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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

     مقدّمه

و از هر چيزى كه از او  «.وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ»

كرد! انسان، ستمگر و  نتوانيدها را شماره  هاى خدا را بشماريد، هرگز آن خواستيد، به شما داد؛ و اگر نعمت

و او كسى است كه شما را زنده  .«وَ هُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ»  1ناسپاس است.

  2.كند، امّا اين انسان بسيار ناسپاس است  ميراند، بار ديگر زنده مى  كرد، سپس مى

می دانند چيست؟  مادر خود گفت: آبی كه اين همه از آن دم می زنند و آن را مايه حيات ماهی كوچكی به

ماهی كوچک را توجيه نخواهد  ،كه می دانست توضيح دادن درمورد آب و از خواصّ آن گفتن كجاست؟ مادر

و چه  چيست خواهی دانست كه آبروز  افتادي، آن بيرون كرد، تنها به اين پاسخ بسنده كرد: روزي كه از آب

 . فايده اي دارد

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ»شيعيان بنا به دستور قرآن كه فرمود: 

كرده خوددارى نماييد؛ و چه نهى  چه را رسول خدا براى شما آورده بگيريد )و اجرا كنيد(، و از آن آن«. الْعِقابِ

از فرمان پيغمبر اكرم صلّی اهلل عليه و آله مبنی بر  ،3. از )مخالفت( خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است

قرآن را به عنوان كتاب زندگی و عترت را  و تبعيّت نمودند -بيت عليهم السّالم اهل- تمسّک به قرآن و عترت

ن نی شبيه آشيعيان نيز داستا داستان بسياري از . امّاان وحی خويش پذيرفتندبه عنوان امام و راهنما و معلّم

كه تمام جوامع انسانی، به خاطر فقر رهبر و راهنمائی الهی، كه خود نياز به  امروز يدر دنياماهی كوچک است. 

دايت و رهبريِ شيعيان از نعمت ه رنج می برند، دستگيري نداشته باشد و عاري از هر گونه خطا و گناه باشد،

برخوردار هستند، به گونه اي كه تا قيامِ  -كه هر دو منصوب خدايند و داراي مقام عصمت-قرآن و عترت 

قيامت، قرآن و امامی از عترت، ايشان را رهبري و حمايت می نمايد تا به سر منزل مقصود و مقام عبوديّت نائل 
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عمتی كه در آن هستند و از آن ن نسبت به ل بيت عليهم السّالمجامعه شيعه و محبّين اه از . امّا افراد زياديآيند

برخوردارند، غافلند. نمونه بارز آن مهجوريّت و انزواي نهج البالغه و كلمات نورانی اميرالمؤمنين عليه السّالم، در 

  زندگی فردي و اجتماعی ما شيعيان است. نگاهی گذرا به آموزه هاي ما در خانواده و مراكز علمی مثل 

 خيلی مواقع علم را درانحصار جوامع غربی می دانيم و به كلمات نورانی اهل بيتدانشگاه ها نشان می دهد كه 

دا كاربرد دارد آن كريم تنها به چشم عبادت و دعائی می نگريم كه فقط در مقام مناجات با خو قر عليهم الساّلم

ي توحيد الهی، حتّی در جستجو گروهی از شيعيان علمی تهی می باشد. گاهی مشاهده می شود و از آموزه هاي

جستجو می كنند و تنها به عنوان مؤيّدي براي كالم ديگران، به كلمات نورانی در منابعی خارج از قرآن و عترت 

اهل بيت عليهم السّالم استناد می نمايند. غافل از اين كه برخی از مفاخر و استوانه هاي علمی فرقه ها و اديان 

يا تحقيق و جستجو در زندگانی الغه موال اميرالمؤمنين عليه السّالم با نوشتن شرح و تفسير بر نهج الب ،ديگر

نتيجه كار  ،سراسر نور موالي متّقيان صلوات اهلل عليه، از گنجينه ناياب علم موال بهره برده و در ميان دانشمندان

توحيدي موال  در توحيد، خطابه هاي ند.ر، مايه فخر و مباهات خويش قرار می دهخود را به عنوان مدال افتخا

علی عليه السّالم در نهج البالغه، غوغا می كند. چه كسی جز علیّ بن ابيطالب عليه الساّلم كه باب علم نبیّ مكرّم 

سال،  1400می تواند آن چنان در توحيد الهی خطبه سرائی كند كه هنوز بعد از  اسالم صلّی اهلل عليه و آله است،

در بيان و آثارشان اين اعتقاد  ايشان هستند وت عميق و در عين حال بلي  حيران جمال ،بزرگان و متفكّرين عالم

اين عبارات، جمالت انسان عادي نيست و تنها از كسی بر می آيد كه با عالم غيب در ارتباط باشد.  :كه پيداست

تا آموزه هاي  با وجود مواليمان علی عليه الساّلم از ديگران بی نيازيم و حتّی موظّفيم ،ما در هر زمينه اي

با زالل علم امام عليه السّالم  ،حضرتش را به ديگر نقاط كره خاكی برسانيم تا نفوس مستعدّ و تشنه حقيقت

سيراب شده، راه حق و راهنماي حقيقی را پيدا نمايند. همواره انسان فرهيخته در تالش است تا مدارج كمال 

شدن به اخالق الهی نفسانی و آلودگی هاي دل، و زيبنده  انسانی را بپيمايد و در اين راستا رهائی از امراض

براي  ،باالترين دستور العمل و راهكار ،علی بن ابی طالب ارواحنا له الفداء را می زند. خطبه متّقينِ حرف اوّل

گوهري است ناياب كه هيچ جاي  ،طیّ اين مدارج است. اين بيان را مقدّمه كرديم تا يادآور شويم، اين كلمات

از درياي بی بديل علم و يم و بار سفر بستيم، يم قدر نعمت بدانيم كه هر گاه رفتديگر پيدا نمی شود. تا زنده ا

      معنويّت علوي محروم نمانده باشيم. برخی از علماء بزرگوار ما، با گريه و اشک دمادم فرازهاي جمالت 
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آن قدر از فقرات آن سرمست می شدند كه زبان از بيان شيدائيشان الكن و قاصر و  نهج البالغه را می خواندند،

   است.

 اهل تقوا، ناظر به عظمت خدا

 ، می فرمايند:بيان اوصاف اهل تقوادر ادامه امام عليه السّالم 

 كرده جلوه بزرگ جانشان و روح در آفريدگار و خالق. «أَعْیُنِهِمْ فِي دُونَهُ مَا فَصَغُرَ أَنْفُسِهِمْ فِي الْخَالِقُ عَظُمَ»

  4.است كوچك نظرشان در خداوند غیر( جهت مینه به)

جز پرودگار متعال، همه چيز را آري، مرغ جانشان در آسمان معرفت و محبّت خدا تا به جائی اوج گرفته كه 

براي او جلوه نمی كند و كوچک می بينند. همانند كسی كه وقتی نظاره گر خورشيد شد، ديگر نور هيچ چراغی 

  مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَ اللَّهَ وَ مَنْ»امام صادق عليه السّالم می فرمايند:  هر ضيائی در نظر او كوچک و حقير است.

 هر كس خداي متعال را به )اندازه ظرفيت خود( بشناسد، از او می ترسد و هر«. سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْيَا  اللَّهَ  خَافَ

معرفت و شناخت نسبت به صفات خداوند عزّ و جلّ هر قدر  5كس از خدا بترسد، دلش از دنيا كنده خواهد شد.

بيشتر باشد، به همان اندازه درک عظمت و جالل و جبروت حضرت حق بيشتر خواهد شد و آن جاست كه 

عصيان ، هيچ می بيند و خوف انسان خود را و بلكه هر قدرتی را در مقابل قدرت و كبريائی بی انتهاي خداوند

لی او، تمام وجودش را فرا می گيرد. و ثمره اين خوف دل كندن از دنيائی است كه جاذبه هاي دل فريبش تو خا

و نتيجه وابستگی به آن دوري و غفلت از پروردگار است، چنان كه موالي متّقيان امير مؤمنان عليه الساّلم     

 عَادَاهَا وَ الْآخِرَةَ أَبْغَضَ وَاالهَا وَ الدُّنْيَا أَحَبَّ مَنْ مُخْتَلِفَانِ سَبِيلَانِ وَ مُتَعَادِيَانِ عَدُوَّانِ الْآخِرَةُ وَ الدُّنْيَا»می فرمايند: 

دنيا و آخرت  .«بُعْداً الْآخَرِ مِنَ ادَازْدَ إِلَّا قُرْباً أَحَدِهِمَا مِنْ يَزْدَادُ لَا بَيْنَهُمَا الْمَاشِی وَ الْمَغْرِبِ وَ الْمَشْرِقِ مَثَلُ مَثَلُهُمَا

جنگاور و دو راه مختلفند. هر كس دنيا رادوست بدارد و دنباله روي آن باشد، آخرت نزد او مبغوض  دو دشمن

ل مشرق و مغرب است و كسی كه ميان اين ثَل دنيا و آخرت مَثَخواهد بود و با آن به دشمنی خواهد پرداخت. مَ
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و نيز در جاي ديگري  6.مگر آن كه از ديگري دور می گردد يكی نزديک نمی شوددو در حركت است، به 

به خدا قسم خدا را دوست نمی دارد  كسی «. الدُّنْيَا  أَحَبَ  وَ اللَّهِ مَا أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ»حضرت می فرمايند: 

ل گرامی اسالم صلّی اهلل عليه و آله خطاب به در باب ثمره ترس از خداوند، رسو 7كه به دنيا عالقه مند باشد.

