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الحمدُ هللِ ربِّ العالمینَ و الصّالةُ و السّالمُ علی خیرِ خلقِهِ حبیبِ إلهِ 

االوَّلینَ و اآلخرینَ ابی القاسمِ المصطفی محمّدٍ صلّی اهلل العالمینَ سیّدِ 

صلواتُ  مینَرَّکَآلِهِ األئمّةِ الطّیّبینَ المعصومینَ المُ علی علیه و آله و سلّم و

و بقیّةِ الماضینَ موالنا حجّةِ بنِ  ما بقیّةِ اهللِیَّجمعینَ و ال سِم اَعلیهِ اهللِ

عَجَّلَ اهللُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ و لعنةُ اهللِ  صاحِبِ الزّمان الحَسنِ العسکریِّ

 علی اعدائِهم اجمعینَ.

 مقدّمه

 مخلوقات بیهوده آفریده نشده اند.

خدای متعال در مواضع مختلف از قرآن کریم به این نکته مهمّ و اساسی تصریح 

 فرموده است

که: انسان و کلیّه مخلوقات، از آسمان ها و زمین گرفته تا تمامی موجوداتی که در  

آفریده شده اند و به  ود نهاده اند، همه و همه با حکمتپهنه گیتی، پا به عرصه وج

سوی هدفی در حرکت می باشند و بر خالف آن چه مادیّون گمان می کنند، اساساً 

باب نمونه به برخی از آیات مورد نظر  مِنبی هدف نیست. خلقت امری بیهوده و 

   اشاره می کنیم:
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 را شما کردید گمان آیا«. تُرْجَعُون ال إِلَیْنا أَنَّکُمْ وَ عَبَثاً خَلَقْناکُمْ أَنَّما فَحَسِبْتُمْ أَ»

 (115گردید؟)مؤمنون/ نمى باز ما به سوى و ایم، آفریده بیهوده

 وَ السَّماواتِ خَلْقِ فِی یَتَفَکَّرُونَ وَ جُنُوبِهِمْ  عَلى وَ قُعُوداً وَ قِیاماً اللَّهَ یَذْکُرُونَ الَّذِینَ»

 ایستاده را خدا که آنان«. النَّار عَذابَ فَقِنا سُبْحانَكَ باطِلًا هذا خَلَقْتَ ما رَبَّنا الْأَرْضِ

: اندیشند مى زمین و آسمان ها آفرینش در و کنند مى یاد خفته، پهلو به و نشسته و

 آتش عذاب از را ما منزّهى، تو اى، نیافریده بیهوده را جهان این ما، پروردگار اى

 (191بازدار.          )آل عمران/

 زمین و آسمان ها آن که اوست و...«. بِالْحَقّ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقَ الَّذِی هُوَ وَ»

 (73.)انعام/... بیافرید حق به را

 آنچه و زمین و آسمان ها...«. بِالْحَقّ إِلَّا بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقْنَا ما وَ»

 (85.)حجر/... ایم نیافریده حق به جز آن هاست میان که را

 وَ بِالْحَقِّ إِلَّا بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ اللَّهُ خَلَقَ ما أَنْفُسِهِمْ فِی یَتَفَکَّرُوا لَمْ وَ أَ»

 نیندیشیدند خود با آنان آیا«.لَکافِرُون رَبِّهِمْ بِلِقاءِ النَّاسِ مِنَ کَثِیراً إِنَّ مُسَمًّى وَ أَجَلٍ

 زمان براى و به حق جز است دو آن میان را آنچه و زمین و آسمانها خداوند، که

 را پروردگارشان لقاى( و رستاخیز) مردم از بسیارى ولى! است؟ نیافریده معیّنى

 (8)روم/!منکرند
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 آنچه و زمین و آسمان ها ما«. العِبِین بَیْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقْنَا ما وَ»

 (38)دخان/!نیافریدیم( هدف بى و) بازى به است دو این میان در که را

از جمله در این رابطه می توانید به آیات دیگری از قرآن کریم مراجعه نمائید، 

و  3، احقاف/22، جاثیه/5، زمر/44، عنکبوت/19سوره های مبارکه: ابراهیم/

 .3تغابن/

 هدف از خلقت انسان و موجودات دیگر.

حتّی با مراجعه به  و و مواعظ انبیاء و اولیاء الهی پس از مطالعه آیات کریمه قرآن

ر از هر گونه علیم در وجود تمام انسان ها نهاده است، دو که خداوند فطرت پاکی

تمایالت نفسانی و افکار شیطانی، جان انسان با قاطعیّت تمام گواهی می دهد که: 

 بیهوده را جهان این ما، پروردگار اى«. سُبْحانَكَ... باطِلًا هذا خَلَقْتَ ما رَبَّنا»

پاک و منزّهى)از انجام کارهای عبث و بیهوده(. امّا حال که می دانیم  تو اى، نیافریده

را  نمابا هدف انجام شده است، سؤالی ذهناز روی حکمت و آفرینش ما و کائنات 

به خود مشغول می کند. این هدف واال کدام است که خدای حکیم به خاطر آن این 

که در حریم امن رضوی -مرحوم شیخ حرّ عاملی  خلقت عظیم را بنا نهاده است؟!

در صحن انقالب در جوار حضرت ثامن الحجج امام رضا علیه السّالم آرمیده 

حدیثی قدسی را نقل     می کند که جواب  ،جواهر السّنیّهالدر کتاب شریف  -است

 قسمتی از سؤال ما می باشد:  
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 وَ  كَجلِأَلِ األشیاءَ  : عبدی خلقتُیقولُ إنّ اللَّهَ: » جاء فی األحادیث القدسیّات

در احادیث قدسى «. اإلیمانِبِ اآلخرةَ وَ حسانِاإلِنیا بِالدُّ كَبتُهَی، وَجلِأَلِ كَقتُلَخَ

ام، من همه اشیاء را به خاطر تو خلق کردم و تو  فرماید: اى بنده آمده که خداوند مى

 را هم براى خودم آفریدم و من دنیا را با احسان خود به تو بخشیدم و آخرت را

 1وسیله ایمان به تو دادم.ه هم ب

 از همان طور که مالحظه می شود بر اساس این حدیث قدسی غرض و هدف

خلقت اشیاء عالَم، انسان معرّفی شده است، امّا علّت خلقت انسان چیست و چرا 

آمده است، آن جا  اسخ این سؤال در قرآن کریمپ اشیاء برای انسان خلق شده اند؟

 و جنّ من«. لِیَعْبُدُون إِلَّا الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ»که خدای متعال می فرماید: 

