

را   خود  بشرى  جوامع  اگر  و  است،  برقرار  ارتباطى  جهان  عمومى  اوضاع  بین 

رسند، و اگر به عكس كننـد عكس آن  ى مىاصالح كنند به زندگى پاكیزه و گــوارائ

 را خواهند داشت.  
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  -النّاِس » َظَهَر اْلفَساُد فِى اْلبَّرِ َو اْلبَْحِر بِما َكَسبَْت اَْيِدى این معنا از آیه شریفه  

مرتكب   مردم  كه  اعمالى  خاطر  به  شد  ظاهر  فساد  عالم  خشكى  و  ترى  در 

   /روم(4۱!«)شدند

 شود:  ىو از آیات زیر نیز استفاده م

به شما مى »آن  به دست خود  چــه مصیبت  است كه  به خاطر كارهائى  رسد 

 /شوری( ۳۰كرديد...!«)

قريه  اهــل  و  »اگــر  آسمــان  از  بركاتــى  كننــد،  پــروا  و  آورنــد  ايمــان  هــا 

 ( ۱)/اعراف(96گشائیم!« )زمیــن برويشان مى 

 

 .  ۱۷4، ص: 39المیــــــــــــــزان، ج:  -۱

 
 

 عدم تغییر قوانین شرع با توبه فرد  

ِ ِللَّذیَن...!«  »اِنََّماالتَّْوبَةُ َعلَى  ّللا 

 / نساء(  ۱8و  ۱۷»پذيــرش توبه از سوى خــدا، تنها براى كسانــى اســـت...!« ) 

آن مىتوبه،  معلوم  آیات  مجموع  از  كه  حقیقت گونه  یك  نفس    شود،  در  مؤثر 

آماده ساختــن براى صالحــى كه سعادت   از حیث اصــالح و  اســت. مؤثر  انسانى 

بدهــد،   توبــه هرگاه سودى  اســت. و به عبــارت دیگــر،  دنیا و آخرت وى در آن 

را در  هــاى نفس است، بدى براى زدودن بدى  بدبختــى  هائى كه هرگونه شقاوت و 

 كنـد.  یب انســان مىزندگى دنیــا و آخــرت نص

كنند و وظایفى كه  احكام شرعى و قوانین دینى با توبه و معصیت تغییرى نمى

كه برخــى از احكــام با  جاى آورد، مگــر آن از انســان فوت شده پس از توبه بایــد به 

توبه ارتباطى مستقیــم داشته باشند كه در آن صورت به حسب مصالح وضع آن حكم  

شود، و این غیــر از آن است كه توبــه خود رفــع حكمــى بكند.  یز رفع مى با توبــه ن
(۱ ) 

 .6۷، ص: 8المیزان، ج:  -۱
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 امیـد تـوبه، عـالج يـأس  

توبه   عالوه  به  است!  گناه  سبب  به  هالكت  از  خالصى  توبه  تشریع  مالك 

د در  گردد. چه كه انسان در مسیر حیات بایواسطه حفظ روح امیدوارى در انسان مى 

نقطه اعتدالى خوف و رجاء باشد تا از مضار حیات بگریزد و رو به منافع آن بشتابد  

 شود.و اگر این روح در انسان نباشد زود به نیستى گرائیده مى

مى ما  كه  را  حیات  انسانى  سوداى  در  تا  كه  دارد  را  غریزه  این  شناسیم، 

دهد. اما اگر سوداى  ضررى نكشیده، و روح نشاط دارد و عزم و جد یت به خرج مى 

او منتهى به سود نشــود و ضررى بكند و ناامیدى به او روى نماید، روح یأس بر او  

گردد تا به حدى كه ممكــن است از اصل كــار  شود و در عمل سست مى مسلط مى

رو گــردان بشود. تنها عالج این روح یــأس و بدبینى به آینــده كه او را تا سرحــد  

   (۱)تواند ببرد، توبه است. تى مى هالكت و پس

   . 68، ص: 8المیزان، ج:  -۱
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 وم دفصل 

      نواع توهب نواع توهب اا
 

 

 توبه واقعى و توبه قالبى  

ـْوبَــةُ َعلَى   الل ــِه ِللَّذیــَن یَْعَملُــوَن السُّــوآَء بَِجهــالَــٍة ثُــــمَّ ...!«  »اِنََّمــاالتَـّ

»پذيرش توبه از سوى خدا، تنها براى كسانى است كه كار بدى را از روى  

 / نساء(   ۱8و  ۱۷دهنـد، سپس ...!« ) جهالت انجـــام مى 

كند، زیرا انسان  خلق را تشویق به معصیت مىاین توهم كه: » تشریع توبه  

شود، حس جرأت بر گناه در  اش قبول مىوقتى دانست كه با ارتكاب هر عملى توبه 

مى  تشدید  توبهوى  گناهى  هر  از  پس  كه  قصد  این  به  مى شود،  توهم  اى  این  كنم!« 

ى  كه تشرف كرامت متوقف بر بخشایش واقعــباطلى است، زیرا توبه ـ عالوه بر آن 

 باشد.خداست ـ خود براى نگاهــدارى روح امیــدوارى و حســن تأثیــر آن مى 

كسى كه گناهى را مرتكب شود به این قصد    توبه كنده شدن از معصیت است! 

