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۶٨

اثر گواهی ال اله اال الله 
بر بنده یکتا پرست:

بنده  برای  اهللا  اال  اله  ال  گواهی  و  شهادت 
يكتاپرست ثمرات فراوانی دارد و او را پاک و 
تزكيه می كند و اعامل قلوب را برای او به نتيجه 
اميد،   و  خوف  حمبت،  مانند  اعاملی  رساند.  می 
توكل و غريه و بر رفتار عملی او اثر می گذارد، 
به  يا  باشند  فردی  اعامل   آن  كه  كند  نمی  فرقی 
اهللا" شخصيت  اال  اله  "ال  گواهی  مردم.   مهراه 
می  بازسازی  را    او  قلب  و  رفتار  تفكر،   ، بنده 
ناميد تا خالص برای خدا بوده و معنی عبوديت 
برای اهللا حمقق شود. عبادت نامی است جامع و 
آن  و  ظاهری  سخنان   ، كارها  متام  برای  فراگري 
چه در قلبش پنهان دارد. اين آثار به  رشح زير 

توضيح داده می شوند:
تعبدی  آثار  اول:  قسمت 

بر قلب:
فضيلت  و  قلبی  عبادت  معنی  توضيح  برای 
آن، نمونه هايی از عبادت قلبی را ذكر می كنم، 
اهللا"  اال  اله  "ال  به  گواهی  آثار  از  اثری  آهنا  كه 

هستند و از اين نمونه است:

حمبت و دوسیت.۱
مفهوم دوسیت با خداوند

دوستی خداوند
انس  و  آرامش  از  است  عبارت  دوستی  اين 
دل و ميل آن به سوی خداوند و پذيرش هر آن 
چه می خواهد و چريه شدن  ياد و ذكر خداوند 

بر دل.
حقيقت حمبت و دوستی خداوند

پرستش  حمبت  مهان  خداوند  دوستی  و  حمبت 
به  نسبت  احرتام  و  برابرش  در  فروتنی  و  او 
حمبت  چنان  دوستدار  بنده  دل  در  باشد.  اومی 
آن  سبب  به  كه  باشد  خداوند  از  عظمتی  و 
او  منهيات  از  و  هناده  گردن  را  او  دستورهای 
توحيد  و  ايامن  اصل  حمبت  اين  گزيند.  دوری 
فراوانی  های  فضيلت  حمبت  اين  بر  و  بوده 
دوستی  و  حمبت  آثار  از  و  شود  می  حاصل 
خداوند حمبت و دوستی با زمان، مكان، افراد، 
كارها، سخنان و ديگرمواردی است كه خداوند 

دوست می دارد. 
خداوند  دوستی  تا  است  الزم  كه  گونه  مهان 
مانند  طبيعی  های  دوستی  باشد،  او  برای  فقط 
با  مادر  و  پدر  و  مادر  پدرو  با  فرزند  دوستی 

را  او  شناخت  را  خداوند  هر کس 
دوست می گريد.
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۶٩

هيچ عبادتی به مانند دوستی و حمبت 
او  به  نسبت  اميد  و  بيم  و  خداوند 

نيست.

شوق ديدار خداوند نسيمی است که 
بر قلب می وزد و دنيا را شاداب می 

سازد.

فرزند و دانش آموز با معلم و دوستی خورد و 
نوش، ازدواج ، لباس، دوستان و ديگر چيزها با 

دوستی خداوند در تعارض نيست. 
اما حمبت و دوستی حرام به مانند رشيک قرار 
و  حمبت  مانند  هستند،  خداوند  حمبت  در  دادن 
ترجيح  يا  آنان،  های  بت  و  مرشكان  با  دوستی 
پسند  مورد  امور  بر  نفسانی  خواهشات  دادن 
اشخاص،  اماكن،  داشتن  دوست  يا  خداوند 
كه  پسندد  نمی  خداوند  كه  سخنانی  و  كارها 
اين امور از مجله مهلكات هستند. خداوند بلند 
هستند  كساين   مردم   فرمايد:"و  از   می  مرتبه 
[ براي   او ]  بر   مهتاياين   را   جاي   خدا    كه   به  
داشتن   خدا   دوست   مانند  مي گريند  كه   آهنا   را  
دوستي   خدا   مؤمنان   در   و  مي دارند -   دوست  

قوي ترند" - [ سوره بقره آيه ١۶۵]
و حمبت  های  فضیلت  مجله  از 

دوسیت با خداوند:
و . ٢ است  پرستی  يكتا  و  توحيد  اصل  حمبت 

دوستی  و  حمبت  كردن  خالص  توحيد  روح 
برای خداوند يكتاست بلكه آن مهان حقيقت 
تا  شود  نمی  تكميل  توحيد  و  است  عبادت 
حمبت بنده با خدايش تكميل نشود و بر متامی 
دوستی ها سبقت بگريد و بر آهنا چريه شده 
دوستی  كه  طوری  به  كند،  حكم  مهگی  بر  و 
بندگان تابع و پريو اين حمبت باشد.يعنی مهان 
آن  در  بنده  رستگاری  و  سعادت  كه  حمبتی 

است. 
دلداری دوستدار به وقت مصيبت:  دوستدار . ٣

لذت اين حمبت را درک می كند و متام مصيبت 
ها را از ياد برده و سختی ها را برايش آسان 

می سازد.

انتهای نعمت و شادی و شادمانی: اين امر جز . ٣
با حمبت و دوستی اهللا تعالی بدست نمی آيد. 
دل بی نياز نمی شود و پريشانی او بر طرف 
پذيرد  نمی  پايان  آن  گرسنگی  و  گردد  نمی 
مگر با حمبت و روی آوری به سوی خداوند 
ارمجند و با عظمت. اگر چه متام لذت های او 
فراهم باشد اما انس و آرامش او در گرو حمبت 
و دوستی اهللا بلند مرتبه می باشد. دوستی او 
هبشت دل هاست و هيچ چيز در نزد دل های 
سامل و روان های پاک و عقل های راه يافته و 
شادی  و  تر  پاک  و  تر  لذيذ  و  تر  شريين  پاک 
بخش تر از حمبت و انس گرفتن با او  و شوق 
ديدار او نيست.  شريينی كه مومن در دل خود 
می يابد باالتر از هر شريينی، نعمت و رسور 
است، آن از هر نعمتی كامل تر و لذتی كه از 

آن حاصل می شود از هر لذتی باالتر است.
باشند   كس  هر  در  كه  اند  ويژگی  سه   "
رسول  و  خدا  يابد:  می  را  ايامن  شريينی 
باشند.  تر  حمبوب  نزدش  در  كس  هر  از  او 
باشد   خدا  برای  فقط  كس  هر  با  او  دوستی 
اينكه  از  بعد  او   برای  كفر  به  بازگشت  و 
سقوط  مانند  به  داد  نجات  آن  از  را  او  خداوند 
و فرو افتادن در آتش، سخت و ناگوار باشد." 

(روايت از بخاری، مسلم و نسائی است)
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٧٠

با . ٣ چه  حال،  هر  در  خداوند  ذكر  و  ياد  تداوم 
زبان و دل و چه با حال و درهر كار و عملی 

كه انجام می دهد .
بر . ۴ خداوند  حمبت  ملزومات  شمردن   مقدم 

خواهشات و اميال نفس آدمی.

و . ۵ تعالی  اهللا  صفات  و  اسامء  عميق  مطالعه 
شناخت آهنا

مشاهده نيكی و احسان و نعمت های ظاهری . ۶
و باطنی او.

فروتنی كلی دل در برابر پروردگار ارمجند و با . ٧
عظمت

خلوت گزيدن با اهللا تعالی در يک سوم آخر . ٨
شب، آن گاه كه پروردگار به آسامن دنيا فرود 
او  با  و  گزيده  خلوت  خداوند  با  آيد،  می 
مناجات كرده و كتاب او را بخواند و مودبانه 
و  توبه  با  را  آن  و  بايستد  نامز  به  او  برابر  در 

استغفار پايان دهد.
هم نشينی با دوستان صادق خداوند و استفاده . ٩

از ثمرات سخنان پاک و نيكوی آنان و سخن 
غالب  آن  مصلحت  كه  هنگامی  مگر  نگفتن 
بوده و برايش آشكارشود كه منفعت آن بيشرت 

و برای ديگران سودمند است.
دوری از هر چيزی كه سبب دوری او . ١٠

از پروردگار ارمجند و با عظمت می شود.

به طور ساده هيچ کس بدخبت تر از کسی 
تعالی  هللا  با  انس  و  آرامش  از  نيست که 

حمروم باشد.