 ( 56.)ذاریات/کنند عبادتم که این براى جز نیافریدم را انس

 او «.عَمَلًا أَحْسَنُ أَیُّکُمْ لِیَبْلُوَکُمْ الْحَیاةَ وَ الْمَوْتَ خَلَقَ الَّذِی»: خوانیم مى جا یك در

 عمل بهتر نفر کدامین کند آزمایش را شما تا آفرید را زندگى و مرگ که است کسى

 حسن "نظر از انسان ها امتحان و آزمایش مسأله اینجا در .(2ملك/)کنید؟ مى

 .است شده معرفى هدف یك عنوان به "عمل

 یَتَنَزَّلُ مِثْلَهُنَّ الْأَرْضِ مِنَ وَ سَماواتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِی اللَّهُ»: است آمده دیگر آیه در و

 «.عِلْماً ءٍ شَیْ بِکُلِّ أَحاطَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ وَ قَدِیرٌ ءٍ شَیْ کُلِّ  عَلى اللَّهَ أَنَّ لِتَعْلَمُوا بَیْنَهُنَّ الْأَمْرُ

                                                           
 .710ص  الجواهر السنیة فی األحادیث القدسیة )کلیات حدیث قدسى( 1
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 کرده خلق آن مانند نیز زمین از و آفریده را آسمان هفت که است کسى خداوند

 است، توانا چیز هر بر خداوند بدانید تا شود مى نازل آن ها میان در او فرمان است،

 از آگاهى و علم "اینجا در و (.12/طالق).دارد احاطه موجودات همه به او علم و

 در آنچه و) زمین و آسمان ها آفرینش براى هدفى عنوان به "خداوند علم و قدرت

 .است شده ذکر( است ها آن

 یَزالُونَ ال وَ واحِدَةً أُمَّةً النَّاسَ لَجَعَلَ رَبُّكَ شاءَ لَوْ وَ»: خوانیم مى دیگر آیه در

 همه خواست مى پروردگارت اگر «.خَلَقَهُمْ لِذلِكَ وَ رَبُّكَ رَحِمَ مَنْ مُخْتَلِفِینَ*إِلَّا

 همواره آنها ولى داد، مى قرار( اختالف هیچگونه بدون و) واحده تامّ را مردم

 را آنها( رحمت) همین براى و کند، رحمبه او  پروردگارت کسی که مختلفند*مگر

 انسان آفرینش اصلى هدف "الهى رحمت" آیه این طبق .(119و118)هود/.آفریده

 .است

 کتاب تفسیر نمونه، در شرح آیات فوق چنین بیان نموده است:

 صراحت با و کند، مى تکیه بندگى و عبودیّت مساله روى تنها بحث مورد آیات اما

 تامّل اندکى .نماید مى معرفى انسان و جنّ آفرینش نهایى هدف عنوان به را آن تمام

 اختالفى و تضادّ هیچ که دهد مى نشان است، آن مشابه آنچه و آیات، این مفهوم در

 هدف بعضى و متوسّط بعضى مقدّماتى، هدف بعضى واقع در نیست، آن ها میان در

 مورد آیات در که است "عبودیّت "همان اصلى هدف آن. نتیجه بعضى و اند نهایى
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 اهدافى "آزمایش و امتحان "و "دانش و علم "مساله و شده، اشاره آن به بحث

 این نتیجه "خداوند واسعه رحمت "و گیرند، مى قرار عبودیّت مسیر در که هستند

 پروردگار عبادت براى همه ما که شود مى روشن ترتیب به این .است عبودیّت

 انجام تنها چیست؟ آیا "عبادت "حقیقت بدانیم که است این مهم اما ایم، شده آفریده

 حقیقتى یا است؟ منظور روزه و نماز و قعود و قیام و سجود و رکوع مانند مراسمى

 یافتن براى .اهمیّتند واجد همگى نیز رسمى عبادات چند هر این ها؟ وراى ما است

 آنها تحلیل به و کرد تکیه "عبودیت "و "عبد "واژه روى بایدسؤال  این پاسخ

 و موال به تعلّق پا تا سر که گویند مى انسانى به عرب لغت نظر از "عبد"پرداخت. 

 در. است او خواست تابع خواستش و او، اراده تابع اش اراده دارد، خود صاحب

 به و دهد نمى راه خود به سستى هرگز او اطاعت در و نیست، چیزى مالك او برابر

 درجه آخرین اظهار -آمده لغت متون در که گونه آن -"تعبودیّ "دیگر تعبیر

 که باشد معبود تواند مى کسى تنها دلیل همین به و است، معبود برابر در خضوع

 عبودیّت این بر بنا .نیست خدا جز کسى او و است کرده را اکرام و انعام نهایت

 در تسلیم نهایت عبودیّت است. خدا به او قرب و انسان یك تکامل اوج نهایت

 تمام در فرمانبردارى و شرط و قید بى اطاعت است. عبودیّت او پاک ذات برابر

 یعنى واقعى معبود به جز انسان که است آن کامل عبودیّت باآلخره هاست. و زمینه

 فراموش است او غیر چه هر و ندارد، بر گام او راه در جز نیندیشد، مطلق کمال

 وصول براى خدا که بشر آفرینش نهایى هدف است این و را! خویشتن حتّى کند،
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 نهائیش نتیجه و داده، انسان به آگاهى و علم و ساخته فراهم آزمایشى میدان آن، به

 2است. او "رحمت "اقیانوس در شدن غرق نیز

هدف از خلقت ، انسان و پس تا به این جا نتیجه این شد که هدف از خلقت اشیاء

 ت است.یّدانسان، عبو

   راه تحصیل عبودیّت.