گونه گونه توبه در حقیقت توبه نیست. اینكنم، باید بفهمد كه اینكه پس از آن توبه مى

د زیرا او قصد توبه را با خود عمل و قبل و  توبه پشیمانى و كنده شدن از گناه ندار 

ندارد، بلكه در این  توبه( قبل از عمل معنى  جا توبه و  بعد آن دارد، پشیمانى )یعنى 

اصل فعل مجموعا یك عمل هستند كه عبارتند از مكر و حیله كه بدان خداى تعالى را  

ُء ااِلّ خواهند بفریبند ـ  مى    (۱)/ فاطر(  4۳ بِاَْهِلِه...!« ) »...َو ال يَحیُق اْلَمْكُر السَّّىِ

 .  68، ص: 8المیزان، ج:  -۱
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 ها  مـقدمـه تـوبه، شـناخت بـدى 

گذارد و  معصیــت ـ آن نقطه تاریك زندگى انسان ـ در حیات وى اثر بدى مى 

گــردد مگــر وقتــى كه بــه بــدى آن پــى ببــرد، و  انسان از ایــن كــردار بــد برنمى

 با پشیمانــى همـــراه است.   ایــن نیز

پشیمانى عبارت است از یك تأثیر باطنى از كار بد، و براى استقرار پشیمانى 

خود   بوده و  منافى  بد  كارهاى  آن  با  كه  زد  دست  و صالح  نیكو  كارهاى  به  بایستى 

 عالمت توبه و رجوع از آن كارها باشد.  

همه چیزهائى كه از آداب توبه است مثل پشیمانى، استغفار، كار نیك، ریشه 

اند، همه به و... كه در اخبار وارد شده و در كتب اخالق متعرض آن شده كنى گناه  

 ( ۱)گردد. همین یك نكته برمى

 .  69، ص: 8المیزان، ج:  -۱

 

 هـاى مشـكل  تـوبـه

توبه یعنى )برگشت با اختیار( از كار بد به اطاعت خدا و بندگى وى، و این  

اما   دنیا،  زندگانى  در  یعنى  باشد  اختیار  حال  در  انسان  كه  است  موقعى صحیح  در 

هیــچ آن بنده  كه  سعادت و  جا  یا  و طالح  انتخــاب راه صــالح  در  اختیــارى  گونــه 

 شقاوت ندارد، جاى توبه نیست.  

توبه آن یا  مورد  در  توبه،  زیرا  باشد،  مردم  حقوق  به  مربوط  كه  كه اى  چه 

خود   رضایت  فقط  كه  مردم  حقوق  در  اما  بود.  است،  تعالى  خداى  حقوق  به  متعلق 

ثمر است، چون خداوند نیز براى حقوقى كه در  صاحبان حقوق شرط است، توبه بى

ا  قائل  احترام  داده،  قرار  آنان  براى  نفوسشان  و  اعراض  و  به  اموال  تعدى  و  ست 

ها را ظلم و عدوان شمرده و حاشا كه وى روا بدارد بدون گناهى چیزى  هریك از آن 

 ها را از ایشان بگیرند، یا خود ظلمى بكند كه دیگران را نهى فرموده است.  از آن 

تنهــا اسالم پذیرفتــن ـ یعنى توبــه از شرك ـ است كه تمــام گناهان پیشین را 

ـات مطلقى كه راجع به بخشش همه گناهان است بر ایــن حمل شده:  كند. آیـمحــو مى

/    6۱تا    5۳الَّذيــَن اَْسَرفُــوا... اِنَّ اللّــهَ يَْغِفــُر الذُّنُــوَب َجمیعا...!« )» قُــْل يا ِعباِدىَ 
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 زمر(  

از همیــن باب است توبه كسى كه آئین زشتى بنیان گذارده، یا مردمان را از  

قیقت گمراه ساخته است. در روایـت دارد كه بر گــردن چنین كسى گنــاه راه حق و ح 

انــد، زیرا حقیقت توبه  اند و عمــل به آن آئین نمودههمه كسانــى است كه گمراه شده 

شود، چون با این گناه خشت كجى نهــاده كه  و رجوع در امثال این موارد محقق نمى

انــد آثار آن را، مانند گناهانــى فقط بین خود  توآثارش جاوید است و خــودش هم نمى

 ( ۱)و خـداى خود بود، زایل كند.

 .  69، ص: 8المیـــــــــزان، ج:  -۱

 

 ها ها به نیكىتوبه، و تبديل بدى 

»اِالّ َمْن  سازد بلكه به ظاهر آیه مباركه ـ  توبه اگرچه گناهان گذشته را پاك مى

لُ تاَب َو اَمَن َو َعِمَل َعَمالً ص / فرقان( ـ    ۷0« )ّللّاُ َسیِّاتِِهْم َحَسناٍت...! اِلحا فَاُولئَِك يُبَّدِ

خود توبه، یا بــه ضمیمــه ایمان و عمل صالــح، موجب تبدیــل سیئات به حسنــات  

و  گــردد،  مى كــردن  گنــاه  از  اســت  بهتر  مـراتــب  بــه  گنــاه  از  خــوددارى  لكــن 

 توبــه كــردن! 

الى در قرآن كریم روشن ساخته كه معصیت به هرشكل كه باشد از  خداى تع

لغزش   از  كه  كسانى  و  مخلصین  درباره  سپس  و  گرفته،  سرچشمه  شیطان  وساوس 

اند، به حدى تعریــف فرموده كه نظیــر آن در هیـچ موردى سابقه  گناه بركنــار مانده

 ندارد.  