" آنان را دوست می دارد و [آنان نيز] 
او را دوست می دارند" [ سوره مائده آيه ۵۴]

اسبایب که حمبت الله تعایل را اجیاد
می کنند:

یبیب

پروردگار ارمجند و با عظمت دوستدار كسی 
می  تقرب  او  به  و  دارد  دوست  را  او  كه  است 
حمبت  جلب  سبب  كه  امری  نخستني  جويد. 
بنده  كه  است  آن  شود  می  خداوند  دوستی  و 
هيچ  و  داشته  دوست  مهه  از  بيش  را  خدايش 
خملوقی را چون او دوست نداشته باشد. تفصيل 
به  شوند  می  خداوند  حمبت  سبب  كه  اسبابی 

رشح زير است:
مفاهيم . ١ و  معانی   فهم  و  قرآن  تدبر  با  قرائت 

به  و  پرداخت  خداوند  كتاب  به  هركس  آن.  
آن عمل نمود، دلش به حمبت خداوند آباد می 

شود.
تقرب جستن به خداوند به وسيله نوافل بعد از . ٢

انجام فرائض:
می  تقرب  من  به  نوافل  با  من  بنده  مهيشه   "
آنگاه  و  گريم  می  دوست  را  او  اينكه  تا  جويد 
می  او  گوش  من  گرفتم،  دوست  به  را  او  كه 
شوم  می  او  چشم  و  شنود  می  آن  با  كه  شوم 
آن  با  كه  شوم  می  او  دست  و  بيند  می  آن  با  كه 
كار می كند و پای او می شوم كه با آن راه می 
دهم  می  او  به  بخواهد  من  از  چيزی  اگر  رود. 
دهم"  می  پناه  را  او  بطلبد  پناه  من  از  اگر  و 

( حديث قدسی، بخاری روايت كرده است)
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٧١

دوست  را  ای  بنده  خداوند  كه  گاه  آن   "
گويد:  می  و  خواند  می  فرا  را  جربئيل  گرفت 
هم  تو  پس  دارم  دوست   را  ام  بنده  فالن  من 
جربئيل  پس  فرمايد:  می  بدار.  دوست  را  او 
بانگ  آسامن  در  سپس  دارد.  می  دوست  را  او 
می دهد و می گويد: مهانا خداوند فالن بنده را 
دوستی  به  را  او  هم  شام  پس  گرفته،  دوستی  به 
بگرييد. پس اهل آسامن او را دوست می گريند. 
مورد  و  مهگی  حمبوب  او  آن  از  بعد  فرمايد:  می 

پذيرش مهه قرار می گريد" ( روايت از مسلم است)
را  ای  بنده  خداوند  كه  گاه  آن  چنني  اين  و 
شامل  را  خود  عنايت  و  رعايت  گرفت  دوست 
هناده  او  درخدمت  را  چيز  مهه  و  كرده  او  حال 
امر  هر  سازد.  می  آسان  برايش  را  سختی  هر  و 
ساخته  يافتنی  دست  و  نزديک  برايش  را  دوری 
و كار دنيا را برايش آسان می كند و او احساس 
پروردگار  كند.  نمی  درماندگی   و  خستگی 
ايامن   "آنان   كه   فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند 
داده اند،  انجام   شايسته   كارهاي   و  آورده اند 
نمود"  خواهد  مقرر  دوستي   برايشان   خداوند 

[ سوره مريم آيه ٩۶]

از مجله مثرات حمبت و دوسیت الله 
تعایل با بنده:

را  او  بگريد  دوستی  به  خداوند  را  كه  هر   -
هدايت كرده و به خود نزديک می كند. رسول 

خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:
فرمايد:  می  عظمت  با  و  ارمجند  "پروردگار 
ياد  مرا  هرگاه  هستم.  ام  بنده  گامن  با  برابر  من 
كرد با او هستم. اگر مرا به تنهايی  ياد كند من 
او را نزد خودم ياد می كنم و اگر مرا در مجعی 
ياد كرد من هم او را در مجعی هبرت از آن ياد می 
كنم و اگر يک وجب به من نزديک شود من دو 
وجب به او نزديک می شوم و اگر نيم مرت به من 
نزديک شود من يک مرت به او نزديک می شوم 
دوان  من  بيايد  من  سوی  به  آرام  آرام  او  واگر 

دوان به  سوی او می روم" ( روايت از بخاری است)
كند  پيشه  تقوا  و  بپرهيزد  خدايش  از  بنده  تا 
خداوند هدايت او را می افزايد و هرگاه كه او را 
به دوستی بگريد هدايت او را می افزايد و هرگاه 

او هدايت شد تقوايش را می افزايد.
- هر كس را خداوند دوست بگريد او را در 
زمني مقبول مهه می كند: منظور از مقبوليت اين 
به  متايل  گرفته،  دوست  را  او  خداوند  كه  بنده 
سوی او و رضايت و خشنودی از او و تعريف، 
مدح و ثناء از او، است كه از هر طرف رسازير 
فرد  مگر  گريند  می  دوست  را  او  می شود. مهه 
انكاركرده  را  خداوند  با  دوستی  او  زيرا  كافر، 
خداوند  دوستان  با  او  چگونه  پس  است. 
دوست می شود؟ رسول خدا صلی اهللا عليه و 

سلم می فرمايد:
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٧٢

معيت  بگريد  دوست  خداوند  را  كس  هر   -
خداوند  كه  گاه  آن  كند:  می  او  شامل  را  خود 
كرده  پشتيبانی  را  او  گرفت  دوست  را  ای  بنده 
و  گريد  فرامی  را  او  خود،  توجه  و  عنايت  به  و 
بيازارند  را  او  تا  كند  نمی  مسلط  او  بر  را  كسی 
كه  است  آمده  قدسی  حديث  در  كنند.  اذيت  يا 

رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:
به  مرا  بنده  كس  هر  فرمود:  خداوند  مهانا   "
كنم  می  جنگ  اعالن  او  به  من  گرفت  دشمنی 
و هرگز بنده نمی تواند با چيزی هبرتاز فرايض 
من  به  نوافل  با  بنده  مهيشه  جويد.  تقرب  من  به 
می  خود  دوست  را  او  من  تا  جويد  می  تقرب 
گريم و چون من او را  دوست گرفتم گوش او 
می شوم كه با آن می شنود و چشم او می شوم 
كه با آن می بيند و دست او می شوم كه با آن كار 
می كند و پای او می شوم كه با آن راه می رود و 
اگر از من درخواستی بكند به او می دهم و اگر 
به من پناه بربد به او پناه می دهم.  من هرگز در 
انجام چيزی ترديد نكرده ام مگر در گرفتن روح 
بنده ای كه مرگ را ناخوش دارد و من ناراحتی 

اش را خوش ندارم." ( روايت از بخاری است)

- هر كس را خداوند دوست بگريد خداوند 
داليل  مجله  از  كند:  می  اجابت  را  او  دعای 
او  دعای  كه  است  آن  بنده  با  خداوند  دوستی 
دستش  برافراشتن  جمرد  به  و  نموده  اجابت  را 
او  دعای  رب"  يا   " گفتن  و  خداوند  سمت  به 
را می پذيرد. خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "و 
بپرسند، [بگو:]  تو  درباره  من   از   بندگانم   چون  
كننده   را   دعا  دعاي   نزديكم .  راستي   كه   من    به  
مي دارم .  روا  بخواند،  دعا]  مرا [ به   هنگامي   كه  
ايامن   و  به   من   پذيرند  فرمان   بايد  كه   از   من    پس  

آورند  باشد   كه  راه  يابند"[ سوره بقره آيه ١٨۶]
از سلامن فارسی روايت شده است كه رسول 
مهانا   " فرمودند:  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا 
بزرگواراست  و  حيا  و  رشم  با  بسيار  خداوند 
به  را  دستانش  بنده  كه  آيد  می  رشمش  و 
برگرداند" خالی  را  آهنا  او  و  كند  بلند  او  سوی 

( روايت از ترمذی است)
دوستی  به  را  ای  بنده  خداوند  كه  گاه  آن 
او  برای  تا  كند  می  امر  فرشتگان  به  گرفت، 
كه  كسی  هر  برای  فرشتگان  كنند:  استغفار 
می  استغفار  بگريد  خود  دوست  را  او  خداوند 
طلبند.  می  رمحت  برايش  خداوند  از  و  كنند 

پروردگار ارمجند و با عظمت می فرمايد:
آنان   و  مي كنند  محل   عرش   را   "كساين   كه  
ستايش   هستند  با   (عرش )  پريامون   آن    كه  
ايامن   و  به   او   مي گويند  تسبيح   پروردگارشان  
مي خواهند  آمرزش   مؤمنان   و  براي   دارند 