که معبود حقیقی انسان است و تسلیم  رارسیدن به عبودیّت، ابتدا باید خدائی برای

و  شناخت از او، مایه کمال انسان می شود،محض بودن و اطاعت بی قید و شرط 

 می فرماید: ق شناخت خدای متعالرُقرآن کریم در بیان طُ .به او ایمان آورد

 فِی تَجْرِی الَّتِی الْفُلْكِ وَ النَّهارِ وَ اللَّیْلِ اخْتِالفِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقِ فِی إِنَّ»

 وَ مَوْتِها بَعْدَ الْأَرْضَ بِهِ فَأَحْیا ماءٍ مِنْ السَّماءِ مِنَ اللَّهُ أَنْزَلَ ما وَ النَّاسَ یَنْفَعُ بِما الْبَحْرِ

 الْأَرْضِ وَ السَّماءِ بَیْنَ الْمُسَخَّرِ السَّحابِ وَ الرِّیاحِ تَصْرِیفِ وَ دَابَّةٍ کُلِّ مِنْ فِیها بَثَّ

کشتی  و روز، و شب شد و آمد و زمین، و آسمانها آفرینش در«. یَعْقِلُون لِقَوْمٍ لَآیاتٍ

 و کرده، نازل آسمان از خداوند که آبى و حرکتند، در مردم سود به دریا در که هایى

 و گسترده، آن در را جنبندگان انواع و نموده، زنده مرگ، از پس را زمین آن، با

 مسخّرند، آسمان و زمین میان که ابرهایى و بادها مسیر تغییر در( همچنین)

                                                           
 .386ص  22تفسیر نمونه ج   2
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 و دارند عقل که مردمى براى( او یگانگى و خدا پاک ذات از) است هایى نشانه

 (164)بقره/!اندیشند مى

«. الْأَلْباب لِأُولِی لَآیاتٍ النَّهارِ وَ اللَّیْلِ اخْتِالفِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقِ فِی إِنَّ»

 هاى نشانه روز، و شب رفتِ و آمد و زمین، و آسمان ها آفرینش در مسلّماً

 (190است.)آل عمران/ خردمندان براى( روشنى)

و در زمین آیاتی برای «. أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِی الْأَرْضِ آَیَاتٌ لِلْمُوقِنِینَ*وَفِی»

جویندگان یقین است. و در وجود خود شما )نیز آیاتی است( آیا نمی 

 (21و20بینید؟!)ذاریات/

و آیات بسیار دیگری که بیان همه آن ها در این مختصر نمی گنجد.آنچه از این 

راهنمای  ،ت آفاقی و انفسیآیات و نظائر آن پیداست، این است که نگاه به آیا

انسان به سوی ایمان و یقین است. در این مسیر، این انبیاء و اولیاء الهی هستند که 

از جانب خدای متعال، معلّم بشریّتند و انسان را با ارائه ادلّه و معجزات، و مکارم 

اخالق و احکام و آداب الهی، به سر منزل مقصود که همان عبودیّت است، می 

راه های بندگی، خدای متعال شیوه دیگری را  در مسیر عبودیّت و سیرامّا  .رسانند

است، و آن طریق  ناگزیر از پیمودن آن نیز به کار گرفته است که هر انسانی

 «.فَحَسِبَ النّاسُ أَن یُترَکُوا أَن یَقُولُوا آمَنّا وَ هُم ال یُفتَنُونَأَ»آزمایش و امتحان است. 

 شوند مى رها خود حال به ،«آوردیم ایمان: »بگویند که همین کردند گمان مردم آیا

  .(2)سوره عنکبوت/ !شد؟ نخواهند آزمایش و
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 و اموال بدانید و «. عَظِیمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ اللَّهَ أَنَّ وَ فِتْنَةٌ أَواْلدُکُمْ وَ أَمْوالُکُمْ أَنَّما اعْلَمُوا وَ»

 پاداش( برآیند، امتحان عهده از که کسانى براى) و است آزمایش وسیله شما، اوالد

                              .(28)سوره انفال/! خداست نزد عظیمى

 انسانى هر«. تُرْجَعُون إِلَیْنا وَ فِتْنَةً الْخَیْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوکُمْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ کُلُّ»

 سرانجام و کنیم مى آزمایش خوبی ها و بدی ها با را شما و! چشد مى را مرگ طعم

 (.35شوید. )سوره انبیاء/ مى بازگردانده ما به سوى

 فِتْنَةٌ أَصابَتْهُ إِنْ وَ بِهِ اطْمَأَنَّ خَیْرٌ أَصابَهُ فَإِنْ حَرْفٍ  عَلى اللَّهَ یَعْبُدُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ»

 مردم از بعضى«. الْمُبِین الْخُسْرانُ هُوَ ذلِكَ الْآخِرَةَ وَ الدُّنْیا خَسِرَ وَجْهِهِ  عَلى انْقَلَبَ

 دنیا) که همین( است ضعیف بسیار قلبیشان ایمان و) پرستند مى زبان با تنها را خدا

 اگر اما کنند مى پیدا اطمینان حالت برسد، آنان به خیرى( و نفع و کند رو آنها به

 به(! )آورند مى رو کفر به و)شوند مى دگرگون برسد، آنها به امتحان براى مصیبتى

 زیان و خسران همان این و را آخرت هم و اند، داده دست از را دنیا هم( ترتیب این

 (.11است.)سوره حج/ آشکار

 وَ الْأَسْواقِ فِی یَمْشُونَ وَ الطَّعامَ لَیَأْکُلُونَ إِنَّهُمْ إِلَّا الْمُرْسَلِینَ مِنَ قَبْلَكَ أَرْسَلْنا ما وَ »

 را رسوالن از یك هیچ ما«. بَصِیراً رَبُّكَ کانَ وَ تَصْبِرُونَ أَ فِتْنَةً لِبَعْضٍ بَعْضَکُمْ جَعَلْنا

 بعضى و رفتند مى راه بازارها در و خوردند مى غذا اینکه مگر نفرستادیم تو از پیش

 از و) کنید مى شکیبایى و صبر آیا دادیم، قرار دیگر بعضى امتحان وسیله را شما از
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)سوره  .است بوده بینا و بصیر همواره تو پروردگار و! ؟(آیید برمى امتحان عهده

 .(20فرقان/

 بَلْ عِلْمٍ  عَلى أُوتِیتُهُ إِنَّما قالَ مِنَّا نِعْمَةً خَوَّلْناهُ إِذا ثُمَّ دَعانا ضُرٌّ الْإِنْسانَ مَسَّ فَإِذا »

 براى) را ما رسد، زیانى را انسان که هنگامى«. یَعْلَمُون ال أَکْثَرَهُمْ لکِنَّ وَ فِتْنَةٌ هِیَ

 دهیم، نعمتى او به خود جانب از که هنگامى سپس خواند مى( مشکلش حلّ

 وسیله این ولى «اند داده من به خودم کاردانى بخاطر را نعمت این: »گوید مى

 (.49دانند. )سوره زمر/ نمى بیشترشان امّا است،( آنها) آزمایش

الدّنیا دار بالبالء » امیرالمؤمنین علیه السّالم درباره دنیا این گونه می فرمایند: موال 