ءٍ وَ  عَزَّ وَ جَلَّ خَافَ مِنْهُ كُلُّ شَیْ  اللَّهَ  خَافَ  يَا عَلِیُّ مَنْ»مواليمان اميرالمؤمنين عليه السّالم اين گونه می فرمايند: 

او  اي علی! هر كس از خداي عزّ و جلّ بترسد، همه چيز از «.ء مَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَیْ

می ترسد و هر آن كس كه از خداوند متعال در هراس نباشد، خداي متعال او را به ترس از هر چيز مبتال       

ره حَمی سازد. يكی از نمونه هاي قرآنی اين فقره از كالم موال عليه الساّلم و رواياتی كه ذكر شد، جريان سَ

كه آن ها معجزه حضرت موسی علی نبيّنا و آله و عليه السّالم را مشاهده كرده و دريافتند هنگامی  عون است.فر

فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَ »كه او پيغمبر خداست، همه به سجده افتادند و ايمان آوردند: 

همگى به سجده افتادند  ( ساحرانها ساخته بودند بلعيد و آنچه را كه آن)موسى عصاى خود را افكند،  «. مُوسى

در مقابل، فرعون كه خود را شكست خورده و مفتضح    8. ما به پروردگار هارون و موسى ايمان آورديمو گفتند: 

قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ قالَ آمَنْتُمْ لَهُ »می ديد، در پاسخ به ايمان آوردن ساحران، آن ها را تهديد نمود و گفت: 

ی جُذُوِِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِالفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِ

كه به شما اذن دهم به او ايمان آورديد؟! مسلّماً او بزرگ  ز آنآيا پيش ا»)فرعون( گفت:  «. أَشَدُّ عَذاباً وَ أَبْقى

كنم؛ و شما را از   طور مخالف قطع مىه ها و پاهايتان را ب شماست كه به شما سحر آموخته است! به يقين دست

ا امّ 9. تر و پايدارتر است آويزم؛ و خواهيد دانست مجازات كدام يک از ما دردناک  هاى نخل به دار مى  تنه

ساحران كه حاال دل هايشان به نور معرفت و ايمان نورانی شده بود، با اطمينان كامل و به دور از ترس و 

كه ادّعاي خدائی داشت و بنا به ظاهر، صاحب قدرت و شوكت فراوان بود، اين گونه  التماس، در پاسخ فرعونی

بَيِّناتِ وَ الَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِی هذِهِ الْحَياةَ ما جاءَنا مِنَ الْ  قالُوا لَنْ نُؤْثِرَکَ عَلى»پاسخ دادند: 

سوگند به آن »گفتند:  . «إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقى *الدُّنْيا 
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          ريده، هرگز تو را بر داليل روشنى كه براى ما آمده، مقدّم نخواهيم داشت! هر حكمى كسى كه ما را آف

ما به پروردگارمان ايمان آورديم تا * توانى حكم كنى!   خواهى بكن؛ تو تنها در اين زندگى دنيا مى  مى

  10.تر استچه را از سحر بر ما تحميل كردى ببخشايد؛ و خدا بهتر و پايدار گناهانمان و آن

طاغوتی همچون فرعون گذرانده بودند و تا ساعاتی قبل از آن  به كسانی كه عمر خود را در كفر و خدمت

. ببينيد تأثير معرفت اين گونه با او سخن گفتند و مقابله نمودند ،جرأت نافرمانی او را نداشتند، اينک به يک باره

ءٌ إِلَّا لَهُ حَدٌّ قَالَ  لَيْسَ شَیْ»امام صادق عليه السّالم در روايتی می فرمايند:  و ايمان برقلب انسان چگونه است!

چيزي نيست  .«قَالَ أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ شَيْئاً  قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا حَدُّ التَّوَكُّلِ قَالَ الْيَقِينُ قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْيَقِينِ

؛ )راوي می گويد:( عرض كردم: جانم فداي شما، حدّ و مرز توكّل چيست؟ امام رزي داردمگر آن كه حدّ و م

عليه الساّلم فرمودند: يقين است، عرض كردم: حدّ يقين چيست؟ حضرت فرمودند: آن است كه، با خدا كه هستی 

د؟! پاسخ اين چگونه ممكن است انسان به جز از خداي متعال، از هيچ چيز ديگر نترس 11از هيچ چيز نترسی.

از اشياء يا افراد می ترسيم چون سؤال را بايد در ريشه و علّت ترس جستجو نمود. چرا از غير خدا می ترسيم؟ 

و دست خدا را كوتاهِ كوتاه. در صورتی كه قرآن كريم آن ها را مالک و مؤثّر در نفع و ضرر خويش می دانيم 

مْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَال كاشِفَ لَهُ إِالَّ هُوَ وَ إِنْ يُرِدْکَ بِخَيْرٍ فَال رَادَّ وَ إِنْ يَ»خالف آن را بيان می كند؛ می فرمايد: 

و اگر خداوند، )براى امتحان يا كيفر گناه،( زيانى به تو «. هِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُلِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِ

سازد؛ و اگر اراده خيرى براى تو كند، هيچ كس مانع فضل او نخواهد   رطرف نمىرساند، هيچ كس جز او آن را ب

انسان از ناحيه خداي متعال،   12.رساند؛ و او غفور و رحيم است  شد! آن را به هر كس از بندگانش بخواهد مى

خدا نموده و امر خود ست؛ و در آن چه پيش می آيد، بايد توكّل به او نواهی مأمور به انجام فرامين الهی و ترکِ

داشته باشد، می داند  و ياري پروردگار حكمت حال اگر ايمان به خدا و يقين به .را به خداي تعالی واگذار كند

        حكيم ،است و چون خداوند متعال و خواست حضرت حقّتحت نظر  ،كه هر آن چه برايش اتّفاق بيفتد

. گاهی همگی به خير و صالح اوسترخ می دهد،  اي بندهبر تمامی حوادث و اموري كه علی االطالق است،

      خير او در دارائی و سالمت و ...  بالعكسست و گاهی ا بنده در فقر، بيماري، غربت، اسارت و يا ... خيرِ

                                                           
 .)ترجمه مكارم(73و72سوره طه/آيه 10

 .13مشكاة األنوار فی غرر األخبار ص  11

12
 .مكارم()ترجمه 107سوره يونس/آيه 
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در قرآن كريم آمده است كه در قرآن كريم شاهدي گويا بر اين مدّعاست.  می باشد. جريان مؤمن آل فرعون

دعوت موسى ِ را به توحيد پذيرفت ولى ايمان خود را آشكار  و از نزديكان فرعون بود كه -ونمؤمن آل فرع

هنگامى كه مشاهده كرد با خشم  و ديد،  ف به حمايت حساب شده از موسى ِ مىكرد، زيرا خود را موظّ  نمى

ر خود توطئه قتل او را بر مردانه قدم پيش نهاد و با بيانات مؤثّ است، شديد فرعون جان موسى ِ به خطر افتاده

نِ أَهْدِكُمْ وَ قالَ الَّذِي آمَنَ يا قَوْمِ اتَّبِعُو»در مقام پند و اندرز قوم خود اين گونه با مردم سخن گفت: -13هم زد

اى قوم من! از من پيروى كنيد تا شما را به راه »كسى كه )از قوم فرعون( ايمان آورده بود گفت: «. سَبِيلَ الرَّشادِ

لعمل نابخردانه آن ها رو به رو و پس از موعظه هائی سودمند و دلسوزانه، با عكس ا 14. هدايت كنم درست

با  در مقابل دعوت آن ها به سمت هدايت و رستگاري، نه تنها دعوتش را نپذيرفتند بلكه گرديد و مشاهده نمود

تَدْعُونَنِی لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أُشْرِکَ بِهِ ما »ی نمودند. لذا به آن ها گفت: كفر و گمراهاو را دعوت به  شرمی، بی كمال

كنيد كه به خداوند يگانه كافر شوم و همتايى كه   مرا دعوت مى«. لَيْسَ لِی بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ

و در  15. كنم  عزيز غفّار دعوت مى سوى خداونده به آن علم ندارم براى او قرار دهم، در حالى كه من شما را ب

فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى »پايان ايمان و توكّل خويش را نسبت به خدا، اين گونه ابراز داشت: 

ن كار خود را به خدا گويم به خاطر خواهيد آورد! م  زودى آنچه را به شما مىه و ب«. اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِباد

  16. واگذارم كه خداوند نسبت به بندگانش بيناست

مؤمن آل فرعون براي نجات جان پيغمبر خدا حضرت موسی )علی نبيّنا و آله و عليه الساّلم( و هدايت مردم، 

ود آشكار نمود و جان خود را به خطر انداخت. به وظيفه خ -كه تا قبل از آن كتمانش می كرد–ايمان خود را 

يقين و معرفت به ساحت قدس  .سدّ راهش نشد ترس ،عمل كرد و امر خود را به خدا واگذار نمود و در اين راه

واسطه  به ربوبی باعث ترس از خداي متعال می شود و كسی كه از خدا ترسيد، خدا به او نظر رحمتی می كند كه

در واقع كسی از غير خدا هراس ندارد كه غير پروردگار در نظرش كوچک  خدا، نمی ترسد. از هيچ كس غيرِآن 

البته تنها علم انسان به صفات خدا براي ترس از خدا كفايت نمی كند، بلكه بايد آن چه را كه  و حقير است.

                                                           
     .83ص  20 تفسير نمونه  ج 13

 .)ترجمه مكارم(38سوره غافر/آيه 14
 .)ترجمه مكارم(42سوره غافر/آيه 15
 .)ترجمه مكارم(44سوره غافر/آيه 16
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ف خوباور كند و در عمق جانش نفوذ نمايد. به همين جهت اهل يقين آن چنان ترس از خدا دارند كه  ،دانسته

رند و در اين مسير، رضاي ديگري در وجودشان راه نمی يابد و طوري عمل می كنند كه مورد رضاي او قرار گي

 غير خدا را بر رضاي پروردگار ترجيح نمی دهند.

نتيجه اين كه يقين و معرفت به پروردگار و به عبارت گوياتر، اين كه انسان صفات متعالی حضرت حق جلّ 

نتهی به اين مطلب خواهد شد كه عظمت خدا در وجودش جلوه كرده و غير او را كوچک جالله را باور كند، م

ثمره اين حالت  .بيندمی بيند. خداي متعال را همه كاره عالَم می داند و ديگران را تنها وسيله و ابزاري بيش نمی 

سختی هاي زندگی، دلی  اين است كه در مقام توكّل به خدا، اين شخص از پيش تازان خواهد بود و در شدائد و

آرام خواهد داشت و لحظه اي نسبت به ساحت مقدّس خداي متعال بد بين نخواهد شد و از طرف ديگر در 

خوشی ها و راحتی ها، از پروردگار عالم غفلت نخواهد ورزيد. نسبت به بندگان خدا رئوف و مهربان است و با 

ه هاي فراوانی از اين دست در طول تاريخ زندگی     نخواهد داشت. نمونكسی به خاطر دنيا عداوت و كينه 

كرده اند كه قرآن و روايات از آن ها خبر می دهند. برترين مصداق و اسوه مصاديق عالم، وجود نازنين و مقدّس 

سيّد الشّهدا ابا عبد اهلل الحسين عليه الساّلم است. يک نفر با هفتاد و دو تن سرباز به همراه اهل و عيال خويش، 

هزار نفر گرگِ تا بُنِ دندان مسلّح كه هيچ گونه رحمی در دل ندارند و بی شرمی و قساوت را به  30در مقابل 

و هر لحظه كه با گذشت زمان، غربت  لحظه اي در مسير خدا درنگ ننمود امام عليه السّالم اوج رسانده اند. امّا

ديد و بدن مباركش از شدّت جراحت گلگون و تنهائی او به اوج می رسيد و پشت سر هم داغ روي داغ می 

، چهره دل ربايش از شوق مالقات پروردگار هر لحظه نورانی تر می شد و لبخند رضايتی دو لب مبارک و بود

به قلب لشكر دشمن خشكش را زيباتر می نمود. تنها بود ولی آن قدر محكم بود كه يک تنه، رعب و وحشت را 

 .افكند

 الهی است          به چشمش هر دو عالم خاک راهی استهر آن دل روشن از نور 
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 و مراتب باالی يقین اهل تقوا

        كسى به آن ها «.مُعَذَّبُونَ فِیهَا فَهُمْ رَآهَا قَدْ كَمَنْ النَّارُ وَ هُمْ وَ مُنَعَّمُونَ فِیهَا فَهُمْ رَآهَا قَدْ كَمَنْ الْجَنَّةُ وَ فَهُمْ»

 مشاهده را دوزخ آتش كه هستند كسى هم چون و است متنعّم آن در و ديده چشم با را بهشت كه مانند مى 

 . است معذّب آن در و كرده،

متّقين و ديگري  اين فراز از خطبه موال اميرالمؤمنين عليه السّالم به دو نكته اساسی اشاره دارد. يكی مرتبه يقينِ

به قدر وسع و مجال صحبت شد و به بررسی  قبل،ورد خوف و رجاء در شماره هاي در ممقام خوف و رجاء. 

 يگر به جايگاه خوف و رجاء در آيات و روايات خوف و رجاء پرداختيم. در اين جمالت نيز حضرت براي بار د

فاصله حضرت از جهنّم  در آن متنعّمند و بدوناهل تقوا اشاره می كنند و می فرمايند: گويا بهشت را می بينند و 

و عذاب سخن گفته و می فرمايند: گويا جهنّم را مشاهده می كنند و در آن معذّبند. با وجود اين كه ايمان در 

می جوشد و سلّول هاي بدنشان يک صدا از خدا می گويد، باز اين باعث آن نگرديده كه خود را ايمن نهادشان 

ويش را حتمی بدانند. تنها خود را با ياد نعمت هاي بهشت عاقبت خ از عذاب الهی و ختم به خير شدنِ

سرخوش نمی دارند تا از عمل خويش غافل شوند، بلكه هم رديف ياد بهشت و نعمت هاي بی شمار حضرت 

مانع از غفلت و  ،حقّ، از جهنّم و عذاب خدا هم ياد می كنند تا مراقب عمل خود بوده و ترس از عقاب خداوند

 آمده است: -در شرح اين فراز خطبه–در منهاج البراعة راوندي  .ه طاعت پروردگار گرددسستی آن ها در را

اميد آن ها به ثواب الهی به درجه كسی رسيده است كه داخل در بهشت است و آن را ديده و مشمول نعمت »

ديده اند و  ترس ايشان از عذاب خدا به اندازه كسانی است كه جهنّم را -از طرف ديگر–هاي آن شده است و 

 17.«در آن معذّب هستند

وامّا اهل تقوا، اهل يقين هستند. درجه ايمانشان به وعده و وعيد هاي خداوند به جائی رسيده كه نسبت به بهشت 

رؤيتی كه »و دوزخ ذرّه اي ترديد ندارند. مرحوم علّامه مجلسی در شرح اين عبارت امام عليه السّالم می گويد: 

 فِيهَا فَهُمْ -مُنَعَّمُونَ فِيهَا فَهُمْن قد رآها( اشاره به نيروي يقين است، و تنعّم و عذاب ))كم حضرت می فرمايند

                                                           
 .277 ص 2 ج (راوندى) البالغة  نهج  شرح  فی البراعة  منهاج 17
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)يعنی ترس و اميد از  ت يقين محسوب می شود( يعنی شدّت رجاء و خوف كه آن دو نيز از فروعامُعَذَّبُونَ

 18.ثمرات يقين است(

 تعريف يقین

از  : دانسته اي است كه احتمال خالف آن بيش«وهم»-1آن به چند دسته تقسيم می شود:  علم به معناي عامّ

 می گويند.« توهّم»يا « وهم»خودش می باشد، به عبارت ديگر، احتمال زير پنجاه درصد را 

دانسته اي است كه احتمال آن و احتمال خالفش به يک ميزان و مساوي است. يعنی احتمال هر دو «: شک»-2

 پنجاه در صد است بدون كم و زياد.  طرف،

دانسته اي است كه احتمال خالفش كم تر از خود آن دانسته است، و به عبارت بهتر، «: گمان»يا « ظنّ»-3

نكته اي كه سزاوار  می گويند.« گمان»يا « ظنّ»احتمال باالي پنجاه درصد ) كه به صد در صد نمی رسد( را 

ظنّ و وهم در مقابل يكديگر قرار دارند، يعنی اگر به وجود موضوعی وهم  است اينجا بيان شود اين است كه،

داشته باشيم بدين معناست كه نسبت به نبود همان موضوِ گمان داريم و بالعكس اگر نسبت به موضوعی ظنّ و 

 گمان داشته باشيم به عدم آن موضوِ وهم خواهيم داشت.