اميان راستني، زندگی و حيات روح و ميدان شادی 
ها است. مهانسان که کفر به خداوند مرگ پيش 

هنگام و ميدان غم، غصه واندوه است.
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٧٣

تو  دانش   و  بخشايش   پروردگارا،  [مي گويند:] 
مهه  چيز  را  فرا گرفته   است .  پس  آنان   را   كه  توبه  
كرده اند و  از  راه  تو پريوي  كرده اند، بيامرز. و آنان  

 را   از  عذاب  دوزخ  حفظ كن" [ سوره غافر آيه ٧]
"نزديك   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
و  بشكافند.  فرازشان   آسامهنا  از    است   كه  
تسبيح   پروردگارشان   ستايش   فرشتگان   با  
مي گويند. و  براي  زمينيان  آمرزش  مي خواهند. 
مهربان   است"  آمرزگار  خداوند  بدانكه  

[ سوره شوری آيه ۵]
آن گاه كه خداوند بنده ای را دوست گرفت 
او را در هنگامی قبض روح می كند كه مشغول 
خدا  رسول  است.  صالح  و  نيک  كار  انجام 
گاه  آن   " فرمايد:  می  سلم  و  عليه  اهللا  صلی 
را  او  ناميد  خري  قصد  ای  بنده  به  خداوند  كه 
"عسلی  از  منظور  شد  گفته  كند.  "عسلی" می 
كار  مرگ  از  پيش  فرمود:  چيست؟  كند"  می 
صالح و نيكی را برای او می گشايد و سپس او 

را بر آن می مرياند" ( روايت از امحد است)
- آن گاه كه خداوند بنده ای را دوست بگريد 
او را به هنگام مرگ آرامش می دهد: آن گاه كه 
خداوند بنده ای را دوست گرفت او را در دنيا 
آرامش می دهد و به هنگام مرگ آرامش و ثبات 
قدم را نصيب او می گرداند و سپس فرشتگانش 
را به سويش می فرستد تا او را قبض روح كنند 
او  و  كنند  ثابت قدم می  را  او  مرگ  و به هنگام 
را به هبشت مژده می دهند. خداوند بلند مرتبه 
پروردگارمان   گفتند:  فرمايد:"كساين   كه   می 
فرشتگان   ماندند.  استوار  گاه   خداست ،  آن  
و  نرتسيد  مي آيند  كه   فرو  آنان   پيام ]  بر   [ با   اين  
داده   وعده   هبشتي   كه   و  به   نباشيد  اندوهگني  

دنيا هرگز گوارا منی شود مگر با دوستی و حمبت 
شت جز با  پروردگار بلند مرتبه و پريوی از او و 

ديدار و مشاهده او گوارا منی شود. 

مي شديد خوش  باشيد" [ سوره فصلت آيه ٣٠]
دوست  را  ای  بنده  خداوند  كه  گاه  آن   -

گرفت او را در هبشت جاويدان  قرار می دهد:
در  را  او  گرفت  دوست  خداوند  را  كس  هر 
كرم  و  لطف  دهد.  می  جای  هبشتش  در  آخرت 
ذهن  ديگربه  رسای  در  دوستانش  بر  خداوند 
كسی خطور نكرده و نمی كند. خداوند ارمجند 
داده  وعده  هبشتی  به  را  دوستانش  عظمت  با  و 
است كه در آن هر آنچه كه نفس آدمی ميل كند 
وجود دارد. مهانگونه كه در حديث قدسی آمده 
است، رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم فرموده 
بندگان  برای  فرمايد:  می  خداوند   " است: 
صالح ام آماده كرده ام آنچه را كه هيچ چشمی 
بر  و  نشنيده  را  آن  وصف  گوشی  هيچ  و  نديده 
بخوانيد  است.  نكرده  خطور  برشی  هيچ  ذهن 
را  آنچه  داند  نمی  نفس  هيچ   " خواستيد:  اگر 
داشته  نگه  پنهان  برايشان  چشم  خنكی  از  كه 

شده است" ( روايت از بخاری است)
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پروردگار  دوستی   و  حمبت  ثمرات  مجله  از 
بلند مرتبه ديدار اوست:

بر  نورش  با  عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار 
و  شود  می  آشكار  دارد  دوستشان  كه  بندگانی 
آنان چيزی حمبوبرت از آن نخواهند يافت. روايت 
شده است كه رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم 
به ماه شب چهارده نگريسته و فرمودند: " مهانا 
گونه  مهان  ديد  خواهيد  را  پروردگارتان  شام 
دچار  آن  ديدن  در  و  بينيد  می  را  ماه  اين  كه 
و  طلوع  از  پيش  نامز  پس  شويد،  نمی  ازدحام 
سپس  ندهيد،  دست  از  را  خورشيد  غروب 
از  پيش  را  خدايت  محد   " خواند:  را  آيه  اين 
بكن"  تسبيح  غروب  از  پيش  و  خورشيد  طلوع 

( روايت از صحيح بخاری است)

نکته ها و احکامی پریامون حمبت
و دوسیت خداوند:

حب و دوستی خداوند با بنده مانع آمدن بال . ١
و مصيبت بر اونيست: رسول خدا صلی اهللا 

عليه و سلم فرموده است:
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منافق است. منافق دارای نفاق بزرگ را، هبره 
ای از دين نيست، اما نمی توان به گناهكاران 
هستند.  هتی  خداوند  حمبت  از  آنان  كه  گفت 
بلكه می توان گفت كه حمبت آنان با خداوند 
ناقص است و بر مهني اساس با آهنا برخورد 
می شود. رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم 
گناهی  هيچ  مرتكب  شام  اگر   " فرمودند: 
قومی  تعالی  و  تبارک  خداوند  نشويد 
سپس  و  كنند  گناه  تا  آفريند  می  را  ديگر 
ناميند."  را  خود  گناهان  ببخشش  طلب 

( روايت از امحد است)

حمبت و دوستی با خداوند در تضاد با دوستی . ٣
های طبيعی كه نفس آدمی به آهنا متايل دارد، 
نيست. دوستی خورد و خوراک و نوشيدنی 
و زنان و غريه. رسول خدا صلی اهللا عليه و 
سلم می فرمايد: " از دنيا من دوستدار زنان و 

عطريات هستم." ( روايت از امحد است)
پس در دنيا يک رسی امور هستند كه دوستی 
صلی  خدا  نبی  زيرا  نيست.  رشک  آهنا  حمبت  و 
به  است.  گرفته  دوست  را  آهنا  سلم  و  عليه  اهللا 
مهني خاطر برای انسان جايز است تا چيزهايی 
را در دنيا دوست داشته باشد، البته به رشطی كه 

از امور حرام نباشند.
هر گاه شخصی كسی يا چيزی را مهسنگ با . ۴

مرشک  او  گرفت،  دوستی  به  خداوند  حمبت 
است. خداوند بلند مرتبه می فرمايد:

و  آزمايش  بزرگی  مهراه  به  پاداش  بزرگی   "
دوست  را  قومی  خداوند  كه  گاه  آن  است.  بال 
گرفت آن را می آزمايد پس هر كس خشنود شد 
او  نصيب  رضايت  و  خشنودی  داد  رضايت  و 
می شود و هر كس ناخشنود شد، پس ناخشنودی 

هبره او می شود" ( روايت از ترمذی است)
مبتال  ها  مصيبت  انواع  به  را  بنده  خداوند 
جال  و  پاک  گناهان  پليدی  از  را  او  تا  كند  می 
كند.  فارغ  دنيا  به  پرداختن  از  را  او  دل  و  بدهد 
راستي   "و  به   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند 
شكيبايان   و  جهادگرانتان   مي آزماييم   تا    شام   را  
احوال ]  شام   را   [و  اوضاع   و  بداريم   معلوم    را  

بيازماييم"  [ سوره حممد آيه ٣١]
يقني   "و  به   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
و  گرسنگي   و  ترس   [قبيل ]  چيزي   از    شام   را   با  
مي آزماييم   فرآورده ها  و  جاهنا  و  اموال   كاهش  
و  به  بردباران  [ بر   اين  آزمون ] مژده  بده  (١۵۵)

برسد،  آنان   مصيبتي   به   چون   كساين   كه   [مهان ] 
گويند: «انّا هللاّ  و انّا إليه  راجعون ». (١۵۶)اينانند 
رمحتي   و  درودها  پروردگارشان   جانب    كه   از  
  "(١۵٧) رهيافته اند  مهينان   و  آنان   است    بر  