                                                                           3دنیا خانه ای است که به بال ها و آزمایش ها پیچیده شده است.«. محفوفة

نامالیمات است که ورزیده شده و به توان اصلی در واقع انسان ها در سختی ها و 

 ،و استعدادهای خود پی می برند، البته در صورتی که برای عبور از این سختی ها

مسیر درست را انتخاب نموده و با صبر و بردباری و توکّل به خدای متعال و توسّل 

 ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا نَالَّذِی إِنَّ».از این آزمایشات سر بلند بیرون آیندبه اولیاء الهی، 

 کُنْتُمْ الَّتِی بِالْجَنَّةِ أَبْشِرُوا وَ تَحْزَنُوا ال وَ تَخافُوا ألَّا الْمَالئِکَةُ عَلَیْهِمُ تَتَنَزَّلُ اسْتَقامُوا

 سپس!« است یگانه خداوند ما پروردگار: »گفتند که کسانى یقین به «.تُوعَدُون

                                                           
 .104ص  غرر الحکم و درر الکلم  3
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 و مباشید، غمگین و نترسید: »که شوند، مى نازل آنان بر فرشتگان کردند، استقامت

 (30است.)سوره فصّلت/ شده داده وعده شما به که بهشتى آن به شما بر باد بشارت

 * أُولئِكَ یَحْزَنُونَ هُمْ ال وَ عَلَیْهِمْ خَوْفٌ اسْتَقامُوا فَال ثُمَّ اللَّهُ رَبُّنَا قالُوا الَّذِینَ إِنَّ»

 ما پروردگار: »گفتند که کسانى .«یَعْمَلُون کانُوا بِما جَزاءً فِیها خالِدِینَ الْجَنَّةِ أَصْحابُ

 اندوهگین نه و است آنان براى ترسى نه کردند، استقامت سپس ،«است اللَّه

 که است اعمالى پاداش این مانند مى آن در جاودانه و بهشتند اهل آنها *شوند مى

 .(14و13احقاف/.)سوره دادند مى انجام

برای سربلند بیرون آمدن از آزمایشات الهی تنها ایمان داشتن کفایت نمی کند، بلکه 

. در جای جای ، که همان عمل صالح می باشددر کنار آن عنصر دیگری الزم است

قرآن کریم هر گاه از ایمان سخن به میان آمده، در کنار آن عمل صالح نیز بیان شده 

 .است

 کُلَّما الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٍ لَهُمْ أَنَّ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ بَشِّرِ وَ»

 فِیها لَهُمْ وَ مُتَشابِهاً بِهِ أُتُوا وَ قَبْلُ مِنْ رُزِقْنا الَّذِی هذَا قالُوا رِزْقاً ثَمَرَةٍ مِنْ مِنْها رُزِقُوا

 شایسته کارهاى و آورده، ایمان که کسانى به«. خالِدُون فِیها مْهُ وَ مُطَهَّرَةٌ أَزْواجٌ

 زیر از نهرها که هاست آن براى بهشت از هایى باغ که ده بشارت اند، داده انجام

 این: »گویند مى شود، داده آنان به آن، از اى میوه که زمان هر. جاریست درختانش

 عالیتر و بهتر آنها از چقدر اینها ولى. )بود شده داده روزى ما به قبال که است همان
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( زیبایى و خوبى نظر از) همه شود، مى آورده آنها براى که هایى میوه و.(« است

بود.  خواهند آن در جاودانه و است، پاکیزه و پاک همسرانى آنان براى و. یکسانند

 (.25)سوره بقره/

 ها آن و«. خالِدُون فِیها هُمْ الْجَنَّةِ أَصْحابُ أُولئِكَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذِینَ وَ»

 آن در همیشه و بهشتند اهل آنان اند، داده انجام کارهاى شایسته و آورده، ایمان که

 (.82ماند. )سوره بقره/ خواهند

 است که در این مختصر گنجانده شود.آیاتی که دلیل بر این مدّعی است بیش از آن 

، آل 277بقره/ید: مراجعه نمائ ی توانید به این آیاتم     برای مشاهده آیات بیشتر 

، 42، اعراف/93، مائده/9، مائده/173، نساء/122، نساء/57، نساء/57عمران/

 و ... . 9، یونس/4یونس/

  نتیجه و خالصه آن چه گذشت.

جمع بندی آنچه گفته شد این است که جهان آفرینش برای این آفریده شده است 

از آن در مقام علم و عمل بهره گیرد تا با پشت سر گذاردن امتحانات  ،که انسان

ئل آید و در این راه تنها داشتن پروردگار و موفقیّت در آن ها به مقام عبودیّت نا

ایمان کفایت نمی کند و این عمل صالح است که در کنار ایمان نتیجه نهایی را 

      حاصل می سازد. 
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 .و معنای آن و امّا تقوا

به عبارت دیگر  تحقّق پذیر است. "تقوا"عمل صالح تنها در پرتو گنجینه ای به نام 

 بدون رعایت تقوا نمی توان به عبودیّت که هدف خلقت انسان است دست پیدا کرد.

یضرّه.  و یؤذیه ممّا ءِ الشّی به معنای: حفظُ است، «الوِقَایَةُ» تقوا در لغت از ماده 

آن بدین معنای  که 4باعث اذیّت و ضرر به آن می شود.حفظ کردن شیء از آن چه 

 5.می باشد« محفوظ داشتن خود و پرهیز کردن»اعتبار: 

باید به کلمات گهربار ائمّه اطهار علیهم السّالم  در اصطالح، «تقوا»در تفسیر دقیق 

 مراجعه نمود.

تَتَعَلَّمَ مَا جَهِلْتَ وَ تَعْمَلَ بِمَا أَنْ   التَّقْوَى  تَمَامُ»قال رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله: * 

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: تمام تقوا این است که آن چه را  «. عَلِمْت

 6نمی دانی بیاموزی و به آن چه آموختی عمل کنی.

ا لَهُ وَ مَنْ قَالَ الْحَقَّ فِیمَ  النَّاسِ  أَتْقَى»* أنَّ رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله قال: 

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: با تقواترین مردم کسی است که «.  عَلَیْه

 7حقیقت را بگوید گرچه به سود یا زیان او باشد.