احتمال خالف نمی رود و به عبارت ديگر، قطعی و صد در صدي : دانسته اي است كه اصالً در آن 19«يقين»-4

 است.)اعتقاد جازم(

 مراتب يقین

با تعريف يقين آشنا شديم ولی بايد اين نكته را بدانيم كه: دانش قطعی و جزمی براي همه صاحبان يقين، به يک 

كس كه از اين مراتب بهره  شكل و اندازه نيست. از آن جائی كه يقين داراي درجات و مراتب مختلفی است، هر

مِن جمله  علماء علم اخالق آن چه از مراتب يقين نزد بيشتري داشته باشد، ميزان يقينش بيشتر خواهد بود.

                                                           
 .351 ص 2 ج( المجلسی) البالغة  نهج  شرح 18
 يعنی علم به معناي خاصّ آن كه تنها شامل يقين می گردد.« األخصّعلم بالمعنی »يا  19
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كه خالصه آن از قرار  ، سه رتبه می باشدثابت و مورد اتّفاق است ،السّعادات جامع در نراقی مهدي ملّا مرحوم

 :20زير است

برهان به دست      و  كه از راه استدالل ،عبارت است از اعتقاد ثابت جازم مطابق با واقععلم اليقين، و آن -1

 .حاصل می شوداز مشاهده دود  كه يقين به وجود آتش می آيد، مثل

يرت و ديده درونى، و اين ديدار از عين اليقين، و آن عبارت است از ديدن و مشاهده مطلوب با چشم بص-2

 اين مرتبه از يقين تنها از راه رياضت تر است. قوي و سر، مشاهده با چشم بيرونىاز  ،روشنى و جال حيث

 الشَّيَاطِينَ أَنَّ لَا لَوْ». رسول خدا صلّی اهلل عليه و آله می فرمايند: شود  سازى باطن حاصل مى و پاک )شرعی(

اگر شياطين قلوب بنی آدم را احاطه «  الْأَرْض وَ السَّمَاوَاتِِ مَلَكُوتِ إِلَى لَنَظَرُوا آدَمَ بَنِی قُلُوبِ عَلَى يَحُومُونَ

به  و مثال آن يقين به وجود آتش 21نكرده بودند هر آينه ايشان به ملكوت آسمان ها و زمين می نگريستند.

  ابن ابی الحديد معتزلی در شرح اين كالم امام اميرالمؤمنين عليه السّالم چنين    ديدن خود آتش است. خاطر

اهل تقوا به خاطر شدّت يقين و مكاشفه اي كه برايشان رخ می دهد همانند كسی هستند كه بهشت را »می گويد: 

به چشم می بيند و در آن متنعّم است و يا كسی كه دوزخ را می بيند و در آن معذّب می باشد، و شكّی نيست 

رجاء داشته و اين مقامی بس بزرگ  كسی كه شاهد اين دو حالت است، سابقه اي عظيم در عبادت و خوف و

، يَقِيناً ازْدَدْتُ مَا الْغِطَاءُ كُشِفَ لَوْ  است و مانند آن است كالمی از علی عليه السّالم كه در باره خودشان فرمودند:

  22.يعنی اگر تمام پرده ها و حجاب ها برداشته شود بر يقين من افزوده نمی گردد

اين كالم امام عليه السّالم اشاره به اين مطلب دارد كه عارف اگرچه با » می گويد: ميثم شارح نهج البالغهابن 

بدنش در اين دنياست ولی او با چشم بصيرتش احواالت بهشت و سعادتش و حاالت جهنّم و شقاوتش را 

                                                           
20
متذكّر می شوند؛ « حقيقت حقّ اليقين»البته بعضی از بزرگان همچون ملّا مهدي نراقی در جامع السعادات، براي مراتب يقين، مرتبه چهارمی را تحت عنوان  

 ن اين مرتبه چهارم را داخل در سوّمين مرتبه يقين دانست، از ذكر آن صرف نظر كرديم.امّا از آن جائی كه مورد اتّفاق نظر همگان نيست و می توا

 .332 ص  60  ج( بيروت - ط) األنوار بحار 21

 .142 ص 10 ج( الحديد  أبی  ابن) البالغة  نهج  شرح 22
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آتش جهنّم مشاهده می كند مانند كسی كه با چشم سر بهشت را می بيند و در آن متنعّم است و يا مانند كسی كه 

 23...«.را مشاهده می كند و در آن معذّب است. و اين مرتبه عين اليقين است 

  «.ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِين *لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ  *كَالَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ »خداوند متعال در سوره تكاثر می فرمايد: 

نيا از عالم دانستيد )چه حادثه بزرگى در پيش داريد هرگز به بازى د  اگر به طور يقين مى اًنه چنين است، حقّ

و سپس به چشم يقين آن * البته )پس از مرگ( دوزخ را مشاهده خواهيد كرد *  شديد( آخرت غافل نمى 

( است و هر آن چه بر ديدگان شود  روزى كه رازها فاش مى) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرروز قيامت  24بينيد.  دوزخ را مى

دوزخ و جنّت را مشاهده خواهد  ،مستور بوده، آن روز آشكار می شود، آن جاست كه همه ديدگان اهل محشر

پيش از آن شنيده بود، حال با چشمان خود رؤيت می كند. امّا گروه اندكی از مردم، در دنيا و كرد و آن چه را 

ت عالم غافلند، نه تنها به بهشت و دوزخ علم دارند بلكه آن ها را مشاهده زمانی كه بسياري از انسان ها از حقيق

مرحله علم اليقين را پشت سر گذاشته، وارد مرتبه جديدي  ،نيز می كنند. آن ها كسانی هستند كه در مراتب يقين

دان علم داشتند، حاال از يقين شده اند كه آن را عين اليقين گويند. مرتبه اي كه در آن، آن چه را كه  قبل از آن ب

ردي به نام ذِعلِب منبر كوفه خطبه می خواندند كه ناگاه م شهود می كنند. روزي اميرالمؤمنين علی عليه السّالم بر

اي اميرالمؤمنين! آيا پروردگارت را « رَبَّکَ؟ رَأَيْتَ هَلْ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرَ يَا» صدا زد: برخاست و از ميان جمعيّت

واي بر تو اي ذعلب! « نْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُوَيْلَکَ يَا ذِعْلِبُ مَا كُ»حضرت امير عليه السّالم فرمودند:  ديده اي؟

پروردگاري را كه نبينم نمی پرستم. ذعلب عرض كرد: اي اميرالمؤمنين! چگونه خدا را ديده اي؟ حضرت 

واي بر تو اي « ونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِوَيْلَکَ يَا ذِعْلِبُ لَمْ تَرَهُ الْعُيُ»فرمودند: 

كه با حقيقت ايمان خدا را  چشم ها با مشاهده بصري او را نمی بيند و لكن اين قلب هاست )دل ها( ذعلب! 

يه السّالم كه يكی از انبياء بزرگ و مقرّب عين اليقين جايگاه واالئی است كه حتّی ابراهيم عل 25رؤيت می كند.

وَ »می فرمايد:  كريم خداي تعالی است، از پروردگار عالم تقاضاي اين مرتبه را می نمايد. خداي متعال در قرآن

ه من نشان خدايا! باور( هنگامى را كه ابراهيم گفت: و )به خاطر بي «إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِی كَيْفَ تُحْیِ الْمَوْتى

 ؟ كنى  بده چگونه مردگان را زنده مى

                                                           
 .416 ص 3 ج( ميثم  ابن) البالغة  نهج  شرح 23

 )ترجمه الهی قمشه اي(.7تا 5سوره تكاثر/آيه 24
 .138 ص 1  ج( اإلسالمية - ط) الكافی 25
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همان طور كه از اين آيه استفاده می شود، حضرت ابراهيم عليه السّالم از خداي متعال تقاضاي ديدن احياء 

اموات را می كند، ولی اين درخواست بدان جهت نيست كه او ايمان و يقين به وعده خدا در مورد زنده كردن 

    می كند تا عده اي به ايمان ابراهيم  مردگان در قيامت ندارد، چنان كه ادامه آيه نيز همين مطلب را تصريح

 مگر ايمان نياورده»فرمود: « وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِی  قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى»عليه الساّلم شک نكنند. می فرمايد: 

 26خواهم قلبم آرامش يابد.  آرى، ولى مىعرض كرد: « اى؟! 

بيان قلب خويش  يافتن علّت خواسته خود را، اطمينان به سؤال پروردگار،ابراهيم عليه السّالم در ادامه پاسخ 

ولی مرتبه  داشته ايمان )علم اليقين( ،. پس در ابتدا او به زنده كردن مردگان توسّط خداي قادر متعالمی دارد

نان قلب شهود و رؤيت )عين اليقين(، مرتبه اي باالتر از علم است و يكی از اثرات آن آرامش وجود و اطمي

 است كه به جهت مشاهده حقيقت براي انسان روي می دهد.