[ سوره بقره آيات ١۵٧-١۵۵]
گناه و نافرمانی بنده سبب كاهش يافتن حمبت و . ٢

دوستی خداوند و پايني آمدن كامل آن خواهد 
شد. حمبت به مانند ايامن است و اصلی برای 
خود دارد و آن را كامل و بلندی است و برابر 
با گناهان از كامل و رفعت اش كاسته می شود 
و هر گاه فرد در مرحله اختالف و نفاق بزرگ 
وارد شد اصل آن از بني می رود و نابود می 
پروردگار  حمبت  دلش  در  كه  كسی  گردد. 
ارمجند و با عظمت نيست او كافر يا مرتد و يا 

" آزادی عبارت است از آزادی قلب از شرک، 
قلب  عمل  پرستش که  و   شبهات.  شهوات، 

است،  نبايد برای غري خدا باشد"
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جاي   خدا   هستند  كه   به   كساين   مردم   "و  از  
مي گريند  كه   آهنا   را   [ براي   او ]  بر   مهتاياين   را  
و  مي دارند -   دوست   داشتن   خدا   دوست   مانند 
مؤمنان   در  دوستي   خدا  قوي ترند -  و  اگر  [ اين ] 
ستمكاران  هنگامي   كه  عذاب   را  مي بينند، ببينند 
خواهند  نمي بخشند،  سودي   رشيكانشان   [ كه  
اينكه   و  خداست   توان   از   آن   مهه  دانست ]  كه  

خداوند سخت  كيفر  است"  [ سوره بقره آيه ١۶۵]
كه  است  كسی  برای  سختی  هشدار  آيه  در 
حمبت شخص  ديگری را با حمبت خداوند برابر 
می  احرتام  خداوند  مانند  او  به  و  دهد  می  قرار 

گذارده و به او تعظيم می كند.

خداوند بلند مرتبه می فرمايد:
برادرانتان   و  پرسانتان   و  پدرانتان   "بگو:  اگر  
ماهلايي   كه   آن   و  خويشاوندانتان   و  مهرسانتان   و 
كساديش   جتاريت   كه   از   و  آورده ايد  دست    را   به  
مي پسنديد  در   خانه هايي   كه   آهنا   را   و  مي ترسيد 
نزد  شام   از   خدا  و رسولش  و جهاد كردن   در  راه  
خداوند  باشيد  تا   انتظار  حمبوب ترند،  پس   در    او  
گروه   خداوند  و  آورد.  ميان   حكمش   را   در  

نافرمانان   را  هدايت  نمي كند" [ سوره توبه آيه ٢۴]
كسی  برای  جدی  بسيار  هشداری  آيه  اين  در 
نزد  در  گانه  هشت  موارد  اين  از  يكی  كه  است 
رضی  انس  از  هستند.  خداوند  از  تر  حمبوت  او 
اهللا عنه روايت شده است كه رسول خدا صلی 
شام  از  يک  هيچ   " فرمودند:  سلم  و  عليه  اهللا 
و  فرزند  از  من  كه  زمانی  تا  شود  نمی  مومن 
نباشم" حمبوبرت  او  نزد  در  مردم  متامی  و  پدر 

( روايت از ابن ماجه است)
كردن . ۵ رها  و  مرشكان  با  مهكاری  و  دوستی 

رشک  دليل  به  خداوند  دوستی  با  مومنان، 
مرشک ودينش در تعارض است. دوستی به 
اصلی  او  خاطر  به  دشمنی  و  خداوند  خاطر 
با  و  ارمجند  پروردگار  است.  دين  در  بزرگ 
كافران   را   نبايد  عظمت می فرمايد: "مؤمنان  
و  گريند  [خويش ]  دوستان   مؤمنان   جاي    به  
 هر  كس   اين [كار]  را  كند [ او   را ]  در  هيچ  چيز 
 از  [دوستي ]  خدا  [هبره اي ] نيست . مگر آنكه  
 به  نوعي   از  آنان  حذر كنيد" [سوره آل عمران آيه ٢٨]

رسول خدا صلی هللا عليه و سلم می فرمايد: 
"مهانا برترين اعمال در نزد پروردگار ارمجند 
و با عظمت دوستی  برای خداوند و دمشنی  

برای اوست" (روايت از امحد است)
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با  مهكاری  و  دوستی  از  را  مومنان  خداوند 
كس  هر  كه  كند  می  تاكيد  و  داشته  باز  كافران 
ای  هبره  هيچ  او  شود  مرتكب  را  عملی  چنني 
خداوند ندارد. دوستی با دوستان و  از دوستی 
دوستی با دشمنانش در تضاد با هم قرار دارند:

كنيد" حذر  آنان   نوعي   از   آنكه   به   "مگر 
[ سوره آل عمران آيه ٢٨]

خداوند بلند مرتبه در دوستی با آنان در زمان 
ترس اجازه داده است زيرا مهزيستی  نيكو جز 
مورد  اين  در  ندارد.  امكان  آنان  با  طريق  اين  به 
خاص مهزيستی ظاهری با آنان جايز است، در 
حالی كه قلب به ايامن آرامش و اطمئنان داشته 
كه  گونه  مهان  باشد.  متنفر  كافران  از  دل  در  و 
وادار  كيس   كه   "مگر  فرمايد:  می  خداوند 
مطمئن   باشد" ايامن   دلش   به   و  شود  كفر]  [ به  

[ سوره نحل آيه ١٠۶]

درخشش دوسیتیت
سلم  و  عليه  اهللا  صلی  ما  پيامرب  كه  گاه  آن 
و  ارمجند  پروردگار  ديدار  و  دنيا  زندگی  ميان 
بلكه  نه   " فرمود:  شده،  داده  اختيار  باعظمت 
دهم" می  ترجيح  را  واال  دوست  آن  من 

( روايت از امحد است)
و  دوستی  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  رسول 
حمبت پروردگار ارمجند و با عظمت و ديدار با او 
و فضل و رمحت او را بر دوستی دنيا و لذات و 

هبره های آن ترجيح داد.

نشانه دوستی با خداوند کثرت ياد او و شوق 
دوست  را  چيزی  هر کس  است.  ديدارش 
دوست  و  می کند  ياد  فراوان  را  آن  بدارد 

دارد آن را ديدار کرده و به آن برسد.
ربیع بن انس
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٧٨

بازبیین
حمبت را معنی كنيد؟. ١
آثار حمبت خداوند را بر خود و زندگی تان  بيان نامييد.. ٢
آيا امكان دارد كه خداوند را با حمبت و بدون بيم و اميد پرستيد؟ برای پاسخ از زندگی پيامربان دليل . ٣

بياوريد.
آن گاه كه خداوند بنده ای را به دوستی می گريد چه چيزی نصيب اومی شود؟. ۴
رابطه اسامء اهللا و صفات او را با حمبتش توضيح دهيد؟. ۵
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٧٩

امید:. ۲

مفهوم آن:
اميد عبارت است از:

فضل  و  خداوند  وجود  نمودن  احساس 
كرم  مطالعه  به  نسبت  شادی  و  او  رمحت  و 
به  را  ها  دل  آن  به  نسبت  اعتامد  و  او  احسان  و 
سوی اهللا  و هبشت او می برد. پروردگار ارمجند 
بدي   كس   كه   "و  هر   فرمايد:  می  باعظمت  و 
گاه   از   دارد،  آن   روا  ستم   خويشتن   يا    بر   كند   
آمرزنده  خداوند  را   بخواهد،  آمرزش   خداوند 

مهربان  مي يابد" [ سوره نساء آيه ١١٠]
انواع آن:

و  پسنديده  آن  نوع  دو  است.  نوع  سه  بر  اميد 
يک نوع از آن ناپسند است:

اميد به عملی كه در راستای اطاعت خداوند . ١
كه  اوست  جانب  از  نوری  اساس  بر  و  بوده 

اميد رسيدن ثواب را از طرف او دارد.
شده . ٢ مرتكب  گناهی  كه  كسی  اميدواری 

مغفرت  اميد  است.  نموده  توبه  سپس  و 
خداوندی و حمو گناهان و درگذشتن از آهنا و 

پوشيده ماندن آهنا را دارد.
اميدواری كسی كه در گناهان فرو رفته و در . ٣

آهنا از حد گذشته، او اميد رمحت و مغفرت 

رسول خدا صلی هللا عليه و سلم می فرمايد" 
بشارت  نکنيد،  سختگريی  و  بگرييد  آسان 
دهيد و تنفر اجياد نکنيد" ( روايت از خباری 

است)

عملی  گونه  هيچ  بدون  اما  دارد،  را  خدايش 
خياالت  و  اوهام  و  آرزو  و  غرور  يک  اين  و 
به  هرگزپسنديده  كه  دروغني  اميدی  است. 
عمل  مهراه  به  مومنان  اميد  رود.  نمی  شامر 
می  عظمت  با  و  ارمجند  پروردگار  است. 
فرمايد: "به  راستي  آنان   كه  ايامن  آوردند و آنان  
 كه  هجرت  كردند و  در  راه   خدا  جهاد نمودند، 
اينانند  كه   به  رمحت  اهلي  اميدوارند و خداوند 