یك اند كه هیچ اص یافته اند و اختصاین گروه در بندگى به مقامى مشرف شده 

 ( ۱)از صالحین و نیكوكاران به توبه، در آن مقام شركت ندارند.  

 .  ۷0، ص: 8المیزان، ج:  -۱

 

 مــراحل تـــوبه  

در   لذا  ندارد،  سعادتى  و  خیر  خود  از  و  است  خداوند  به  فقیر  ذاتا  انسان 

توبه،   براى  توفیق  در  هم  است.  محتاج  خود  خداى  عنایت  به  هم  خدا  به  بازگشت 
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 خواهد و هــم در قبول توبه و شمـول غفران و پاك شدن از كثافات.  یاورى مى

كند، وگرنه بنده، تعدد پیدا مىتوبه متعدد خداوند تعالى، نسبت به موقعیت توبه  

بنده   سوى  به  است  پروردگارى  لطف  برگشت  همان  آن  و  است،  یكى  خداوند  توبه 

بدون شروع   نیز  گاهى  و  شده،  واقع  توبه  این  در البالى  بنده  توبه  غایت،  گنهكار، 

 گردد.توبه بندگان شروع مى 

ادیــق توبه  قبول شفاعت در حــق بنــده گناهكــار هم در روز قیامــت از مص

 است.

قرب و بُعد نیز دو امر نسبى است. ممكن است در مرحله قرب، بعد هم باشد،  

اى به  نسبت به مراحل باالتر، و نسبت به رجوع بعضى از بندگان صالح از مرحله

 مرحله برتر نیــز توبه صـادق است.  

  توبه خداوند تعالى براى بندگانش عبارت است از ارسال رحمت واسعه براى 

ها و زدودن تاریكى دلشان از شرك یا غیر آن، و توبه بندگان به بخشایش گناهان آن

زدودن   و  گناهان  آمرزش  براى  گناه  از  آنان  بازگشت  از  است  عبارت  خدا  سوى 

شود كه از وظایف یك دعوت حق و حقیقى آن است كه  معاصى و ضمنا معلوم مى 

داشته توجه  هم  به معاصى  اصل شرك،  به  توجه  به    مانند  توبه  به  را  مردم  و  باشد 

 معنى وسیع كلمه شامل توبه از شرك و غیر آن سوق دهد.  

نعمت سایر  مثل  آن،  از  بعد  چه  و  بنده،  توبه  از  قبل  چه  خدائى،  هاى  توبه 

شود، یك نوع عنایت و لطف  خداوندى كه به مردمان بدون اجبار و الزام اعطاء مى 

قبول   معنى وجوب  هم است.  خداوند  بر  بلكه  وجوب    توبه  نیست،  این  عقلى  باب از 

 است كه امثال این آیات داللت دارند: 

 / مؤمن(   ۳التَّْوِب...!« ) »...قابِلِ  

 / نور(  ۳۱اْلُمْؤِمنُوَن!« )ّللّاِ َجمیعا اَيُّهَ »...تُوبُوا اِلَى 

 / نساء(،    ۱۷»...فَاُوآلئَِك يَتُوُب ّللّاُ َعلَْیِهْم...!« )

كه   دیگرى  آیات  و سوق  و  بندگــان  توبه  قبــول  به  خداوند  توصیف  متضمن 

آنــان به سوى توبــه و استغفــار، و مشتمــل بر وعــده قبولى و التــزام به پذیــرش  

 / رعد(    3۱« )...اِنَّ ّللّاَ ال يُْخِلُف اْلمیعاَد! باشــد ـ »مى

بپذیرد و یكى   تواند توبه یكى راخــداى تعالى مجبور به قبــول توبه نیست، مى
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 ( ۱)را رد كنــد.  

 .  63، ص: 8المیزان، ج:  -۱

 

 پشیمانـى و تـوبه 

 »لَقَـــدْ تـــاَب الل ــــهُ َعلَــــى النَّبِـــى ِ َو اْلُمهـاِجــریــَن َو االَْنصـــــاِر...!« 

 »خداونــد رحمت خود را شامــل حال پیامبـر و مهاجران و انصار نمود...!«  

 / توبه(    ۱۱8و   ۱۱۷)

آله و مهاجرین و انصار و  وعلیههللااین آیه گذشت خدا را از رسول خدا صلى 

 كند.  سه تن متخلف را بیان مى

مى  قسم  این خداوند  به  بهخورد  خود  رحمت  به  خدا    كه  رسول  سوى 

آله و مهاجرین و انصار و آن سه كس كه تخلف كرده بودند بازگشت!  و  علیههللاصلى 

بازگشتش بر مهاجرین و انصار براى این بود كه ایشان در ساعت عسرت دست  اما  

آله برنداشتند. مقصود از ساعت عسرت همان ایامى بود  وعلیههللا از رسول خدا صلى 

كرد و مهاجرین و  آله به سوى جنگ تبوك حركت مىو   علیههللاكه رسول خدا صلى 

غزش گردید و از حق گریزان شد، و  انصار، نخست دل بعضى از ایشان دچار كمى ل

چون دنباله آن لغزش را نگرفته و به 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  

از جنگ   بازگشت  در  قرار بود كه  جنگ نرفتند  بدین  آنان حرف نزد،(  با  حضرت 

اش برایشان تنگ گرفت و دیدند  وقتى كارشان به سختى كشید و زمین با همه گشادى 

نمى  ایشان حرف  با  مردم  از  احدى  نمىكه  علیك  و  و سالم  و زند  زن  حتى  و  كند، 

نمى حرف  ایشان  با  هم  انس  زفرزندشان  وى  با  كه  انسان  نفر  یك  خالصه  و  نند، 

آن  بگی است،  و كالم  از سالم  به خوددارى  مأمور  و هركه هست  ندارد،  وجود  رند 

وقت یقین كردند كه جز خدا و توبه به درگاه او دیگر 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  »تواب« یعنى بسیار به بندگانش بازگشت مى
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توفیق توبه  براى  و  نموده  هدایت  كردن  توبه  آن براى  و  دهد،  توبهشان  را گاه  شان 

 بپذیرد، او نسبــت به مؤمنین رحیم و مهربان است!  