وَ  *فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ  *وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ » خداوند در قرآن كريم می فرمايد: حقّ اليقين،-3 

با آب جوشان دوزخ از او *  دكنندگان گمراه باش  از تكذيب امّا اگر او.  «إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِين* تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ 

 27. اين مطلب حقّ و يقين است*  سرنوشت او ورود در آتش جهنّم استو *  شود  پذيرايى مى

باالترين مرتبه يقين، حقّ اليقين است. در اين مرحله انسان حقيقت را می چشد و خود را بدان داخل ساخته و 

اليقين به واسطه ديدن دود، به وجود آتش  ل گذشته را در نظر بگيريم، در علم. اگر مثاآن را در آغوش می گيرد

ار می گرفت؛ امّا در مرتبه مورد رؤيت انسان قرپی برده می شد؛ در مرحله بعد كه عين اليقين است خود آتش 

و يا اين كه خود وارد آتش انسان پاي خود را از آن هم فراتر نهاده و آتش را لمس می كند  ،يا حقّ اليقين سوّم

و گسستگی از تعلّقات  )بيش از آن چه در عين اليقين دارد( واال اين مرتبه از يقين، به طهارت نفسمی شود. امّا 

ملّا احمد نراقی به اين جا كه       دنيوي و خطورات شيطانی نيازمند است كه كم تر افرادي بدان راه می يابند.

 بيان گر حال بسياري از ماست: می رسد ابياتی می آورد كه

 وَ كَيفَ تَرَي ليلی بِعَينٍ تَرَي بِها          سِواها وَ ما طَهَّرتَها بِالمَدامِعِ

                                                           
 .)ترجمه مكارم(260سوره بقره/آيه 26
 .)ترجمه مكارم(95تا  92سوره واقعه/آيه 27
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 وَ تَلتَذُّ مِنها بِالحَديثِ وَ قَد جَرَي          حَديثٌ سِوَاها فِی خروقِ المَسامِعِ

 اشک سيالب با را آن كه آن حال و ببينى را ليال رخسار بيگانه، ديدن به آلوده چشم با توانى  مى چگونه ترجمه:

 تو گوش در بيگانگان سخن كه آن حال و ببرى تلذّ ليال نام شنيدن از خواهى  مى چگونه و /!اى نداده شستشو

 28.است انداز طنين

مشاهده عذاب را براي اهل عذاب،  ، خداي تعالیثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِين(در آيات سوره تكاثر ) قبالً مشاهده شد

كه قرآن كريم ورود در آتش  حال در آياتی از سوره واقعه مالحظه می كنيم معرّفی می نمايد.« عين اليقين»

  معرّفی می كند.« حقّ اليقين» ،كنندگان گمراه تكذيب براي  ،آن را دوزخ و چشيدن آب جوشانِ

ز می كند. همان طور كه دانستيم كسب اتاز ديگران اين گونه مميشان را آري اهل تقوا صاحب يقينی هستند كه ا

مراتب يقين تنها به افزودن دانسته ها و براهين نيست، بلكه با تقوا و طهارت نفس، رابطه عميق و مستقيمی دارد، 

. و از خدا بترسيد و خداوند «ءٍ عَلِيمٌ شَیْ اللَّهُ بِكُلِّ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَو »...چنان كه قرآن كريم می فرمايد: 

در واقع به هر اندازه تقواي انسان بيشتر  29. كند و خدا به همه چيز داناست  هم به شما تعليم مصالح امور مى

شود، به همان اندازه بر مراتب يقينش افزوده می گردد. يقين در انسان ها به يک اندازه نيست و در افراد مختلف 

ست. اين موضوِ در مورد انبياء الهی نيز صدق می كند. در روايتی از امام صادق عليه السّالم          متفاوت ا

 عَنْ لّی اهلل عليه و آلهص اللَّهِ رَسُولُ أَخْبَرَ كَذَلِکَ عَجِيبٍ مَقَامٍ وَ سَنِیٍّ حَالٍ كُلِّ إِلَى الْعَبْدَ يُوصِلُ الْيَقِينُ»می خوانيم: 

 لَمَشَى يَقِينُهُ زَادَ لَوْ لّی اهلل عليه و آلهص فَقَالَ الْمَاءِ عَلَى يَمْشِی كَانَ ِ عِيسَى أَنَّ عِنْدَهُ ذُكِرَ حِينَ الْيَقِينِ شَأْنِ عِظَمِ

 نِهَايَةَ لَا وَ غَيْرُ لَا الْيَقِينِ حَقِيقَةِ لَىعَ تَتَفَاضَلُ كَانَتْ اللَّهِ مِنَ مَحَلِّهِمْ جَلَالَةِ مَعَ الْأَنْبِيَاءَ أَنَّ عَلَى بِهَذَا فَدَلَّ الْهَوَاءِ عَلَى

 مقام و بلند حال هر به را بنده ،يقين  «.ضَعْفِه وَ الْيَقِينِ قُوَّةِ فِی مُتَفَاوِتُونَ أَيْضاً الْمُؤْمِنُونَ وَ الْأَبَدِ عَلَى الْيَقِينِ بِزِيَادَةِ

 از و( ِ) عيسى حضرت حاالت از كه هنگامى آله و عليه اهلل صلّی اكرم رسول همچنين .رساند  مى آورى شگفت

 راه هوا روى ،بيشتر می شد او يقين اگر :ندفرمود يقين مرتبه عظمت مقام در شد، صحبت  او رفتن راه آب روى

 و جاللت با عليهم السّالم انبياء حضرات مقامات و مراتب كه شود  مى استفاده شريف كالم اين از رفت،  مى

                                                           
28
 .116معراج السّعادة ص  
29
 )ترجمه الهی قمشه اي(.282سوره بقره/آيه 
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 شد همتوجّ بايد و .كند  مى پيدا فضيلت و برترى همديگر به نسبت يقين وسيله به تنها آنان، از يک هر بزرگوارى

 30.باشند  مى متفاوت ،قوّت و ضعف يقين جهت از ينمؤمن و ،نهايتی ندارد آن درجات و يقين مراتب كه

 جواني كه اهل يقین بود

ملكات فضيله الهی باشد، ديگر سنّ و سال نمی شناسد. وقتی كه مراتب يقين، محصولِ علم و عمل و تحصيل 

چه بسا افرادي با سنّ پائين به مراتبی از يقين دست می يابند كه بسياري از كهن ساالن و افراد مسنّ كه حتّی 

يكی از افرادي كه در سنّ جوانی مشمول اين فراز از  عمري را پاي منبر و محراب گذرانده اند، از آن محرومند.

كه در زمان رسول خدا صلّی اهلل عليه و  31خطبه موال اميرالمؤمنين عليه السّالم شده است، جوانی است از انصار

آله زندگی می كرد و آموزه هاي پيغمبر اكرم صلّی اهلل عليه و آله و انفاس قدسی حضرتش، چنان در جان او اثر 

در كتاب شريف محاسن روايت شده است: رسول خدا  بود كه به مراتب باالئی از يقين دست يافته بود. كرده

صلّی اهلل عليه و آله نماز صبح را به جا آوردند و پس از آن به جوانی از انصار نگريستد كه در مسجد چرت  

غر و چشمانش گود رفته می زد و سرش به پائين متمايل می گرديد، رنگ رخسارش زرد، جسمش نحيف و ال

؟ فالنی چطور صبح كردي؟عرض كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا فُلَانُ بود. پس رسول خدا صلّی اهلل عليه و آله به او فرمودند:

اي رسول خدا! در حال يقين صبح نمودم. رسول خدا صلّی اهلل عليه و آله از  مُوقِناً  اللَّهِ  يَا رَسُولَ  أَصْبَحْتُ كرد:

؟ به درستی كه براي هر چيزي ءٍ حَقِيقَةً فَمَا حَقِيقَةُ يَقِينِکَ إِنَّ لِكُلِّ شَیْ عجّب نموده و به او فرمودند:كالم او ت

حقيقتی )نشانه و عالمتی( است، پس حقيقت )عالمتِ( يقين تو چيست؟ جوان عرض كرد: اي رسول خدا! يقين 

. پس وادار نموده است ساعات گرم روزبه تشنگی روزه در  من مرا به اندوه وا داشته و شبِ مرا به بيداري، و مرا

در  نفس من از دنيا و آن چه در آن است روي گردان شده تا به جائی كه گويا به عرش پروردگارم می نگرم

حالی كه براي حساب قيامت برپا شده و خالئق براي حساب و كتاب محشور شده اند و من در ميان ايشان 