آمرزنده مهربان   است"   [ سوره بقره آيه ٢١٨]
مراتب آن:

اميد مراتب و درجاتی دارد كه از فردی تا فرد 
ديگر متفاوت است و اين مراتب عبارتند از:

اميدی كه فرد را به سعی در عبادت تشويق می . ١
عبادت  انجام  لذت  صاحبش  نزد  در  و  كند 
سخت  و  شاق  اگر  حتی  آورد  می  بوجود  را 
باشد. از اموری كه او را از گناهان و منكرات 

به دور نگه می دارند.
اميد جمتهدين در ترک آنچه كه به آن عادت كرده . ٢

اند و نفس آنان به آن خو گرفته است و مهچنني 
اموری كه آنان را از خواسته خدايشان دور نگه 
می دارد و دل هايشان را برای خداوند پاک و 

خالص می گرداند.
اميد صاحبان دل ها: . ٣

و  شوق  مهراه  به  هستی  خالق  ديدار  اميد  اين 
و  هبرتين  اين  و  او بوده  و ارتباط قلب به  عالقه 
برترين انواع اميد است. خداوند بلند مرتبه می 
پروردگارش   لقاي   كيس   كه   به   " پس    . فرمايد: 
انجام   پسنديده اي   كار  بايد  كه   اميدوار  است  
دهد و  در  پرستش  پروردگارش  كيس   را  رشيك  

نياورد" [ سوره كهف آيه ١١٠]
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لطيف  و  كننده   مغفرت  و  بخشنده  و  كريم  و 
مواجه است. او در اين دنيا دلسوز بوده و آنگاه 
كه به نزد پروردگار ارمجند و با عظمت وارد شد 

اميد امان از او دارد.
مثرات امید:

تالش برای انجام كارهای نيک و طاعات را . ١
در نزد صاحبش تقويت می كند.

صاحب اميد به پايبندی برطاعات عادت می . ٢
در  يا   و  كرده  تغيري  اوضاع  كه  هرچند  كند، 

تنگنا باشد.
صاحب اميد مهيشه به خداوند رو كرده و با او . ٣

مناجات می كند و در طلب و درخواست از 
او بسيار لطافت به خرج داده و با ارصار از او  

می خواهد.
او بندگی موفقی را به ناميش می گذارد و نياز . ۴

بنده به خدايش را آشكار می سازد. او از فضل 
و احسان خداوند بلند مرتبه حلظه ای بی نياز 

نيست.
او، . ۵ كرم  و  تعالی  اهللا  وجود  به  يقني  و  علم 

كه  است  كسی  ترين  بخشنده  پاک  خداوند 
مهگی  از  او  دادن  و  شده  درخواست  او  از 
دارد  دوست  او  است.  بيشرت  و  تر  گسرتده 
بندگانش از او بخواهند و به او اميد داشته و 

بر آن پافشاری ورزند.
تعالی . ۶ اهللا  حمبت  چهارچوب  در  را  بنده  اميد 

كشانده و او را به سوی كامل می برد. اميدش 
داشت  آرزو  كه  را  آنچه  و  يابد  می  افزايش 
و  خدايش  با  او  دوستی  رسد.  می  دستش  به 
شكرگذاری و خشنودی اش از او افزايش می 
يابد و اين از مقتضيات و اركان عبوديت است.

٨٠

را  آن  باشد  داشته  اميد  چيزی  به  کس  هر 
درخواست می کند.

"كيس   كه   فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
[بداند  داشته   باشد ،  اميد  خداوند  لقاي    به  
شنواي   و  او   آمدين   است   خداوند  ميعاد   كه ] 

داناست"  [ سوره عنكبوت آيه ۵]

و  اسماء  شناخت  به  آن  ارتباط 
صفات الله تعایل:

دارد  وجود  اميد  صفت  او  در  كه  فردی 
بر  و  كند  می  مالزمت  خودش  عبادات  بر 
كه  است  اميدوار  و  بوده  عامل  ايامن  مقتضيات 
اعاملش  نكند.  گمراه  را  او  مرتبه  بلند  خداوند 
و  برنگرداند  سويش   به  را  آهنا  و  بپذيرد  را 
بدهد.  مزد  او  به  و  كند  برابر  چند  را  او  پاداش 
او از متام اسبابی كه می تواند استفاده می كند و 
او اهللا تعالی  زيرا  دارد  پروردگار را  اميد رمحت 
داند  می  و  شناسد  می  را  او  صفات  و  اسامء  و 
كه او با خدايی مهربان و دوستدار و شكرگذار 
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بنده را به مقام شكرگذاری می رساند زيرا او را . ٧
برای رسيدن به مقام  سپاسگذاری از نعمت ها 
تشويق می كند و اين خالصه عبوديت است.

خداوند . ٨ اهللا تعالی:   صفات  و  شناختن اسامء 
غنی  مجيل،   جميب،  جواد،  كريم،  مهربان، 
می  عظمت  با  چقدر  خداوند  است.  وپاک 

باشد!
سبب رسيدن بنده به چيزی می شود كه اميد . ٩

آن را دارد و رسيدن بنده به امر مطلوب را به 
شهامت  و  آن  بر  ارصار  و  بيشرت  درخواست 
مرشوط می كند و اين چنني بنده در افزايش 
خداوند  سوی  به  تقرب  و  ايامن  مهيشگی 

مهربان است.
شادی مومنان در روز رستاخيز رسيدن . ١٠

ديدار  و  او  هبشت  و  خداوند  خشنودی  به 
خداوند پاک است. مهگی اين موارد بسته به 
مقدار اميد بندگان و ترس آنان از خداوند در 

دنيا دارد.

احکام و تعالیم آن:
الزمه ترس، اميد و الزمه اميد، ترس است. . ١

به مهني سبب نيكوست در جايی اميد داشته 
چه   "شام   را   رود:  می  ترس  انتظار  كه  باشيم 
[و  بزرگي   خداوند   شده   است   كه   براي  

شكوه ] قايل  نمي شويد!" [ سوره نوح آيه ١٣]
و پروردگار ارمجند و با عظمت می فرمايد:

اهللاّ »  ام   «ايّ كساين   كه   به   بگو:  از   مؤمنان    "به  
اميدي  ندارند،  در  گذرند"  [ سوره جاثيه آيه ١۴]

يعنی از فرود آمدن عذاب خداوند بر رسشان 
گذشته  های  امت  بر  كه  مهانگونه  ترسند،  نمی 

آمد و آنان را هالک و برباد ساخت.
اميد دارويی است كه به آن در موارد زير نياز . ٢

داريم:
و  شده  چريه  بنده  بر  نااميدی  كه  زمانی   -

عبادت را رها می كند.
- ترس بر فرد طوری چريه شود كه به خود و 
خانواده اش زيان زند و ترس او از مقدار رشعی 
بايد  حتام  هنگام  اين  در  كند.  جتاوز  مطلوب 
تعادل  تا  شود،  تقويت  چيزی  با  و  شده  تعديل 
در آن برقرار گردد و آن مهان حالت اميدواری 

است كه حالتی طبيعی در نزد مومنني است.
و . ٣ نااميدی  است.  نااميدی  و  ياس  ضد  اميد 

ياس يادآوری از دست رفتن رمحت اهللا تعالی 
او  از  بنده  قلب  ديگر  كه  ای  گونه  به  است، 
درخواست و التامسی نمی كند و اين حالت 
سبب گمراهی و كفر می شود. خداوند بلند 
نااميد  رمحت   خدا   فرمايد:"و  از   می  مرتبه 
رمحت   كافران   از   گروه   جز  چرا  كه   مگرديد. 

 خدا  نااميد نمي گردند"[ سوره يوسف ايه ٨٧]

٨١

فرد اميدوار مهيشه به فضل خداوند راغب است 
رسيدن  اميد  و  داشته  نيک  خدايش گمان  به  و 

آن را دارد.

رتين گمان را به خدايش داشته و کارهايش  مومن 
را نيکو می گرداند و گناهکار به خدايش گمان بد 

می برد و کاری بد می کند.

از مجله نيک گمانی به خداوند آن است که بدانی 
که خداوند کسی را که به او پناه بگريد ضايع و 

نابود منی سازد.
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٨٢

اگر ترازويی بياورند و ترس و اميد مومن وزن شوند 
هر دو به يک اندازه خواهند بود.