سوى    آله صرف بازگشت خدا بهوعلیههللامقصود از توبه بر رسول خدا صلى 

اوست به رحمت خودش، و مقصود از بازگشت نمودن به رحمت، بازگشت به امت  

آله توبه بر امت  وعلیههللااوست به رحمت، پس در حقیقت توبه بر رسول خدا صلى 

 سوى امت است.  اوست و او واسطه در نازل شدن رحمت خدا و خیرات و بركات به

ت خداى  از  توبه  دو  میان  در  همیشه  عبد  رجوع  توبه  یكى  دارد،  قرار  عالى 

اینكه توفیق و هدایتش ارزانى دهد، و بدین  وسیله بنده موفق به  پروردگار به او، به 

كــه گناهان او استغفار كه توبه اوســت بگردد، و دوم رجــوع دیگر خدا به او، به این

 ( ۱)را بیامرزد و این توبــه دوم خـداى تعالــى است.  

 .  34۲، ص: ۱8ج: المیـــــــــزان،   -۱

 

 بازگشت  توبه نصوح، خالص و بى

ِ تَْوبَةً نَُصوحا...!«   »یا اَیَُّها الَّذیَن اَمنُوا تُوبُوا اِلَى ّللا 

 / تحريم( 8ايــد! توبــه كنیــد توبــه خالصــى...!« )»اى كسانى كه ايمـان آورده 

آورده  ایمان  كه  كسانى  اى  توبهـ  برید،  توبه  خدا  به سوى  خالص شاید  اید  اى 

زیر   از  نهرها  كه  كند  داخلتان  جن اتى  در  و  بپوشاند  را  شما  گناهان  پروردگارتان 

 درختانش روان است... !  

كلمه »نُصوح« به معناى جستجو از بهترین عمل و بهترین گفتارى است كه  

 ود بخشد.  صـاحبش را بهتر و بیشتر س

توبهتوبه نصوح مى از  باشد  به  تواند عبارت  از برگشتن  را  اى كه صاحبش 

اى كه بنده را براى رجوع از گناه خالص سازد، و در  طرف گناه بازبدارد و یا توبه

 ( ۱)كه از آن توبه كرده برنگردد. آن عملىنتیجه دیگر به

 .  3۲0، ص: 38المیـــــــــــــــزان، ج:  -۱
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 ت و تأثیر آن در توبه و آمرزش  جهال

 »ثُــمَّ اِنَّ َربََّك ِللَّذیـَن َعِملُوا السُّوَء بَِجهالٍَة ثُمَّ تابُوا ِمْن بَْعِد ذِلَك َو اَْصلَُحوا...!«  

آن به  نسبــت  پروردگارت  انجــام  »امــا  بــد  اعمــال  جهــل  از روى  كه  هــا 

مقـداده  در  و  كردنــد  توبــه  سپــس  )انــد  برآمدنــد...!«  جبــران  /    ۱۱9ـام 

 نحل(

كنند و سپس توبه نموده و خدا نسبت به كسانى كه از روى جهالت عمل بد مى

شان پاى برجاست خدا نسبت به آنان آمرزگار  جا كه توبهكنند تا آنخود را اصالح مى 

و   توبه  نه  است،  توبه  آثار  از  تنها  رحمت  و  مغفرت  شمول  البته  است.  رحیم  و 

شان معلوم شود و  اى این بود كه توبهاصالح، و اگر توبه را مقید به اصالح كرد بر

شان اند و توبه اند و جدا از راه خطا و گناه برگشته هویدا گردد كه راستى توبه كرده 

 صرف صورت و خالى از معنا نبوده است.

ـَك ِمـْن بَْعِدهــا لَغَفُـــوٌر َرحیــــٌم !«   -  »...اِنَّ َربَـّ

 !« »...مغفرت و رحمت همواره بعد از توبه است

باید دانست »جهالت« در اصل در مقابل »علم« بوده، لكن براى آن كسى كه  

طور كامل برایش مكشوف نیست  تكلیف بر او صحیح باشد و علم دارد ولى واقع به

داند حرام  كه مىشود، با اینگویند، مانند كسى كه مرتكب محرمات مىنیز جاهل مى 

نم غلبه  او  بر  نفسانى  هواهــاى  ولكن  مى است،  وادارش  معصیت  به  و  وده  كند 

بیندیشــد،  نمى آن  وخیــم  و عواقب  و عصیان  مخالفــت  این  به  حقیقت  در  كه  گذارد 

داد هرگــز مرتكب  اش مىیافــت و اجازه طور كامل بصیرت مىطورى كه اگر به به

نمىآن جاهل مىهــا  هم  را  چنین كسى  این شد،  با  آن  گویند،  بودن  حــرام  به  علم  كه 

 كارهــا دارد، ولكن حقیقت امــر برایش پنهـــان اسـت.  