                                                           
 .881ص  1المفردات فی غریب القرآن ج  4
 .236ص  7قاموس قرآن ج  5
 .120ص  2ج تنبیه الخواطر و نزهة النواظر  6
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«.  النَّاسِ  أَتْقَى  اعْمَلْ بِفَرَائِضِ اللَّهِ تَکُنْ»  *  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّی اهلل علیه و آله:

 علیه و آله فرمودند: به واجبات خدا عمل کن تا با تقواترین رسول خدا صلّی اهلل

 8مردم باشی.

موال امیرالمؤمنین «.  مَا یُؤْثِمُه  التَّقْوَى أَنْ یَتَّقِیَ الْمَرْءُ کُلَ»قال علیٌّ علیه الساّلم: * 

علیه السّالم فرمودند: تقوا این است که انسان پرهیز کند از هرآن چیزی که او را به 

 9گناه می اندازد.

موال امیرالمؤمنین علیه السّالم  «. الذُّنُوب  الْمُتَّقِی مَنِ اتَّقَى»قال علیٌّ علیه الساّلم: * 

 10فرمودند: با تقوا کسی است که از گناهان بپرهیزد.

موال امیرالمؤمنین علیه  .«الشَّهْوَةِ  تَرْکُ  التَّقْوَى  رَأْسُ»قال علیٌّ علیه الساّلم: * 

 11السّالم فرمودند: اساس و رأس تقوا ترک شهوت )تمایالت شیطانی( است.

موال «. وَ اللَّذَّاتِ یَتَبَیَّنُ وَرَعُ الْأَتْقِیَاءِ  عِنْدَ حُضُورِ الشَّهَوَاتِ»قال علیٌّ علیه الساّلم: * 

امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند: هنگام پیشامد شهوت ها و لذّت هاست که 

 12ی اهل تقوا آشکار می شود.پرهیزگار

                                                                                                                                      
 .395ص  4ج  من ال یحضره الفقیه 7
 .82ص  2ج  اإلسالمیة( -الکافی )ط  8
 .268ص  غرر الحکم و درر الکلمتصنیف  9

 .268ص  درر الکلم غرر الحکم وتصنیف  10
 .263ص  عیون الحکم و المواعظ )للیثی( 11
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موال امیرالمؤمنین علیه السّالم «. رَفْضُ الدُّنْیَا  الْتُّقَى  مِلَاکُ»قال علیٌّ علیه الساّلم: * 

منظور از دنیا در این  دنیا است. )البته ناگفته نماندفرمودند: مالک تقوا رها کردن 

دیگر از اهل بیت ت با توجّه به روایا-روایت که سفارش به ترک آن شده است

 13باعث غفلت از خدای متعال گردد(.دنیائی است که  -علیهم الساّلم

]اتَّقُوا   سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ»*عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: 

از  «.ذْکَرُ فَلَا یُنْسَى وَ یُشْکَرُ فَلَا یُکْفَرُوَ یُ  فَلَا یُعْصَى  [ فَقَالَ: یُطَاعُ اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ

ابابصیر روایت شده است که گفت: از امام صادق علیه الساّلم درباره کالم خدای عزّ 

و جلّ ]تقوای الهی پیشه کنید به صوری که حق تقوای خدا را به جا آورید[ 

د شود و پرسیدم، حضرت فرمودند: اطاعت شود و نافرمانی نشود، پیوسته یا

 14فراموش نگردد و شکرش به جا آورده شود و ناسپاسی نشود.

بنابراین انسانی در کنار ایمان، موفّق به انجام عمل صالح و به تبع آن قبولی در 

آزمون های الهی است که اهل پرهیز باشد. پرهیز از آن چه خدای متعال از آن نهی 

 الهی باز می دارد. فرموده و ارتکاب آن انسان را از تقرّب به درگاه

 تقوا در قرآن.

                                                                                                                                      
 .337ص  عیون الحکم و المواعظ )للیثی( 12
 .486ص  عیون الحکم و المواعظ )للیثی( 13
 .17الزهد ص  14
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در قرآن کریم آیات فراوانی وجود دارد که سفارش به تقوا نموده و ثمرات عدیده 

ای که بر آن مترتّب است را برای اهل بصیرت بیان می نماید. ما به اقتضاء حال و 

 مجال، به قسمتی از این آیات شریفه اشاره می نمائیم.

 پیشه تقوا کس هر ...«. الْمُحْسِنِین أَجْرَ یُضِیعُ ال اللَّهَ فَإِنَّ یَصْبِرْ وَ یَتَّقِ مَنْ إِنَّهُ »...-1

 پاداش خداوند که چرا( شود مى پیروز سرانجام) نماید، استقامت و شکیبایى و کند،

 (.90یوسف/سوره ) کند. نمى ضایع را نیکوکاران

 هر و...«. ... یَحْتَسِب  ال حَیْثُ مِنْ یَرْزُقْهُ وَ مَخْرَجاً* لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ وَ»... -2

 از را او کند* و مى فراهم او براى نجاتى راه خداوند کند، پیشه الهى تقواى کس

 (3و2دهد ... . )سوره طالق/ مى روزى ندارد گمان که جایى

 کند، پیشه الهى تقواى کس هر و «. ...یُسْرا أَمْرِهِ مِنْ لَهُ یَجْعَلْ اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ وَ »...-3

 (.4سازد. )سوره طالق/ مى آسان او بر را کار خداوند

 الهى تقواى کس هر ... و «.أَجْرا لَهُ یُعْظِمْ وَ سَیِّئاتِهِ عَنْهُ یُکَفِّرْ اللَّهَ یَتَّقِ مَنْ وَ»... -4

دارد. )سوره  مى بزرگ را او پاداش و بخشد مى را گناهانش خداوند کند، پیشه

 (.5طالق/

گردید. )سوره  رستگار تا کنید، پیشه تقوا و«. ... تُفْلِحُون لَعَلَّکُمْ اللَّهَ اتَّقُوا وَ»... -5

 (.189بقره/
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 زیاده و) بپرهیزید خدا از و«. ... الْمُتَّقِین مَعَ اللَّهَ أَنَّ اعْلَمُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ »...-6

 (.194است. )سوره بقره/ پرهیزکاران با خدا بدانید و(! ننمایید روى

 و بپرهیزید خدا از و«. ... الْمُؤْمِنِین بَشِّرِ وَ ماُلقُوهُ أَنَّکُمْ اعْلَمُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ»... -7