 دوست ندارم که حساب مرا به پدرم حواله کنند . 
رت و دلسوز تر است. پروردگارم از پدرم برای من 

امام سفيان ثوری

عبادت جز با خوف و رجا ( ترس و اميد) تکميل 
منی شود. با ترس بنده از گناهان دست می کشد و 

با اميد برکارهای نيک و طاعات می افزايد.
امام ابن کثري
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٨٣

مي دارد" حذر  خودش   بر   خداوند  شام   را   از  [كيفر]  "و 
[ سوره آل عمران آيه ٣٠ ]

بازبیین
آيا اميد به خدا به عمل وامی دارد؟ در پرتوی اين كالم خداوند در اين باره سخن بگوييد:. ١

و  در   دهد  انجام   پسنديده اي   كار  بايد  كه   اميدوار  است   پروردگارش   لقاي   كيس   كه   به   "پس  
پرستش  پروردگارش  كيس   را  رشيك  نياورد" [ سوره كهف آيه ١١٠]

آيا منظور از اميد به خداوند نرتسدن از اوست؟ يا اين كه الزمه ترس از خداوند، اميد نداشتن به . ٢
اوست؟

نام های خداوند كه اميد به او را الزم می گردانند، ذكر كنيد.. ٣

مفهوم آن
فقط  فرمايد:  "اين  می  مرتبه  بلند  خداوند  است.  بزرگ  قلبی  عبادات  مجله  از  خداوند  از  ترس 
شيطان   است   كه  [ شام   را ]  از  دوستانش  مي ترساند.  پس   اگر  مؤمنيد  از  آنان  مرتسيد و  از   من  برتسيد"  

[ سوره آل عمران آيه ١٧۵]
اين آيه واجب می كند كه بايد به تنهايی از خداوند ترسيد و بر اين تاكيد می كند كه اين از مجله 

لوازم ايامن بوده و بنده به مقدار ايامنش از خداوند می ترسد.
از ام املومنني عايشه رضی اهللا عنها روايت شده است كه فرمود:
پرسيدم: آيه  اين  باره  در  سلم  و  عليه  اهللا  صلی  خدا  پيامرب  " از 

ست" بيمناک  دهلايشان  و  دهند  می  بدهند،  خدا]  راه  در  بايد [  را  آنچه  كه  كسانی  " و 
آيا آنان كسانی هستند كه رشاب می نوشند و دزدی می كنند؟ فرمود: نه ای دخرت صديق بلكه 
آنان كسانی هستند كه روزه می گريند و نامز می خوانند و صدقه می دهند و می ترسند كه از آنان 

پذيرفته نشود" ( روايت از ترمذی است)

 ترس.۳
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انگزیه های ترس از خداوند:
بزرگ دانستن خداوند بلند مرتبه و با عظمت . ١

و احرتام و تكريم او زيرا به اسامء و صفات او 
آگاه اند.

چريه   است   آنان   پروردگارشان   كه   بر    "از  
مي ترسند"  [ سوره نحل آيه ۵٠]

ترس از اينكه رسانجامش ناگوار شود و گرفتار . ٢
عذاب دردناک جهنم ورسانجام بد گردد.

رابطه . ٣ در  اش  كوتاهی  به  نسبت  او  احساس 
شده  گذاشته  ايشان  برعهده  كه  وظايفی  با 
خداوند  آگاهی  و  دانش  از  كه  آنجا  از  است 
بيش  است،  اوآگاه  قدرت  از  و  برخودش 
و  بزرگی  به  بنگرد  گناه  كوچكی  به  آنكه  از 
عظمت كسی می نگرد كه نافرمانی او را كرده 

است.
و . ۴ هشدار  از  پر  كه  پاک  خدای  كالم  در  تدبر 

هتديد برای كسی است كه نافرمانی كرده و از 
رشيعت و قانون او دوری می ورزد  و نوری 

را كه برايش فرستاده شده رها می سازد.
و . ۵ او  فرستاده  و  پروردگار  كالم  در  تدبر 

نگريستن در سريه و زندگی او صلی اهللا عليه 
و سلم

تفكر در عظمت خداوند ارمجند و با عظمت، . ۶
صفات  به  كند  فكر  زمينه  اين  در  كس  هر 
كربيايی و با عظمت پروردگار پی می برد و 
هركس قلبش عظمت خداوند را گواهی داد 
می  متوجه  را  خداوند  هشدار  جايگاه  آنگاه 

شود و بدون ترديد از خداوند می ترسد.

هيچ . ٧ اينكه  و  آن  شدت  و  مرگ  باره  در  تفكر 
مرگي   كه   "بگو:  آن   نيست:  آن  از  فراری  راه 
 از   آن  مي گريزيد، [بدانيد]  كه   آن   به   شام  خواهد 

رسيد" [ سوره مجعه آيه ٨]
اين امر ترس از خداوند را الزم می گرداند. 

رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می فرمايد:
زياد  را  مرگ)  يعنی   ) لذات  برنده  بني  از   "
ياد كنيد، چرا كه هركس آن را در تنگی ياد كند 
در  كس  هر  و  شود  می  حاصل  گشايش  برايش 
گشايش آن را ياد كند برايش  تنگی حاصل می 

شود" ( روايت از طربانی است)
و . ٨ قرب  پريامون  مرگ،  از  بعد  باره  در  تفكر 

اهللا  صلی  خدا  رسول  آن.  ترسناک  حوادث 
عليه و سلم می فرمايد: " من شام را از زيارت 
قربها باز داشته بودم اما اكنون آهنا را زيارت 
آوری  ياد  و  دنيا  در  زهد  سبب  كه  چرا  كنيد 

آخرت می شوند" ( روايت از ابن ماجه است)

٨۴

الزمه ترس از خداوند دانش نسبت به اوست و 
الزمه علم  و دانش به او خشيت اش و الزمه 

خشيت، طاعت و پريوی از اوست.

حذر  [كيفر]  خود   بر   "و  خدا   شام   را   از  
مي دارد" [ سوره آل عمران آيه ٢٨]

و پروردگار ارمجند و باعظمت می فرمايد:
بزرگي   سزاوار  چنان   كه   خداوند  را   "و 
زمني ،  قيامت   روز  و  ننهادند.  ارج   اوست ، 
آسامهنا  و  اوست .  [قدرت ]  قبضه  جا  در   يك  
شوند." نورديده   درهم   [قدرت ]  او   دست    در  

[ سوره زمر آيه ۶٧]
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به  ما   " گفت:  كه  است  شده  روايت  براء  از 
مهراه رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم در يک 
نشست  قرب  كناره  بر  پس  بوديم.  جنازه  تشييع 
سپس  و  شد  تر  خاک  كه  حدی  تا  گريست  و 
چنني  اين  برای  را  خودتان  برادرانم  ای  گفت: 

روزی آماده كنيد" ( روايت از ابن ماجه است)
فرموده  عظمت   با  و  ارمجند  پروردگار  و 
بداريد  پروا  پروردگارتان   مردم ،  از   است: "اي  
فرزندش   پدري   از   هيچ   برتسيد  كه   روزي   و  از  
فرزندي   است   كه   او   هيچ   نه   و  نكند  كفايت  
گامن   يب   كند.  كفايت   پدرش   چيزي   را   از   بتواند 
دنيا  زندگاين   راست   است ،  پس   خداوند  وعده 
 شام   را  نفريبد و شيطان  فريبكار  شام   را  نسبت   به  

خداوند فريب  ندهد" [ سوره لقامن آيه ٣٣]
كوچک، . ٩ گناهان  رسانجام  باره  در  تفكر 

گناهانی كه مردم آهنا را حقري می شامرند در 
حالی كه رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم آهنا 
را اين چنني مثال می زند كه يک قوم در يک 
بيابان چادر می زنند و برای مجع كردن هيزم 
پراكنده می شوند و هر كس تكه ای چوب می 
آورد و آن قدر چوب مجع می شود كه نان خود 
را می پزند. در اينجا ارتباطی ميان چوب های 
نازک و روشن شدن آتش، و ميان گناهان و 
دارد:  وجود  گناهكاران  پوست  شدن  پخته 
 "هر  گاه  پوستهايشان  پخته  شود" [ سوره نساء ايه 

[۵۶
و . ١٠ او  ميان  دارد  امكان  كه  بداند  بنده 

شود.  انداخته  فاصله  ناگهانی  مرگ  با  توبه، 
ندارد.  سودی  حرست  و  افسوس  هنگام  آن 

خداوند بلند مرتبه می فرمايد

٨۵
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آنان   كيس   از   سوي   مرگ   به   گاه   كه   "تا   آن  
گردان"   باز  مرا  پروردگارا،  گويد:  آيد، 