مراد به جهالت در آیه فوق نیز به همین معناست. چه اگر به معناى »نادانى«  

بود و آن عمــل سوء كه در آیه آمــده حكمش و یا موضوعــش براى آنــان مجهول  

آمرزش و رحمت    شد تا محتــاج به توبه وها معصیــت نمىبود، دیگر ارتكــاب آن 

   (۱)باشد.  

 .  304، ص: ۲4المیزان، ج:  -۱
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 موارد عدم قبول توبه 

جمله   و  عبارت  از  قَريٍب،«مقصود  ِمْن  يَتُوبُوَن  »ثُمَّ  و  آن    »بَِجهالَة،«  اول 

كه انسان نباید توبه و رجوع  است كه عمل زشت از روى عناد با خدا نباشد. دوم آن

انگارى تا دم واپسین عقب بیندازد. چون  و سهل را از روى تنبلى و مسامحه كارى  

هاى مرگ، اختیارى  اختیار بشر در هنگام زندگى دنیوى است و پس از طلوع طلیعه 

 در انسان نیست كه طاعت كند یا معصیت.  

كند كه گناه را به قصد تكبر در  خداوند تعالــى توبه گناهكــارى را قبول مى

وح بندگى او نمرده، و ضمنــا مسامحه در توبــه هم  مقابل خــدا نكــرده باشــد، تا ر 

 ننمــوده باشــد تا به حــدى كـه به مــرگ، آن فرصــت هم از دســت او رفتــه باشــد.  

اعمال و  »بَِجهالَة«  اما جمله   نادانى مقابل علم است. جهل در مقوله  و  جهل 

ام گرفته باشد  رفتار بشر، كارى است كه از روى هواى نفس و شهوت و غضب انج 

كه با حق عناد بورزد. خصوصیت این كارها آن است كه وقتى اخگر شهوت  بدون آن 

و غضب فروكش كرد انسان از جهالت روگردان و متوجه گردیده و آثار پشیمانى در  

 شود.او ظاهر مى 

جا  به خالف موقعى كه كارى را از روى عناد و لجاجت به جا آورد، در آن 

انجام یا هیچشده طغیان هیچ  چون سبب كار  نبوده،  نیروها  از  از عواطف و  یك  یك 

آن   باعث  پستى  و  بدسگالى  و  ذات  خبث  فقط  بلكه  ننموده،  سركشى  نفسانى  امیال 

هیچ زوال  به  نمىگردیده،  بین  از  نیز  امیال  و  قوا  از  مدت یك  و  وجود  رود  در  ها 

هكند بدون آن شخص زندگانى مى    اى پشیمان شود.كه صاحب آن ذر 

نــادم   برسد  خود  زشــت  كردار  جزاى  به  وقتى  لجوجــى  و  معاند  البتــه هر 

حیله مى بلكه  نیست  فطرت  بازیابى  و  حقیقـت  حسب  به  ندامــت  این  ولى  اى  شــود 

 نفسانى است براى گریــز از نتیجــه عمـــل !

»يَْعَملُوَن  این آیه متعرض حال كافر و مؤمن هر دو شده است، بنابراین، جمله 

»، جزء    السُّوآَء  فاسق  مثل مؤمن  نیز  كافر  یعنى  است،  كافر  و  حال مؤمن  از  اعم 

جا آورد، و در كفر یا معصیت  كسانى است كه عمــل زشتى را از روى نادانـى به

 عنادى نداشته باشد.
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 / نساء(  ۱8»..َو الَالَّذيَن يَُموتُوَن َو هُْم كُفّاٌر...!« )

مصااین از  یكى  دوران  هم  كه  است  كسانى  مورد  در  و  توبه  قبول  عدم  دیق 

پذیرد  ها را نیز نمىمتمادى در كفر بسر برده تا مرگشان فرا رسیده، خداوند توبه آن 

آن  حق  در  شفاعت  بدون  و  وقتى  مؤمن  گناهكار  توبه  خداوند  ولى  است.  منتفى  ها 

مى مسامحه قبول  بمیرد،  استكبار  بدون  و  توبه  در  براى  هرچند  اختیارى  كند  گشت 

بنده، موضوعش با مرگ از بین رفته باشد، ولى توبه از خدا به معنى برگشت خدا به 

شفیعان  شفاعت  سبب  به  هم  مرگ  از  بعد  است  ممكن  است،  رحمت  و  مغفرت 

 ( ۱)روزجزا، تحقق یابد.  

 .  5۷، ص: 8المیـــــــــزان، ج:  -۱

 

 اصرار در گناه: تغییر روح بندگى 

وا َعلى ما فَعَلُوا...!«   »َو الَّذیَن اِذا  فَعَلُــوا فاِحَشةً اَْو َظلَُموا اَْنفَُسُهْم... َو لَْم یُِصرُّ

آن  بر  »و  كنند...، و  به خود ستم  يا  ها كه وقتى مرتكب عمل زشتى شوند، 

 عمران( / آل   ۱۳5ورزند... !« )گناه، اصرار نمى 

گناه مقید كرده است، چه  آیه فوق »استغفار و توبه« را به اصرار نداشتن بر  

آورد كه با آن حالت،  كه اصرار بر گناه و تكرار آن حالتى در روح انسان پدید مى آن

اى نخواهد بود، و آن حالت عبارت است از سبك شمردن  دیگر یاد خدا هم مفید فایده 

پــروا بودن در هتــك حرمت او، و خــود را در پیشگــاه مقدســش  اوامر الهى و بى

 زرگ شمردن.بــ

این بدیهى پدیدآمدن  با  دیگر روح است  انسان،  در  باقىحالت  نتیجه  بندگى  در  نمانده و 