 (.223ده. )سوره بقره/ بشارت مؤمنان، به و کرد خواهید مالقات را او بدانید

 و! بپرهیزید خدا از«. ... عَلِیم ءٍ شَیْ بِکُلِّ اللَّهُ وَ اللَّهُ یُعَلِّمُکُمُ وَ اللَّهَ اتَّقُوا وَ »...-8

 (.282داناست. )سوره بقره/ چیز همه به خداوند دهد مى تعلیم شما به خداوند

 الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٌ رَبِّهِمْ عِنْدَ اتَّقَوْا لِلَّذِینَ ذلِکُمْ مِنْ بِخَیْرٍ أُنَبِّئُکُمْ أَ قُلْ»-9

 شما آیا: »بگو«. بِالْعِبادِ بَصِیرٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ مِنَ رِضْوانٌ وَ مُطَهَّرَةٌ أَزْواجٌ وَ فِیها خالِدِینَ

 که کسانى براى «است؟ بهتر ،(مادى هاى سرمایه) این از که کنم آگاه چیزى از را

 عدالت، و حق و مشروع راه در ها، سرمایه این از و) اند، کرده پیشه پرهیزگارى

 نهرها که است هایى باغ ،(دیگر جهان در) پروردگارشان نزد در( کنند، مى استفاده

 و پاکیزه، همسرانى و بود خواهند آن در همیشه گذرد، مى درختانش پاىِ از

بیناست. )سوره آل  بندگان،( امورِ) به خدا و(. آنهاست نصیب) خداوند خشنودى

 (.15عمران/

 مِنْ نُزُالً فِیها خالِدِینَ الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی جَنَّاتٌ لَهُمْ رَبَّهُمْ اتَّقَوْا الَّذِینَ لکِنِ»-10

 از( و دارند، ایمان که) کسانى ولى«. لِلْأَبْرار خَیْرٌ اللَّهِ عِنْدَ ما وَ اللَّهِ عِنْدِ

 درختانش زیر از که است، بهشت از باغ هایى آنها براى پرهیزند، مى پروردگارشان
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 از که است پذیرایى نخستین این،. بود خواهند آن در همیشه است، جارى نهرها

است. )سوره  بهتر نیکان براى خداست، نزد در آنچه و رسد مى آنها به خداوند سوى

 (.198آل عمران/

 جَنَّاتِ لَأَدْخَلْناهُمْ وَ سَیِّئاتِهِمْ عَنْهُمْ لَکَفَّرْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْکِتابِ أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ»-11

 و بخشیم مى را آنها گناهان کنند، پیشه تقوا و بیاورند ایمان کتاب اهل اگر و«. النَّعِیم

 (.65سازیم.          )سوره مائده/ مى وارد بهشت، پرنعمت باغهاى در را آنها

 است کتابى این و«. تُرْحَمُون لَعَلَّکُمْ اتَّقُوا وَ فَاتَّبِعُوهُ مُبارَکٌ أَنْزَلْناهُ کِتابٌ هذا وَ »-12

 نمائید، پیشه پرهیزگارى و کنید، پیروى آن از کردیم، نازل( تو بر) ما که برکت، پر

 (.155گیرید. )سوره انعام/ قرار( خدا) رحمت مورد که باشد

 الْأَرْض وَ وَ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا  الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ»-13

 ایمان آبادی ها، و شهرها اهل اگر و «.یَکْسِبُون کانُوا بِما فَأَخَذْناهُمْ کَذَّبُوا لکِنْ

 ولى گشودیم مى آن ها بر را زمین و آسمان برکات کردند، مى پیشه تقوا و آوردند مى

)سوره  کردیم مجازات اعمالشان کیفر به را آنان هم ما کردند تکذیب( را حق آنها)

 (.96اعراف/

 وَ سَیِّئاتِکُمْ عَنْکُمْ یُکَفِّرْ وَ فُرْقاناً لَکُمْ یَجْعَلْ اللَّهَ تَتَّقُوا إِنْ آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»-14

 مخالفت) از اگر! اید آورده ایمان که کسانى اى«. الْعَظِیمِ الْفَضْلِ ذُو اللَّهُ وَ لَکُمْ یَغْفِرْ

 قرار باطل از حقّ ساختن جدا جهت اى وسیله شما براى بپرهیزید، خدا( فرمان
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 و( شناخت خواهید باطل از را حقّ آن، پرتو در که خاصّى بینى روشن) دهد مى

 بخشش و فضل صاحب خداوند و می آمرزد را شما و پوشاند مى را گناهانتان

 (.29انفال/است. )سوره  عظیم

 الدُّنْیا هذِهِ فِی أَحْسَنُوا لِلَّذِینَ خَیْراً قالُوا رَبُّکُمْ أَنْزَلَ ذا ما اتَّقَوْا لِلَّذِینَ قِیلَ وَ»-15

 گفته پرهیزگاران به( که هنگامى ولى)«. الْمُتَّقِین دارُ لَنِعْمَ وَ خَیْرٌ الْآخِرَةِ لَدارُ وَ حَسَنَةٌ

(« سعادت و) خیر: »گفتند مى «است؟ کرده نازل چیز چه شما پروردگار: »شد مى

 آن از آخرت سراى و است نیکى دنیا این در کردند، نیکى که کسانى براى( آرى،)

 (.30پرهیزگاران. )سوره نحل/ سراى است خوب چه و است بهتر هم

 پیشه تقوا که را آنها سپس«. جِثِیًّا فِیها الظَّالِمِینَ نَذَرُ وَ اتَّقَوْا الَّذِینَ نُنَجِّی ثُمَّ»-16

( ذلّت و ضعف از) که حالى در -را ظالمان و بخشیم مى رهایى )جهنّم( آن از کردند

 (.72سازیم. )سوره مریم/ مى رها آن در -اند درآمده زانو به

 الْأَنْهارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِی مَبْنِیَّةٌ غُرَفٌ فَوْقِها مِنْ غُرَفٌ لَهُمْ رَبَّهُمْ اتَّقَوْا الَّذِینَ لکِنِ»-17

 در هایى غرفه کردند، پیشه الهى تقواى که آنها ولى«. الْمِیعاد اللَّهُ یُخْلِفُ ال اللَّهِ وَعْدَ