 [ سوره مومنون آيه ٩٩]
حرست   روز  رسيدن ]  و می فرمايد: "از  [فرا 

[و پشيامين ] هشدار ده"  [ سوره مريم آيه ٣٩]
انديشيدن در رسانجام بد. خداوند بلند . ١١

مرتبه می فرمايد: "فرشتگان   بر  روي هايشان  و 
پشتهايشان  مي زنند" [ سوره انفال آيه ۵٠]

با كسانی مهنشني شويد كه خشيت و . ١٢
دهند.  افزايش  دلتان  در  را  خداوند  از  ترس 
فرمايد:  می  باعظمت  و  ارمجند  خداوند 
كساين   كه   مهراهي   با   خودت   را   در   "و 
پروردگارشان   را   به  صبح  و شام   در  حايل   كه  
خشنودي   او   را  مي جويند،  به  [دعا مي خوانند] 

پايبند كن ." [ سوره كهف آيه ٢٨]
موضوع  دو  به  خداوند  از  ترس 

مرتبط است:
می  هشدار  كسی  به  او:  عذاب  از  ترس  ا- 
دهد كه به او رشيكی قايل شود و نافرمانی او را 

كرده و از تقوا و اطاعت او خارج شود.
ب- ترس از خداوند: و آن ترس دانشمندان 
"و  شناسند:  می  را  خداوند  كه  است  كسانی  و 
مي دارد" حذر  [كيفر]  خود   بر    خدا   شام   را   از  

 [ سوره آل عمران آيه ٢٨]
بر  يافت،  افزايش  خداوند  به  شناخت  گاه  هر 
ترس از او افزوده می شود. پروردگار ارمجند و با 
عظمت می فرمايد: "جز  اين نيست   كه   از  خداوند، 

بندگان  عاملش  بيم  دارند" [ سوره فاطر آيه ٢٨]

٨۶
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آن که از هللا ترسيد، آن ترس او را به متام امور 
خري راهنمايی می کند.

از مجله مثرات ترس از خداوند:
در دنیا:.۱

وافزايش . ١ دنيا  در  يابی  قدرت  اسباب  از  يكی 
ايامن و اطمئنان است. زيرا آنگاه كه به آن چه 
به  پيش  از  بيش  رسيدی  ای  شده  داده  وعده 
خداوند اعتامد می كنی. پروردگار ارمجند و با 

عظمت می فرمايد:
البته   شام   گفتند:  رسوالنشان   كافران   به   "و 
[اينكه   يا    كنيم     بريون   خودمان   رسزمني    را   از  
آنان   پروردگارشان   به   آييد.  باز  دين   ما  بايد]  به  
كرد  خواهيم   نابود  ستمكاران   را   كرد  كه   وحي  
(١٣) و  پس   از  آنان   شام   را   در   اين رسزمني  ساكن  
خواهيم  كرد. و  اين  [وعده ]  براي  كيس   است   كه  
 از  ايستادن   به  پيشگاه   من  برتسد و  از  بيم  دادن   من  

هبراسد(١۴)"  [ سوره ابراهيم آيه ١۴-١٣]
می . ٢ تشويق  آن  در  اخالص  و  صالح  عمل  به 

كند و اينكه در برابر اعامل خود در دنيا چيزی 
نكند.  كم  را  آخرت  در  خود  مزد  و  نطلبد 

پروردگار بلند مرتبه می فرمايد:

٨٧

جايگاه  جای گرفت  قلب  در  ترس  آنگاه که 
شهوت را در آن می سوزاند و دنيا را از آن طرد 

می کند.

آن گاه که ترس، قلب را آرام کرد جايگاه شهوات 
را در آن می سوزاند و دنيا را از آن بريون می 

کند.

زيرا آن گاه كه شناخت آنان به خدا و نام های 
آنان  بر  ترس  شد،  تكميل  او  صفات  و  نيكوی 
چريه می شود و اثر آن بر قلبشان آشكار و سپس 

بر اعضای بدن تاثري می گذارد.

كسب   نيست   كه   براي   جز  اين  "[مي گويند:] 
مي دهيم .  از   خوراك   خداوند  به   شام   خشنودي  

 شام  پادايش  و سپايس  نمي خواهيم  (١٠)
بس   و  شوند  ترش   [روهيا]  روزي   كه   ما  در  

دشوار  است   از  پروردگارمان  مي ترسيم " 
[ سوره انسان آيات ١٠-٩]

خداوند  خانه هايي   كه   "در   فرمايد:  می  و 
نام   او   در   و  يابند  رفعت   داده   است   كه   اجازه  
آنجا ياد شود.  او   را  صبح  و شام   در  آنجا تسبيح  
مي گويند (٣۶) مرداين   كه  هيچ  جتارت  و خريد 
داشتن   پاي   و  بر   ياد  خدا   آنان   را   از   فرويش   و 
روزي   ندارد.  از   آن   باز  زكات   پرداخت   و  نامز 
مي ترسند  كه  دهلا و ديدگان   در   آن  [روز] نگران  

شوند(٣٧)"[ سوره نور آيات ٣٧-٣۶]
آن  و  آيد  می  در  جنبش  و  حركت  به  يعنی 
می  رهايی  و  نجات  دارد.  می  وا  عمل  به  را  ها 
خواهند و از هالكت و بربادی بيمناكند و از اين 
می ترسند كه نامه اعاملشان به دست چپ داده 

شود.
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بب- در آآآآخرخرخخرت:ت:ت:

می . ١ قرار  عرش  سايه  زير  قيامت  روز  در  بنده 
گريد. رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم می 
صاحب  و  زيبا  زنی  كه  مردی  و   .." فرمايد: 
مقام او را برای بدكاری خواست و او گفت 

من از خدا می ترسم.." ( روايت از بخاری است)
ظاهر حديث گويای آن است كه او اين سخن 
را می گويد تا زن را هشدار دهد و او را به ياد 
و  كند  می  پافشاری  خود  نظر  بر  بياورد.  خدا 
باز  ها  آن  از  خود،  مبادی  و  اصول  ذكر  از  بعد 
خداوند  تنهايی  به  كه  مردی  و   .." گردد.  نمی 
شدند.." اشک  از  پر  ديدگانش  و  كرد  ياد  را 

( روايت از بخاری است)
شود  اشک  شدن  جاری  به  منجر  كه  خشيتی 
سبب می گردد تا در روز قيامت آتش آن چشم 

را ملس نكند.
حديث . ٢ اين  گواه   و  مغفرت   اسباب  مجله  از 

رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم است:
" مردی از گذشتگان را خداوند مال و ثروت 
رسيد  فرا  مرگش  زمان  كه  هنگام  آن  و  بود  داده 
به فرزندانش گفت: من برای شام چگونه پدری 
من  گفت:  پدر.  هبرتين  دادند:  پاسخ  ام؟  بوده 
هرگز كار نيكی انجام نداده ام، پس وقتی كه من 
مردم مرا بسوزانيد و سپس بكوبيد و بساييد و در 
آنان  دهيد،  باد  به  مرا  خاكسرت  طوفانی  روز  يک 
گرد  را  او  مرتبه  بلند  خداوند  پس  كردند.  چنني 
آورد و زنده كرد و از او پرسيد چرا چنني كردی؟ 
انگيزه تو در دادن اين دستور چه بود؟ گفت ترس 

٨٨
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تو. پس خداوند او را با رمحت خود در بر گرفت" 
( روايت از بخاری است)

اش  نادانی  و  جهل  سبب  به  را  او  خداوند 
برای  خدايش  از  او  ترس  و  شمرد  معذور 
اوموجب شفاعت گرديد و گرنه كسی كه منكر 

بعث و رستاخيز باشد كافر است.
مهراه خود را به هبشت می رساند. زيرا رسول . ٣

خدا صلی اهللا عليه و سلم فرموده است:
و  كند  می  حركت  زود  برتسد  كس  "هر 
مقصود  منزل  به  كند  حركت  زود  كس  هر 
گران  خداوند  كاالی  كه  دار  خرب  رسد.  می 
هبشت  خداوند  كاالی  كه  خربدار  هباست. 