تواند داشته باشد. این جریان در صورتى است  اى نمىیاد خدا هم داراى اثر و نتیجه

كه تكرار گناه و اصرار بر آن از روى علم و عمد بوده باشد ـ »...َو هُْم یَْعلَُموَن !«  

 بقره(.   / ۷5)

از   اعم  گناه  بر  اصرار  است.  و صغیره  كبیره  گناهان  آیه،  در  ظلم  از  مراد 

مقام  این دانستـن  و كوچك  الهى  امر  شمردن  مولود سبك  كبیره،  یا  باشد  كه صغیـره 

 ( ۱)اوست! 

 .  33، ص: ۷المیـــــــــــزان، ج:  -۱
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 نظام الهى حاكم بر عفو و مغفرت  

ُ ذُو فَْضٍل َعلَى اْلُمْؤِمنیَن!«  »... َو لَقَدْ َعفا َعْنكُ   ْم َو ّللا 

»...و او شمــا را بخشیــد و خداونـد نسبت به مؤمنــان، فضــل و بخشــش  

 عمران( /آل ۱5۲)دارد!« 

چیزى   به  میل  و  آوردن  دست  به  براى  كه  است  قصدى  از  عبارت  »عفو« 

یــا خداوند قصد بنده  شود، گوانجام گیرد. وقتــى كه عفو به خداوند نسبــت داده مى

گیرد، و سپس او را بدون هر  چــه را كه از گنـاه نزد اوست مىكند و آن خود را مى 

 گذارد.گناهــى وامى

پوشى است. در عالم اعتبار، مغفرت فرع  »مغفرت« عبارت از ستر و پرده 

آن  اســت. چه  بین مىبر عفو  از  قبالً گرفته شده  نتیجه مستوركه گناه  در  و    رود و 

باشد. قرآن  گردد و دیگر نه بر خــود گناهكار و نه بر دیگـران نمودار نمىپنهان مى

لَنا...!« ) فرماید:  مى اللّــهُ َعفُــّوا    ۲86»...َو اْعُف َعنّا َو اْغِفْر  / بقره( يـا »َو كاَن 

  / نساء( 99َغفُــورا !« )

عتبار و ذهن یكى  عفو و مغفرت گرچه از نظر مفهوم مختلف بوده و در عالم ا

فرع 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  ۱59االَْمِر!« ) ى»فَاْعُف َعْنُهْم َو اْستَْغِفْر لَُهْم َو شاِوْرهُْم فِ در آیه 

كند كه از آنان عفو نماید و معصیت آنان را ندیده گرفته و  خداوند پیغمبر را امر مى 

مورد سرزنش و مؤاخذه قرار ندهد و نیز به جرم معصیت از آنان روى گردان نشود  

ــه  پوشى كند و بدیهــى است كهــا از خداوند طلــب مغفرت و پرده و عالوه براى آن 

 گذرد.خداونــد نیز در آن آثارى از گنــاه كه برگشــت به او دارد از آنان مى

عفو و مغفرت از امورى است كه شامل جمیع آثار چه تشریعى و چه تكوینى، 

»َو ما اَصابَكُْم ِمْن ُمصیبٍَة فَبِما  فرماید:  شود. خداوند مى چه دنیوى و چه اخروى مى

َكثیٍر! َكَسبَْت   َعْن  يَْعفُوا  َو  دنیوى  30«)اَْيديكُْم  آثار  شامل  عفو  آیه،  این  در  /شوری( 

 است.  
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كه قرب و منزلت پیدا كردن نزد  كند بر اینآیات بسیارى در قرآن داللت مى

هاى بهشتى متوقف بر مغفرت قبلى اســت و الزم است كه  خدا و متنعم شدن به نعمت 

 با توبــه و امثال آن زدوده شــده باشد.  قبالً پلیــدى شرك و گناهــان 

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

ف نمودن مرگ و تاریكى است. این مغفرت كه از بین برنده  و مغفرت، برطر

از   آن عبارت  ناچار به وسیله حیات و نورى است كه حیات  تاریكى است  مرگ و 

 ایمان و نور آن عبارت از رحمت الهى است.  

مورد   كه  مؤمنى  نور.  داراى  نه  و  است  حیات  داراى  نه  كافر،  بنابراین، 

دارا هم  گرفته  قرار  مغفرت  و  در  آمرزش  مؤمن  نور.  داراى  هم  و  است  حیات  ى 

اى است كه نورش تمام و كامل نیست و تنها با مغفرت  صورتى كه گناهكار باشد زنده 

 / تحریم(   8) »... َربَّنا اَتِْمْم لَنا نُوَرنــا َو اْغِفْر لَنا...!«شود ـ  تمام و كامل مى

شود،   داده  نسبت  خدا  به  تكوینى  امور  در  مغفرت  و  عفو  مصداقش  هرگاه 

برطرف 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  

الهى مى ارفاق و فضل  دو  برطرف نمودن عواملى است كه مانع  این  باشند. معانى 

   (۱)كلمه در مورد سعادت و شقاوت عبارت از برطرف نمودن موانع سعادت است.  