بهشت می نگرم كه در آن متنعّمند و يكديگر را می شناسند و بر تخت ها تكيه داده اند و به اهل هستم و گويا 

و گويا اآلن صداي آتش را  و كمک می خواهند به اهل آتش نگاه می كنم كه در آن معذّبند و ناله می زنندگويا 

  فرمودند: اين جوان  می شنوم كه در گوشم زنگ می زند. پس رسول خدا صلّی اهلل عليه و آله به اصحابشان

                                                           
 .389 ص مصطفوى ترجمه/الشريعة مصباح 30

31
 استناد به روايت ديگري احتمال می دهد كه اين جوان، حارثة بن مالک بن نعمان انصاري باشد.، با 333ص  7علّامه مجلسی در مرآة العقول ج  
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بنده اي است كه خداوند قلبش را براي ايمان نورانی ساخته است. سپس حضرت به او فرمودند: بر همين حالت 

خدا بخواه تا شهادت خود باقی بمان. جوان به پيغمبر اكرم صلّی اهلل عليه و آله عرضه داشت: اي رسول خدا! از 

ی اهلل عليه و آله برايش دعا فرمودند و طولی نكشيد كه در يكی از در ركابت را روزيم كند. پس رسول خدا صلّ

  32غزوات نبیّ اكرم صلّی اهلل عليه و آله شركت نمود و بعد از نه نفر، دهمين نفري بود كه به شهادت رسيد.

پس از ذكر اين روايت، در شرح آن بيانی دارد كه خالصه  33«وافی»ملّا محسن فيض كاشانی در كتاب شريف 

... و اين  و هذا التنوير الذي أشير به فی الحديث إنما يحصل بزيادة اإليمان و شدة اليقين»آن از اين قرار است: 

نورانيّت قلبی كه در حديث به آن اشاره شده است، تنها به واسطه كثرت ايمان و شدّت يقين حاصل می شود. 

ن دو )كثرت ايمان و شدّت يقين( منتهی به اين می گردند كه صاحبشان بر حقائق اشياء، چه محسوس و چه اي

معقول آن اطاّلِ پيدا می كند و حجاب ها از براي او كنار می رود، پس با عين اليقين اشياء را می شناسد به 

اين معناي و روحش آرام می گردد. و گونه اي كه شکّ و ريبی در آن نيست و بدين جهت قلبش اطمينان يافته 

)اشاره به اين آيه از قرآن كريم  حكمت حقيقيی است كه به هر كس داده شود، خير كثيري به او داده شده است

ترديد او را خير   كه به او حكمت داده شود، بى و آن ...«وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْراً كَثِيراً»...است كه: 

 «.34.اند  راوانى دادهف

 قَدْ كَمَنْ الْجَنَّةُ وَ فَهُمْ»و چه خوش سروده است مرحوم الهی قمشه اي ذيل اين عبارتِ اميرالمؤمنين عليه السّالم 

 ...« : رَآهَا

 تو را گر ديده جان باز بودي          به گوشت زان جهان آواز بودي

 قلوبي اندوهناک

 است.  اندوه از پر هاشان  قلب«. مَحْزُونَة قُلُوبُهُمْ »

                                                           
32
 .250 ص 1  ج المحاسن 

33
 .149 ص 4  ج الوافی 

34
 )ترجمه انصاريان(.269سوره بقرة/آيه 
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اهل تقوا است. در رابطه با  ويژگی ديگر اهل تقوا در بيان حضرت اميرالمؤمنين عليه السّالم، قلب و دل محزونِ

در مقابل يكديگرند و با هم رابطه تضادّ  به ظاهر كه حزن و اندوه، در آيات و روايات دو دسته مطلب داريم

كنند و اهل آخرت را مبرّاي ندوه را مذمّت نموده و آن را از عالئم اهل دنيا معرّفی می ا. دسته اي حزن و دارند

دسته دوّم همچون عبارت حاضر از موالي متّقيان علی عليه السّالم، حزن و اندوه را سيره انبياء  می دانند. از آن

تكليف چيست و حقيقت كدام است؟  و اولياء دانسته و از عالئم و صفات مؤمنين و اهل تقوا بر می شمارند. حال

 آيا آيات قرآن و روايات ائمّه اطهار عليهم السّالم همديگر را ردّ می كنند و ضدّ و نقيض يكديگرند؟

از جانب او  . از طرف ديگر انبياء و اولياءخداي متعال عالم بكلّ شیء است و اوست خالق همه كون و مكان

معصوم از هر خطا و گناه و اشتباه قرار داده است. همچنين علم انبياء و تأييد شده اند و خداي متعال ايشان را 

ائمّه اطهار از سوي خداي متعال و بدون تحصيل و آموختن به ايشان افاضه شده است. با اين اوصاف هيچ گاه 

و دقّت در آيات قرآن و روايات معصومين عليهم السّالم شاهد دو گانگی نيستيم. آن چه مهمّ است بررسی كامل 

با تأمّل و دقّت در آيات و روايات در می يابيم كه در آيات قرآن و فرمايشات معصومين عليهم السّالم است. 

 حزن و اندوه با توجّه به ريشه و منشأ آن به دو دسته تقسيم می شود:

 حزن و اندوه به خاطر دنيا-1

 افتد، مربوط به دنيا و حوادثی است كه ريشه منشأ بسياري از حزن و اندوه هائی كه براي مردم دنيا اتّفاق می

دنياست. مثل كمبود هائی كه براي انسان در مال و دارائيش پيش می آيد. در معامله اي ضرر می كند  ها آن همه

و يا اين كه اموالش به سرقت برده می شود ويا مثالً بر اثر عوامل طبيعی مانند سيل و زلزله و ... زندگيش از بين 

گاهی محقّق نشدن آمال و آرزوهاي بلند دنيائیِ انسان، موجب حزن و اندوه او می گردد. مثل اين كه  می رود.

مدّت ها به دنبال پست و مقامی بوده و حاال ديگري آن را به دست آورده و يا اين كه طمع پول زيادي را در سر 

يبا و قد بلند و شهرت و آوازه او را به دست نيافته است و يا اين كه حسرت چهره زداشته و هر چه دويده به آن 

 چرا انسان در اين موارد دچار حزن و اندوه می شود؟اندوه مرگباري مبتال نموده است. 

سبب حزن و أندوه »مرحوم ملّا احمد نراقی در معراج السّعاده دليل اين حزن و اندوه را اين گونه بيان می كند: 

هاى نفس است. و توقّع بقا در   رغبت به مشتهيات طبع و خواهشاز فوات مطالب و مقاصد دنيويّه، شدّت 
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ميراند و آدمى را   متعلّقات عالم فنا و چشم داشت پايدارى در أمور سراى ناپايدار است. و اين صفت، دل را مى

سرسپردگی به خواسته هاي  آن كه وابستگی و تعلّقات دنيوي، كوتاه سخن  35«.دارد  از طاعت و عبادت باز مى

انتظار پايدار بودن داشته هاي دنيائی آن هم در عالمی كه خود در پنجه نيستی به اسارت در آمده  و نفس انسانی

همه چيز از بين خواهد رفت جز وجه «  ءٍ هالِکٌ إِالَّ وَجْهَه كُلُّ شَیْ»چنان كه قرآن كريم می فرمايد: –است 

كه از ناحيه دنيا عائد انسان می شود. قرآن كريم اين اين ها همه دليل حزن و اندوه هائيست  -36خداي متعال.

خداي متعال در قرآن          گونه اندوه را در آيات مختلف و به أشكال گوناگون مورد مذمّت قرار داده است.

لِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِکَ عَلَى ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی أَنْفُسِكُمْ إِالَّ فِی كِتابٍ مِنْ قَبْ»كريم می فرمايد: 

هيچ گزند و . «ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ  لِكَيْال تَأْسَوْا عَلى *اللَّهِ يَسِيرٌ 

رنج، تعب و از دست [ و در وجود خودتان ]چون بيمارى،  وفان و قحطىآسيبى در زمين ]چون زلزله، سيل، ط

كه آن را به وجود آورديم در كتابى ]چون لوح محفوظ[ ثبت  دهد مگر پيش از آن  [ روى نمى رفتن مال و ثروت

كه  تا ]با يقين به اين* [ بر خدا آسان است.  ترديد اين ]تقدير حوادث و فرمان قطعى به پديد آمدنش  است، بى

چه از دست  [ بر آن اراده خداست و شما را در آن اختيارى نيست هر گزند و آسيبى و هر عطا و منعى فقط به

خوش نشويد، و خدا هيچ  چه به شما عطا كرده است، شادمان و دل ف نخوريد، و بر آنشما رفت، تأسّ

  37[ دوست ندارد. گردنكش خودستا را ]كه به نعمت ها مغرور شده است

ما فاتَكُمْ وَ ال ما أَصابَكُمْ وَ اللَّهُ   لِكَيْال تَحْزَنُوا عَلى... »هم چنين خداي كريم در سوره آل عمران می فرمايد: 