است". ( روايت از ترمذی است)
يافتن امنيت و آرامش به روز رستاخيز. خداوند . ۴

بلند مرتبه در حديثی قدسی می فرمايد:
و  ترس  دو  هرگز  من  كه  عزتم  به  " سوگند 
در  اگر  آورم.  نمی  گرد  ام  بنده  بر  را  امن  دو 
می  امنيت  را  او  قيامت  در  برتسد  من  از  دنيا 
نمود  امنيت  احساس  من  از  دنيا  در  اگر  و  دهم 
در آخرت او را می ترسانم" ( روايت از بيهقی است)

از . ۵ خداوند  كه  توصيفاتی  در  شدن  شامل 
بندگان مومن اش در آياتی چون اين آيه، ذكر 
نموده است: "مردان  و زنان  مسلامن  و مردان  
و  فرمانربدار  زنان   و  مردان   و  مؤمن   زنان   و 
مردان  و زنان  راستگو و مردان  و زنان  بردبار 
و مردان  و زنان  فروتن  و مردان  و زنان  صدقه  
دهنده  و مردان  و زنان  روزه دار و مردان  و زنان  

پاكدامن  " [ سوره احزاب آيه ٣۵]

كه  هستند  معنا  پر  و  رشيف  كلامتی  اينان  مهه 
الزم است برای به دست آوردن آن معانی سعی 

شود. 
خداوند بلند مرتبه می فرمايد: "پهلوهايشان  
اميد  و  بيم   دورمي شود.  با   به  بسرتها   از  
آنان   آنچه   به   و  از   مي خوانند  پروردگارشان   را  
هيچ   مي كنند(١۶)  پس   انفاق   داده ايم   روزي  
چشم   روشني   مايه  آنچه   نمي داند  كه   از   كس  
 است  چه  چيزي  برايشان  هنان  داشته   شده   است . 
 به  [پاس ] آنچه  مي كردند [پاداش  يافتند](١٧)" 

[ سوره سجده آيه ١٧-١۶]
[كيس   "آيا  فرمايد:  می  مرتبه  بلند  خداوند  و 
كيس   كه   يا    هبرت  است ]    گفتيم ،  رشحش   را    كه  
ايستاده   به   و  سجده كنان   شب   حلظه  حلظه    او   در  
عبادت  مي پردازد.  در  حايل   كه   از  آخرت  مي ترسد 
و  به  بخشايش  پروردگارش  اميد مي دارد! بگو: 
آيا آنان   كه  مي دانند و آنان   كه  نمي دانند برابرند! 

تنها خردمندان  پند مي پذيرند" ) [ سوره زمر آيه ٩]
عذاب   آنان   كه   از   "و  فرمايد:  می  و 
عذاب   گامن   (٢٧)يب   ترسانند  پروردگارشان  
"(٢٨) ناپذير  است   ايمني   پروردگارشان  

[ سوره معارج آيات ٢٨-٢٧]
سبب  به  را  بندگانش  ترين  نزديک  خداوند 
ستوده  خداوند  به  نسبت  ترسشان  و  خوف 
مي شتافتند  نيكوكاري   آنان   به   گامن   "يب   است: 
و  مي خواندند  دعا]  [ به   بيم   و  اميد  و  ما  را   با  

 براي   ما فروتن  بودند" ) [ سوره انبياء آيه ٩٠]

٨٩
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-عمر ابن خطاب رضی اهللا عنه می گويد:
كاش  ای  نبودم.  ذكری  قابل  چيز  من  "كاش 

مادرم مرا به دنيا نمی آورد"
و می گفت:

و  شود  گم  فرات  كناره  بر  شرتی  اگر   "
بمريد، من می ترسم كه خداوند در روز قيامت 

مرا مورد بازخواست قرار بدهد"
و می گفت:

" اگر ندا دهنده ای از آسامن ندا بدهد كه ای 
می  هبشت  وارد  نفر  يک  جز  شام  مهگی  مردم 

شويد، من می ترسم كه آن يک نفر من باشم"
عثامن بني عفان رضی اهللا عنه می گويد:

دوباره  مرگ  از  بعد  داشتم  دوست   "
برانگيخته نمی شدم"

در حالی كه او شب را به نامز و خواندن قرآن 
و ياد خدا به صبح می رساند.

- ام املومنني عائشه رضی اهللا عنها اين آيه را 
و  هناد  منت  ما  بر  خداوند  گاه  می خواند: " آن 
ما را از عذاب آتش حفظ كرد" [ سوره طور آيه ٢٧]

در نامزش می گريست و می گريست..
تو  بندگان   آنان   كني ،  عذاب   آنان   را    "اگر  
تويي   كه   بيامرزي ،  آنان   را   و  اگر   هستند، 

پريوزمند فرزانه اي"  [ سوره مائده آيه ١١٨]
ااحححکککاااممم  ووو نننکککتتتههه هههاااییی خخخوووففف ووو تتترررسسس

است. . ١ تر  خاص  ترس  و  خوف  از  خشيت 
به  شناختش  كه  است  كسی  آن  از  خشيت 

خداوند بيشرت باشد:

٩٠

حتی خود فرشتگان هم از پروردگارشان می 
ترسند. خداوند بلند مرتبه می فرمايد:

چريه   است   آنان   پروردگارشان   كه   بر    "از  
انجام   مي يابند،  دستور  آنچه   را   كه   و  مي ترسند 

مي دهند" [ سوره نحل آيه ۵٠]
خشنودی از جانب خداوند بلند مرتبه:. ۶

نيز]  از   و [آنان   شد  خشنود  آنان   "خداوند  از  
راست   كيس   [پاداش ]  شدند.  اين  خشنود   او  

 كه   از  پروردگارش  بيمناك   باشد"  [ سوره بينه آيه ٨]
مممییی  رررااا  خخخددداااووونننددد  کککههه  کککاساساسینینین  تتترررسسس 
ووو  شششننناااخخختتت  اااووو  بببههه  ووو  شششننناااسسسنننددد 

ینینین

مممعععرررفففتتت دددااارررنننددد...
نيكی  وجود  با  خداوند،  معرفت  اهل 
و  ارمجند  خداوند  به  آنان  اميد  و  كردارشان 
و  ترسند  می  او  از  آنان  هم  باز  اما  باعظمت، 
بيشرتين خشيت را از او دارند. از مجله مثاهلای 

آن عبارتند از:
- گريه رسول خدا صلی اهللا عليه و سلم در 
صدای غل غلی  حال نامز تا جايی كه از دل او 
چون غل غل ديگ جوشان به گوش می رسيد. 

( روايت از امحد، ابوداوود و نسائی است)
- ابوبكر رضی اهللا عنه زبانش را می گرفت 
می  هالكت  به  مرا  كه  است  و می گفت: " اين 

اندازد"
كه  بودم  درختی  من  كاش  و می گويد: " ای 

بر آن تكيه زده می شد"
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٩١

بندگان   خداوند،  نيست   که   از   "جز  اين  
عاملش  بيم  دارند. يب  گمان  خداوند پريوزمند 

آمرزنده   است" [ سوره فاطر آيه ٢٨] 

به  هيچ کس  برتسد  خداوند  از  کسی که 
او زيانی منی رساند و کسی که از غري خدا 

ترسيد هيچ کس به او سودی منی رساند.
فضيل بن عياض

بندگان   خداوند،  نيست   كه   از   "جز  اين 
پريوزمند  خداوند  گامن   يب   دارند.  بيم   عاملش  

آمرزنده   است"  [ سوره فاطر آيه ٢٨]
ترسی كه با شناخت مهراه است. رسول خدا 

صلی اهللا عليه و سلم فرمودند:
" اما سوگند به خداوند كه من پرهيزكارترين 

شام هستم كه بيشرت از مهه از او می ترسم"
( روايت از مسلم است)

به اندازه شناخت از خداوند متعال و اسامء و 
و  خوف  او،  معرفت  و  جالل  و  كامل  و  صفات 

خشيت نيز متغري است.
خوف و ترس زمانی سودمند است كه به سعی . ٢

و تالش و توبه و پشيامنی و رها كردن كردار 
ناشايست منجر شود. ترس از آن جا به وجود 
می آيد كه فرد زشتی كار بد و جنايت را می 
داند و هشدار را تصديق می كند.  از معرفت 
پروردگار بزرگ و با عظمت و بلند مرتبه بر 
را  خداوند  از  ترسی  توان  نمی  و  خيزد  می 
تصور كرد كه به عمل و سعی و تالش وادار 

نكند.

ترس از خداوند از واجبات و مقتضيات ايامن . ٣
و  راه  منازل  ترين  واالمقام  از  امر  اين  است. 
سودمندترين آهنا برای قلب است. اين بر هر 
آدمی فرض است كه به وسيله آن از گناهان 
ناباب،   دوستان  دنيا،  از  و  كرده  جلوگريی 
غفلت و از قساوت قلب  جلوگريی می كند.
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٩٢

بازبیین
مواردی را بيان كرده و سپس بشامريد كه سبب افزايش خوف و ترس تو . ١

از پروردگار بلند مرتبه می شوند.
پاره ای از اسامء و صفات پروردگار را ذكر كنيد كه سبب اجياد خوف و ترس در شام می شوند.. ٢
كسی كه از خداوند می ترسد چه كار بايد بكند؟. ٣
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