 جارى نهرها آنها زیر از و شده بنا دیگرى هاى غرفه آنها فراز بر که دارند بهشت

 کند. )سوره نمى تخلّف خود وعده در خداوند و است، الهى وعده این است

 (.20زمر/
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 و«. یَحْزَنُون هُمْ ال وَ السُّوءُ یَمَسُّهُمُ ال بِمَفازَتِهِمْ اتَّقَوْا الَّذِینَ اللَّهُ یُنَجِّی وَ»-18

 به بدى هیچ بخشد، مى رهایى رستگارى با کردند پیشه تقوا که را کسانى خداوند

 (.61شد. )سوره زمر/ نخواهند غمگین هرگز و رسد نمى آنان

 قالَ وَ أَبْوابُها فُتِحَتْ وَ جاؤُها إِذا حَتَّى زُمَراً الْجَنَّةِ إِلَى رَبَّهُمْ اتَّقَوْا الَّذِینَ سِیقَ وَ»-19

 پیشه الهى تقواى که کسانى و«. خالِدِین فَادْخُلُوها طِبْتُمْ عَلَیْکُمْ سَالمٌ خَزَنَتُها لَهُمْ

 درهاى رسند مى آن به که هنگامى شوند، مى برده بهشت سوى به گروه گروه کردند

 باد گوارایتان! شما بر سالم: »گویند مى آنان به نگهبانان و شود مى گشوده بهشت

 (.73بمانید. )سوره زمر/ جاودانه و شوید بهشت داخل! نعمتها این

 یَجْعَلْ وَ رَحْمَتِهِ مِنْ کِفْلَیْنِ یُؤْتِکُمْ بِرَسُولِهِ آمِنُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»-20

! اید آورده ایمان که کسانى اى«. رَحِیم غَفُورٌ اللَّهُ وَ لَکُمْ یَغْفِرْ وَ بِهِ تَمْشُونَ نُوراً لَکُمْ

 شما به رحمتش از سهم دو تا بیاورید ایمان رسولش به و کنید پیشه الهى تقواى

 زندگى مسیر در و مردم میان در) آن با که دهد قرار نورى شما براى و ببخشد

است. )سوره  رحیم و غفور خداوند و ببخشد را شما گناهان و بروید راه( خود

 (.28حدید/

 پیمان به که کسى آرى،«. الْمُتَّقِین یُحِبُّ اللَّهَ فَإِنَّ  اتَّقى وَ بِعَهْدِهِ  أَوْفى مَنْ  بَلى»-21

 خداوند( زیرا دارد مى دوست را او خدا) نماید، پیشه پرهیزگارى و کند وفا خود

 (.76دارد. )سوره آل عمران/ دوست را پرهیزگاران
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پذیرد. )سوره  مى پرهیزگاران از تنها خدا، «. ...الْمُتَّقِین مِنَ اللَّهُ یَتَقَبَّلُ إِنَّما»... -22

 (.27مائده/

 مرا خداوند اگر: بگوید یا«. الْمُتَّقِین مِنَ لَکُنْتُ هَدانِی اللَّهَ أَنَّ لَوْ تَقُولَ أَوْ»-23

 (.57بودم. )سوره زمر/ پرهیزگاران از کرد، مى هدایت

دارند. )سوره  قرار امنى جایگاه در پرهیزگاران «.أَمِین مَقامٍ فِی الْمُتَّقِینَ إِنَّ»-24

 (.51دخان/

)سوره است.  پرهیزگاران یاور و یار خداوند امّا «. ...الْمُتَّقِین وَلِیُّ اللَّهُ وَ»... -25

 (.19جاثیه/

 و ...

 نتیجه آیات.

از آیاتی که مِن باب نمونه ذکر شد، می توان به ثمرات مهمّی از تقوا پی برد که 

 برخی از آن ها را مرور می کنیم:

اجر و پاداش اخروی که شامل: باغ های پر نعمت بهشت، منازل، چشمه سارها -1

دادن روزی از جائی -3نجات.  نشان دادن راه-2و همسران پاکیزه و ... می باشد. 

پوشیده شدن گناهان از غیر خدای -5آسان شدن امور. -4که گمان نمی رود. 

-9باعث رستگاری. -8بزرگ شدن پاداش. -7آمرزیده شدن گناهان. -6متعال. 
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خشنودی و رضوان خدای تعالی. -11دادن علم. -10همراهی با خدای متعال. 

تحصیل -14ات آسمانی و زمینی. گشایش در برک-13کسب رحمت الهی. -12

نجات از جهنّم. -16جایگاه نیکو. -15بصیرت(. -فرقان)نیروی تمییز حقّ از باطل

استقبال نگهبانان بهشت. -19نجات از بدی ها. -18رهائی از حزن و اندوه. -17

زندگی میان مردم با -21اکتساب دو سهم از رحمت حضرت حقّ عزّوجلّ. -20

-23 محبوب خدا شدن.-22 اه را برطرف می سازد.نوری که ظلمت جهل و گن

  نصرت الهی. و ... .-26امنیّت. -25 هدایت الهی.-24قبول اعمال. 

 .عصمت علیهم الساّلم تقوا در روایات اهل بیت

قَوِیّاً وَ سَارَ فِی بِلَادِ عَدُوِّهِ   مَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَاشَ»  قَالَ النَّبِیُّ صلّی اهلل علیه و سلّم:-1

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: هر کس تقوای الهی داشته باشد، «. آمِناً

 15ایمن تردّد خواهد کرد.نیرومند زندگی می کند و در سرزمین دشمن خود 

موال امیرالمؤمنین علیه «. فَإِنَّهُ خُلُقُ الْأَنْبِیَاءِ  بِالتُّقَى  عَلَیْكَ»قال علیٌّ علیه الساّلم: -2

السّالم فرمودند: بر تو باد به رعایت تقوا، به درستی که تقوا خلق و خوی انبیاء 

 16است.

                                                           
 .292ص الدعوات )للراوندی(  15
 .335ص  عیون الحکم و المواعظ )للیثی( 16
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موال امیرالمؤمنین  «. فیه  ألتّقوى ال عِوَضَ عنهُ وَ ال خَلَف»قال علیٌّ علیه الساّلم: -3

 17علیه السّالم فرمودند: تقوا هیچ عوض و جایگزینی ندارد.