 .  90، ص: ۷المیــــــــــــــــــزان، ج:  -۱

 

 

 نفى مغفرت خواهى در حق مشركین 

 یَْستَْغِفرُوا ِلْلُمْشِركیَن...!«  »ما كاَن ِللنَّبِى ِ َو الَّذیَن اَمنُوآا اَنْ 

آله و مؤمنان شايسته نبود كه براى مشركان )از  وعلیه هللایامبر صلى »براى پ

 /توبه( ۱۱۳خداوند( طلب آمرزش كنند...!«)
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آنان استغفار   مشركین، دشمنان خدا و جهنمى هستند، و در نتیجه نباید براى 

 كرد.

استغفار براى مشركین از این جهت جایز نیست كه لغو است. و خضوع ایمان  

كه بنــده خدا با ساحــت كبریــاى او بــازى نمــوده، و كــارى لغـو  ز این مانع اســت ا

 بكند.

چون از یكى از دو صورت بیرون نیست. یا خداوند به خاطر تقصیرى كه از  

تعالى دشمن  بنده با خداى  بنده  یا  او خشمگین است، و  از  او دشمن و  با  اش سرزده 

اش با او دشمن نیست، و بلكه  ولى بنده   اش دشمن باشد، است. اگر فرضا خدا با بنده 

اظهار تذلل و خوارى كند، در این صورت جاى این هست كه به خاطر سعه رحمت  

اش  او آدمى براى آن بنده طلب مغفرت كند، و از خداوند بخواهد كه به حال آن بنده 

تر  ترحم كند، اما اگر بنده با خدا سر دشمنى دارد، چون مشركین معاند و خود را باال

مى  آن  حكم  از  سلیم  عقل  چنین صورتى  در  آورد،  فرود  سر  خدا  درگاه  به  كه  داند 

كند به اینكه شفاعت و یا استغفار معنا ندارد، مگر بعد از آن كه آن بنده عناد را  مى

 كنار گذاشته، و به سوى خدا توبه و بازگشت كند، و به لباس تذلل و مسكنت درآید.  

ن براى كسى كه اصالً رحمت و مغفرت را قبول  وگرنه چه معنا دارد كه انسا

نمــى  او  و زیربــار عبودیـت  او  نداشته  از  بخواهد  خــدا  از  و  نموده  استغفــار  رود 

درگــذرد. این درخواســت و شفاعت استهزاء به مقــام ربوبیت و بازى كردن با مقام  

 عبودیت است كه به حكم فطرت عملــى است ناپسنــد و غیرجائز.  

 ین جائز نبودن را به حق نداشتن تعبیر كرد و فرمود:  ا

ّللاّ  آورده   »رسول  ايمان  كه  كسانى  آن و  از  بعد  خداوندى  اند  بیان  با  كه 

حق   ديگر  آتشند  در  مخلد  و  خدايند  دشمنان  مشركین  كه  شد  دستگیرشان 

  /توبه(۱۱۳ندارند براى آنان استغفـار كنند، هرچند از نزديكانشان باشند!«)
(۱ ) 

 .  338، ص: ۱8المیزان، ج:  -۱

 

********************* 

ْت َكِلَمةُ َربَِّك ِصْدقاً َو َعْدالً  َل ِلَكِلماتِهِ َو تَمَّ  َو هَُو السَّمیُع اْلعَلیم  ال ُمبَّدِ

 ۱۴۴۳ثانیالجمادی  ۲9برابر   ۱۴۰۰ماه  بهمن ۱۲



 تحوالت روحی و حرکت اصالحی انسان  م : هدسیزتفسیر موضوعی المیزان                 کتاب   -معارف قرآن در المیزان  81 

 
 

   جلدی معارف قرآن رد المیزان ۷۷کتابهای  فهرست

 
 

 معارف قرآن در شناخت خدا -جلد اول 

 امر و خلق     -شناخت خدا   -۱

 مقدرات     -تدبیر و تقدير  -۲
    سنت های الهی     -قضا و قدر       -۳

 

 جهان و نظام آفرينش شناختمعارف قرآن در    –جلد دوم 

 شروع و پايان جهان      -4

 نظام آفرينش -5
 

 معارف قرآن در شناخت مالئکه و جن و شیطان   –جلد سوم 

 مالئکه     -6

 جن و شیطان  -۷
 

 معارف قرآن در شناخت  انســان  –جلد چهارم 

 آغاز خلقت اولیه انسان -8

 روح و زندگی   -9

 سیستم ادراکی، احساسی و فکری انسان                    -۱۰

 نفس و روان و عواطف  -۱۱

 قلب، عقل، علم و کالم  -۱۲

 حرکت اصالحی انسانتحوالت روحی و  -۱۳

 راز بندگی        -۱4

 دعاها و آرزوهای انسان    -۱5
 

 انسان های اولیه و پیامبران آنها  (    -۱بررسی  قصص قرآن در المیزان  )    -جلد پنجم 

 کلیات تاريخ اديان    -۱6

 انسان های اولیه و پیامبران آن ها   -۱۷

 ابراهیم  بنیانگذار دين حنیف  (  -۲بررسی قصص قرآن در المیزان   )   -جلد ششم 
 بنیانگذاری ملت حنیف، رسالت و مبارزات ابراهیم )ع(     -۱8

  بنی اسماعیل -۱دودمان فرزندان ابراهیم ع     -۱9

 لوط ,ع،   پیامبر معاصر ابراهیم    -۲۰
 



 تحوالت روحی و حرکت اصالحی انسان  م : هدسیزتفسیر موضوعی المیزان                 کتاب   -معارف قرآن در المیزان  82 