گاه به آنچه از دستتان رفته و به آنچه )از مصائب و ضرر( به شما رسيده غمگين نشويد،  هيچ «.خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ

 38. كنيد آگاه است  و خدا به آنچه مى

آسيب هاي براي  را و اندوه می گردد، خداي متعال تأسّف خوردن همان گونه كه در اين آيات شريفه مالحظه

و  سزاوار نمی شمرد و حتّی شاد شدن براي به دست آوردن داده هاي دنيوي را مورد مذمّت جانی و مالی

 می دهد. قرار  نكوهش

                                                           
35
 .775معراج السّعادة ص  
36
 .)ترجمه مكارم(88سوره قصص/آيه 

37
 )ترجمه انصاريان(.23و22سوره حديد/آيه 

38
 )ترجمه مشكينی(.153سوره آل عمران/آيه 
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هايی با  را براي انسان به خاطر امور دنيوي در شش جاي مختلف از قرآن كريم، خداي متعال ترس و اندوه

 منتفی می داند. آن شش موضع عبارتند از:  ويژگی هايی خاص

وَ الصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ   إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصارى»-

اند، و كسانى كه به آئين   كسانى كه )به پيامبر اسالم( ايمان آورده «.هِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَلَيْعِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَ

[ هر گاه به خدا و روز رستاخيز ايمان آورند، و عمل صالح  يهود گرويدند و نصارى و صابئان ]پيروان يحيى

ها نيست. )هر كدام  اندوهى براى آن م است؛ و هيچ گونه ترس وانجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلّ

اند، مأجور و   از پيروان اديان الهى، كه در عصر و زمان خود، بر طبق وظايف و فرمان دين عمل كرده

  39رستگارند.(

آرى، كسى كه  «.هُمْ يَحْزَنُونَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال   بَلى»-

هاست و نه  روى خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است؛ نه ترسى بر آن

 40شوند. )بنا بر اين، بهشت خدا در انحصار هيچ گروهى نيست.(  غمگين مى

ال يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ ال أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ»-

ت اند، منّ  كنند، سپس به دنبال انفاقى كه كرده  كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى «.نَوَ ال هُمْ يَحْزَنُو

ها نزد پروردگارشان )محفوظ( است؛ و نه ترسى دارند، و نه  اداش آنرسانند، پ  گذارند و آزارى نمى  نمى

  41شوند.  غمگين مى

 «.وْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عاَلنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَ»-

كنند، مزدشان نزد پروردگارشان است؛ نه ترسى   كه اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مىها  آن

   42شوند.  هاست، و نه غمگين مى بر آن

                                                           
39
 )ترجمه مكارم(.62سوره بقره/آيه 
40
 )ترجمه مكارم(.112سوره بقره/آيه 
41
 )ترجمه مكارم(.262سوره بقره/آيه 
42
 )ترجمه مكارم(.274سوره بقره/آيه 
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وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ»-

كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زكات را پرداختند،  «. هُمْ يَحْزَنُونَ

 43شوند.  هاست، و نه غمگين مى اجرشان نزد پروردگارشان است؛ و نه ترسى بر آن

آگاه باشيد )دوستان و( اولياى خدا، نه ترسى دارند و نه  «. عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَأَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ »-

 44شوند!  غمگين مى

 ال هذا و»آمده است:  (محزونة قلوبهم)عليه الساّلم  علی درباره عبارت موال« توضيح نهج البالغة»در كتاب 

اين « الدّنيوية األمور على الحزن ذلک ألنّ "يَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ ال اللَّهِ أَوْلِياءَ إِنَّ أَال": تعالى قوله ينافی

ندارد، به  "يَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ ال اللَّهِ أَوْلِياءَ إِنَّ أَال"، منافاتی با اين آيه شريفه (محزونة قلوبهم)عبارت 

حزن و اندوه بر امور شريفه ذكر شده )و از اولياء خدا سلب گرديده( جهت آن كه آن حزن و اندوهی كه در آيه 

  45دنيوي است.

نتيجه آيات شريفه اي كه ذكر شد، اين است كه اولياء خدا، ترس و اندوهی به دل راه نمی دهند، چراكه ريشه 

از ميان رفته و  اند،به جهت دوستی و قرابتی كه نسبت به خداي تعالی يافته هاي ترس و اندوه در دل ايشان، 

دلبستگی و تعلّق خاطري جز پروردگار متعال ندارند تا ترس از دست دادنش جانشان را فرا گيرد و وجودشان 

 ،را غم و اندوه آلوده سازد. و خاطر ايشان به دوستی خداي متعال شيرين و آسوده است زيرا اين محبّت و قرابت

هُوَ »لند مرتبه اش نيستی مفهومی ندارد؛ ات است و براي ذات ببه موجود شريفی تعلّق گرفته كه سرچشمه حي

پس ديگر دليلی براي ترس و اندوه به   46 .زنده )واقعى( اوست؛ معبودى جز او نيست ...«. الْحَیُّ ال إِلهَ إِالَّ هُو

لِلَّهِ مُلْکُ »جهت از دست دادن او وجود ندارد. و او وجود مقدّسی است كه ملک آسمان ها و زمين از آنِ اوست، 

هاست، از  ها و زمين و آنچه در آن حكومت آسمان«. ءٍ قَدِيرٌ كُلِّ شَیْ  السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما فِيهِنَّ وَ هُوَ عَلى

پس هر كه او را داشت، چيزي كم ندارد كه به خاطرش محزون  47. آن خداست؛ و او بر هر چيزى تواناست

                                                           
43
 )ترجمه مكارم(.277سوره بقره/آيه 
44
 )ترجمه مكارم(.62سوره يونس/آيه 
45
 .234 ص 3 ج البالغة نهج  توضيح  
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 )ترجمه مكارم(.65سوره غافر/آيه 
47
 )ترجمه مكارم(.120سوره مائده/آيه 
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اگر  خود بيان گر اين موضوِ است. اي كه ذكر شد، امّا چگونه می توان از اولياء او شد؟ آيات شريفه گردد.

بخواهيم پيام اين شش آيه را به طور خالصه و يكجا بيان كنيم، نتيجه اين خواهد بود: اگر كسی ايمان به خدا و 

ر تمامی زمينه هاي زندگی، تسليم  اوامر و د، اهل انجام عمل صالح باشد تبع آن روز قيامت داشته باشد و به

خداي متعال باشد، هم چنين نيكوكار بوده و در راه خدا، مخفيانه و آشكارا انفاق نمايد و انفاق خود را به سبب 

فردي از اولياء  ت نورزد،منّت و آزار، بی ارزش ننمايد، نماز را اقامه نموده و در پرداخت زكات بخل و خسّ

 له خواهد بود و ترس و اندوه در اولياء خداي متعال راهی نخواهد داشت.  حضرت حقّ جلّ جال

اى داود! چكار است دوستان مرا به "وارد است كه:  -عليه السّالم -وددر أخبار دا»ملّا احمد نراقی می گويد: 

ستگى و محبّت كه: دل ب خالصه كالم اين ."كند  مشغولى دل به دنيا. به درستى كه: آن لذّت مناجات را سلب مى

به چيزى كه آخر آن فنا و در معرض زوال است، خالف مقتضاى عقل و دانش، و مخالف طريقه آگاهى و بينش 

 .نگردد اندوهناک آن زوال از و. نشود شاد فناست آن شأن از كه چيزى وجود بر كه است الزم عاقل بر و است.