 موسی و بنی اسرائیل  (   -۳بررسی قصص قرآن در المیزان   )   -جلد هفتم 
 

 بنی اسرائیل  -۲دودمان فرزندان ابراهیم ع         -۲۱

 زندگانی يعقوب و يوسف )ع(    -۲۲

 زندگانی موسی علیه السالم      -۲۳

 موسی و بنی اسرائیل   -۲4

 زندگانی داود و سلیمان و پیامبران بنی اسرائیل                -۲5

 

 عیسی و پیروانش ( -4بررسی قصص قرآن در المیزان   )    -جلد هشتم  
 

 زندگانی زکريا، يحیی، مريم و عیسی »ع«   -آغاز دين مسیح    -۲6

 تعلیمات عیسی و تحريفات کلیسا   -۲۷

 تاريخی بعد از مسیح اصحاب کهف، لقمان حکیم و حوادث                   -۲8

 

 

 ) شخصیت، تاريخ و شريعت او (» ص«  محـمـد رسـول هللا  -جلد نهم 

 

 شخصیت و رسالت محمد رسول هللا )ص(              -۲9

 و اهل بیت » ص« جانشین رسول هللا              -۳۰

 مشخصات قرآن و تاريخ وحی و تنظیم و تفسیر              - ۳۱ 

 تاريخ تشريع دين اسالم               -۳۲ 

 تاريخ صدر اسالم و جنگ های رسول هللا»ص«  -جلد دهم 

 

 از جاهلیت تا مدينه فاضله -تاريخ صدر اسالم               -۳۳

 تاريخ تشريع اسالم  –جامعه صالح اسالمی  -مدينة النبی                 -۳4

 جنگ های اسالم با مشرکین قريش  -از  بدر تا مکه  -تشريع جهاد                 -۳5

 جنگ های اسالم با يهود و اقوام ديگر -از حنین تا تبوک                -۳6

 پايان سلطه کفر و آغاز نفاق    -نهادينه شدن دين                 -۳۷

 

 مبانی زندگی اسالمی در قرآن   -جلد يازدهم 

 

 خانواده اسالمی   ۳8

 غذا و تغذيه انسان   ۳9

 نماز و روزه و حج            4۰

 

 مبانی جامعه اسالمی در قرآن   -جلد دوازدهم 

 

 جامعه اسالمی    -4۱

 اخالق اسالمی         -4۲
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 حالل و حرام  -اوامر و نواهی  –بايدها و نبايدها ی قرآن                  -4۳

 )خمس و زکات (  –نظام مالی اسالم   -انفاق                  -44

 

 مبانی حکومت اسالمی در قرآن   -جلد سیزدهم 

 

 حکومت اسالمی   -45

 مجازات اسالمی –قانون در قرآن      -46

 اسالم ) جنگ و صلح ( مبانی احکام نظامی و جهادی     -4۷ 

 روش های مديريت  -اداره کشور اسالمی    -48

 

 معارف قرآن در شناخت آخـــرت   -جلد چهاردهم 

 مرگ و برزخ   -49

 رستاخیز    -5۰

 اوضاع طبیعی و انسانی قیامت   -5۱

 انسان و اعمالش   -5۲

 حسنات و سیئات  –گناه و ثواب    -5۳

 اخت ابديت و لقاء هللا معارف قرآن در شن  -جلد پانزدهم 

 بهشت    -54

 جهنم    -55

 ابديت، شفاعت،  لقاء هللا    -56

 

 تفسیر و تحلیل  –گفتمان های قرآن   -جلد شانزدهم 

 

 گفتمان های راهبردی قرآن    -5۷

 گفتمان های آموزشی قرآن        -58

 گفتمان های تبلیغی قرآن  -59

 

 دين و فلسفه احکامگفتارهای عالمه طباطبائی در   -جلد هفدهم 

 

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در توحید -6۰

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره قرآن و کتاب  -6۱

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره دين و فلسفه تشريع احکام -6۲

 

 گفتارهای   عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و مفاهیم علمی  -جلد هیجدهم 

 

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در علوم قرآنی و تفسیر  -6۳

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در مفاهیم و اصطالحات قرآنی -64

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن  -65
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 گفتارهای  عالمه طباطبائی در آفرينش،کمال، مقدرات و قیامت   -جلد نوزدهم 

 

 اطبائی  در آفرينش جهان و انسان گفتارهای عالمه طب -66

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در خودسازی و کمال انسانی -6۷

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در مقدرات و اعمال -68

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ  -69

 

 ر گفتارهای عالمه طباطبائی در اداره جامعه و کشو  -لد بیستم ج

 

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در روش اسالم در اداره جامعه -۷۰

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره حکومت و روش اداره کشور  -۷۱

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره احکام حقوقی، جزائی و خانوادگی اسالم -۷۲

 گفتارهای عالمه طباطبائی  درباره روش مالی اسالم -۷۳

 گفتارهای عالمه طباطبائی  در مباحث تاريخی -۷4

 

 هدف آيات و سوره های قرآن  -جلد بیست و يکم 

 ۱بخش  –هدف آيات و سوره های قرآن  -۷5

 ۲بخش  –هدف آيات و سوره های قرآن  -۷6

 

 منتخب معارف قرآن در  المیزان  -جلد بیست و دوم 

 منتخب معارف قرآن در المیزان -۷۷