شوم به لذّاتى كه   كار، و چگونه شاد مىه زينت دنيا چ على را با"فرمايد كه:   مى -عليه السّالم -سيّد أوصياء

 راضى را خود ،هست چه آن به: كه است آن عاقل سزاوار بلكه "ماند؟  شود؟! و به نعيمى كه باقى نمى  فانى مى

 بال و محنت يا رفاه، و نعمت از شود  مى وارد او به پروردگار جانب از چه آن به و. نخورد را گذشته غم و كند

 كه اى  شادى و. نيست آن در تشويشى هيچ كه اى  ايمنى به گردد فايز رسيد مرتبه اين به كه هر و. باشد خشنود

 48«.ها حيرت همه از دور يقينى و. ها حسرت همه از خالى رورىسُ و. نه آن با غمى هيچ

 جهان اي برادر نماند به كس          دل اندر جهان آفرين بند و بس

 49برين ملک و مال          كه هستش كمی رنج و بيشی مالل چه بندي دل خود

وَ سَخِطَ   حُزْنُهُ  مَنْ مَدَّ عَيْنَيْهِ إِلَى مَا فِی أَيْدِي النَّاسِ مِنْ دُنْيَاهُمْ طَالَ»رسول خدا صلّی اهلل عليه و آله می فرمايند: 

انش را به آن چه مردم دارند بدوزد، اندوهش طوالنی هر كس در امور دنيوي چشم«. رِزقِهِ  مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِن

موال اميرالمؤمنين عليه الساّلم  50شده و از رزقی كه خداي متعال نصيبش كرده ناراضی و عصبانی خواهد بود.
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قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلَاثٍ هَمٍّ لَا مَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ »حزن و اندوه را ثمره دلبستگی به دنيا دانسته و می فرمايند: 

هر كس مشتاقانه مبتال به حبّ دنيا شد، قلبش از دنيا به سه چيز گرفتار «.   لَا يُدْرِكُه  يُغِبُّهُ وَ حِرْصٍ لَا يَتْرُكُهُ وَ أَمَلٍ

امام  51، و آرزويى كه به آن دست نيابد.او را رها نكندكه  يش نسازد، حرصیرها می شود: اندوهى كه هرگز

«. وَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْيَا رَاحَةُ الْقَلْبِ وَ الْبَدَنِ  وَ الْحَزَنَ  الْغَمَ  الرَّغْبَةُ فِی الدُّنْيَا تُورِثُ»صادق عليه السّالم می فرمايند: 

 52ميلى به دنيا مايه آسايش دل و بدن است. و اندوه و بى   ميل و رغبت به دنيا مايه غم

 ه خاطر خدا حزن و اندوه ب-2

 ،حزن و اندوهی كه در آموزه هاي دينی ما مورد ستايش و تمجيد قرار گرفته و موال اميرالمؤمنين عليه السّالم

ملّا احمد نراقی در شرح كلمه قلوب اهل تقوا را جايگاه آن معرّفی نموده اند، از همين قسم دوّم می باشد. 

فقدان  بردن و متألّم بودن به سبب از دست رفتن مطلوبى، ياو آن، عبارت است از: حسرت »می گويد: « حزن»

اى از مراتب آخرت باشد، حزن و   محبوبى. و اگر آن مطلوب و محبوب از أمور أخروى باشد و فوت مرتبه

چه از صفات ذميمه است آن است كه: به جهت فوت  اندوه از صفات حسنه و موجب أجر و ثواب است. و آن

 53.«مطالب دنيويّه باشد

چند وجه براي علّت حزن اهل تقوا بيان « قُلُوبُهُم مَحزُونَةٌ»به طور كلّی در شروح نهج البالغه در شرح عبارت 

گرديده كه بازگشت تمامی آن ها به خداي متعال است و ريشه در امور دنيوي ندارد. براي درک بهتر كالم موال 

 ه می پردازيم.اميرالمؤمنين عليه السّالم به بيان برخی از اين وجو

 :وب اهل تقوا اندوهناک است به جهتقل

مشاهده غلبه باطل و مغلب بودن حق و ظلم ظالمين و فساد فاسقين و اين كه مردم پروردگارشان را عبادت -1

 يَكُونُوا أَلَّا نَفْسَکَ باخِعٌ لَعَلَّکَ»نمی كنند. خداي متعال به رسول گراميش صلّی اهلل عليه و آله می فرمايد: 

         ها ايمان  كه آن خاطر اينه خواهى جان خود را از شدّت اندوه از دست دهى ب  گويى مى 54«.مُؤْمِنِينَ
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)بر وزن بخش( به معنى  "بخع "از ماده "باخع"»در تفسير نمونه ذيل اين آيه شريفه آمده است:  55.آورند  نمى

لّی اهلل دهد كه تا چه اندازه پيامبر اسالم ص  نشان مىت غم و اندوه است. اين تعبير از شدّ  هالک كردن خويشتن

  ديد تشنه  كه مى نسبت به مردم دلسوز و در انجام رسالت خويش اصرار و پافشارى داشت، و از اين عليه و آله

بعضى از  كشند ناراحت بود.  اند و باز از تشنگى فرياد مى  كامانى در كنار چشمه آب زالل قرآن و اسالم نشسته

ه را به اهل مكّ باًمرتّ لّی اهلل عليه و آلهگويند كه سبب نزول آيه فوق اين بود كه پيامبر ص  ران چنين مىسّمف

آن قدر ناراحت شده بود كه آثار  لّی اهلل عليه وآلهآوردند، پيامبر ص  ها ايمان نمى ا آنكرد، امّ  توحيد دعوت مى

56.را دلدارى داد لّی اهلل عليه و آلهپيامبر صاش آشكار بود، آيه فوق نازل شد و   آن در چهره
  

كه انبياء بدان مبتال بودند و اين خود فضيلتی است  آري اين گونه حزن و اندوه از جنس حزن و اندوهی است

ل شده است در نهج البالغه خطبه اي از اميرالمؤمنين عليه السّالم نق .اندوهبس بزرگ براي صاحب آن حزن و 

، نماينده «حسان بن حسان بكري»يكی از فرماندهان معاويه به شهر انبار و كشته شدن  شيانهكه در پی حمله وح

 به»و فرماندار حضرت امير عليه السّالم، ايراد گرديده است. در قسمتی از خطبه امام عليه السّالم می فرمايند: 

 جان اسالم پناه در كه مسلمانى غير زن و مسلمان زن خانه به )لشكريان معاويه( آنان از يكى كه رسيده خبر من

 آورده بيرون شانتن از را ها آن هاى  گوشواره و بند، گردن دستبند، و خلخال و شده وارد بوده محفوظ مالش و

  فراوان غنيمت با ها آن اند،  نداشته كردن التماس و گريه جز دفاِ براى اى  وسيله هيچ كه حالى در است

 نَّأَ ولَفَ، شود ريخته ها آن از خون اى  قطره يا و گردد زخمى ها آن از نفر يک ىحتّ كه اين بدون اند  برگشته

 بميرد تأسف روى از مسلمانى حادثه اين خاطر به اگر، وماًلُمَ هِبِ كانَ ما فاًسَأَ هذا عدِبَ نمِ ماتَ ماًسلِمُ مرأًإ

مالحظه می شود كه وجود نازنين اميرالمؤمنين عليه   57.است بجا و سزاوار من نظر از و شد، نخواهد مالمت

السّالم به خاطر ظلمی كه از ناحيه معاويه، متوجّه بالد مسلمين و حتّی زن غير مسلمانی كه در ذمّه اسالم بود، 

شده بود، از شدّت ناراحتی و اندوه، حتّی دق كردن و مردن را به جا می شمرند و اين خود نشانگر ارزشمند 

 ن گونه حزن و اندوه است.بودن اي
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از آخرت خويش خبر ندارند و از اين كه خداي متعال با آن ها چه خواهد كرد. ترس از آخرت براي اهل -2

 58معصيت و گناه است ولی براي اهل تقوا به جهت ندانستن درجات بهشتی و شبيه آن است.

 59انداخته.فكر در مواقف و احوال روز قيامت ايشان را به ترس و اندوه  -3

ترس از اين كه در اجراي فرامين خداوند تعالی  حزن و اندوه به جهت حكومت خوف بر مملكت جانشان.-4

دچار تقصير و كوتاهی شده باشند و يا اين كه شرائط قبولی اعمال را احراز نكرده باشند و همين ايشان را به 

 60ورطه عقاب الهی بياندازد.

 61.دنيا زندان در بودن گرفتار به خاطر است وهاند و حزن قرين ايشان هاى دل-5

اهل تقوا چگونه »در پايان اين قسمت از فراز خطبه امام عليه السّالم، حسن ختام اين شماره از سلسله مباحث 

 را قسمتی از كالم پر نور و هدايتِ موالي متّقيان امير مؤمنان علی عليه الصالة و السّالم قرار می دهيم:« اند؟

اميرالمؤمنين عليه السّالم در توصيف حاالت اصحاب متّقی و واليت مدار رسول خدا صلّی اهلل عليه و آله موال 

   بينم،  نمى آنان مانند را شما از كدام هيچ اامّ ام،  ديده را صلّی اهلل عليه و آله دمحمّ اصحاب من»می فرمايند: 

 در صبح به تا شب ،داشتند آلوده غبار هائى  چهره و پراكنده موهائى( اسالم صدر مشكالت تنگناى در) ها آن

 از گذاردند،  مى خاکه ب خدا پيشگاه در را ها  گونه گاه و پيشانى گاه بودند، عبادت به قيام و سجده حال

 و بود، بسته پينه طوالنى هاى  سجده از ها آن پيشانى. بودند لرزان آتش، هاى  شعله همچون رستاخيز وحشت

 همچون و گرديد،  مى تر ها آن گريبان كه شد  مى اشكبار چشمشان چنان آن شد  مى برده خدا نام كه هنگامى
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 الهى پاداش به اميد و مسئوليت ترس از( همه ها اين) لرزيدند  مى لرزد،  مى خوده ب باد تند تشدّ از كه بيد

 62.بود
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