أُوصِیکُمْ  »...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ )عَلَیْهِ السَّلَامُ( فَقَالَ: -4

 بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّ التَّقْوَى أَفْضَلُ کَنْزٍ، وَ أَحْرَزُ حِرْزٍ، وَ أَعَزُّ عِزٍّ، فِیهَا نَجَاةُ کُلِّ هَارِبٍ، وَ

 دَرَکُ کُلِّ طَالِبٍ، وَ ظَفَرُ کُلِّ غَالِبٍ، وَ أَحُثُّکُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، فَإِنَّهَا کَهْفُ الْعَابِدِینَ، وَ

از ابن عبّاس روایت است که )روزی( امیرالمؤمنین «. فَوْزُ الْفَائِزِینَ، وَ أَمَانُ الْمُتَّقِینَ

علیه السّالم خطبه خواندند و فرمودند: ... شما را به تقوای الهی سفارش می کنم، به 

گنج، محکم ترین پناهگاه، و عزیزترین عزّت است. در آن درستی که تقوا باالترین 

ر فراری و امید هر جوینده ای و پیروزی هر پیروزی است. و شما را بر نجات ه

رستگاری  طاعت خدا برمی انگیزم، همانا که طاعت خدا پناه عبادت کنندگان و

 18و امان اهل تقواست. رستگاران

مَنْ یَعْمَلُ بِهَا لِأَنَّ غَایَةٌ لَا یَهْلِكُ مَنْ تَبِعَهَا وَ لَا یَنْدَمُ   التَّقْوَى»قال علیٌّ علیه السّالم: -5

موال امیرالمؤمنین علیه الساّلم  «. بِالتَّقْوَى فَازَ الْفَائِزُونَ وَ بِالْمَعْصِیَةِ خَسِرَ الْخَاسِرُون

فرمودند: تقوا هدفی است که هر کس از آن تبعیّت کند هالک     نمی شود و هر 

                                                           
 .124ص غرر الحکم و درر الکلم  17
 .684ص  )للطوسی(األمالی  18
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ست که رستگاران کس بدان عمل کند پشیمان نمی گردد، زیرا به وسیله تقوا

 19رستگار شدند و به سبب معصیت است که زیان کاران زیان کردند.

أُغْرِیَ بِاللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ وَ وَقَعَ   التَّقْوَى  فَارَقَ  إِنَّ مَنْ»قال علیٌّ علیه الساّلم:  -6

منین علیه السّالم فرمودند: هر موال امیرالمؤ  «.فِی تِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ لَزِمَهُ کَثِیرُ التَّبِعَاتِ

کس از تقوا جدا شود، شیفته لذّت ها و شهوات می گردد و در بیابان سرگردان 

کننده گناهان می افتد و تبعات و پیامدهای )ناگوار( کثیری گریبانش را خواهد 

 20گرفت.

وَ إنّها لَمِفتاحُ   نِوَ عِمادُ الیقی  إنّ تقوى اللّهِ عمارةُ الدّینِ»قَالَ علیٌّ علیه الساّلم:  -7

موال امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند: به درستی که تقوا   «. صالحٍ وَ مِصباحُ نَجاحٍ

 21آبادانی دین و تکیه گاه یقین است و همانا تقوا کلید صالح و چراغ نجات است.

موال «. الْهُدَى جَنَى ثِمَارَ  مَنْ غَرَسَ أَشْجَارَ التُّقَى»قَالَ علیٌّ علیه الساّلم:  -8

امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند: هر کس درختان تقوا را بکارد، میوه های هدایت 

 22می چیند.
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موال امیرالمؤمنین علیه «. الْمَلَابِسِ  أَشْرَفُ  الْتُّقَى  ثَوْبُ»قال علیٌّ علیه الساّلم:  -9

 23السّالم فرمودند: لباس تقوا، شریف ترین لباس هاست.

موال  «. قَلبَهُ بَرَّزَ مَهَلُهُ، وَ فازَ عَمَلُهُ  أَشعَرَ التَّقوى  مَن»ل علیٌّ علیه الساّلم: قا -10

در امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند: هر کس تقوا را لباس زیرین دل خود نماید، 

 24خیر و نیکی از دیگران سبقت گرفته و عملش موفّق خواهد شد.

موال امیرالمؤمنین علیه   «. المؤمن  حصن  ألتّقوى» قال علیٌّ علیه الساّلم:  -11

 25السّالم فرمودند: تقوا دژ مؤمن است.

موال امیرالمؤمنین علیه السّالم «. الْأَخْلَاق  التُّقَى رَئِیسُ»قَالَ علیٌّ علیه الساّلم:  -12

 26 فرمودند: تقوا رئیس تمام خوی هاست.

وَ   أَفْئِدَتِکُمْ  فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ دَوَاءُ دَاءِ قُلُوبِکُمْ وَ بَصَرُ عَمَى»قَالَ علیٌّ علیه السّالم:  -13

شِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِکُمْ وَ صَلَاحُ فَسَادِ صُدُورِکُمْ وَ طُهُورُ دَنَسِ أَنْفُسِکُمْ وَ جِلَاءُ 

موال «.  فَزَعِ جَأْشِکُمْ وَ ضِیَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِکُم وَ أَمْنُ  ]غِشَاءِ[ عَشَا أَبْصَارِکُمْ

 قلوب، بیماری هاى داروى خدا، از ترس و امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند: تقوا

 کننده پاکیزه جان ها، زخم هاى مرهم و صالح جسمانى، آالم شفاى دلها، بینائى
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 و ها  اضطراب و آرامی ها نا برابر در چشمها، امنیت نابینائى جالى ارواح، آلودگى

                                                                               27است. شما تیرگی هاى روشنائى

وَ بینَ اللّهِ إن أخَذتَ بِهِ وَ جُنَّةٌ   بینَكَ  ألتّقوى آکدُ سببٍ»قال علیٌّ علیه الساّلم: -14

امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند: تقوا محکم ترین رشته میان موال«. مِن عذابٍ ألیمٍ

 28 تو و خداست اگر به آن چنگ زنی، و سپری از عذاب دردناک است.

أَشَدَّ اهْتِمَاماً بِالْعَمَلِ فَإِنَّهُ لَا   الْعَمَلِ  کُونُوا بِقَبُولِ»علیه الساّلم:   قال أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ -15

موال امیرالمؤمنین علیه السّالم  «.مَعَ التَّقْوَى وَ کَیْفَ یَقِلُّ عَمَلٌ یُتَقَبَّل یَقِلُّ عَمَلٌ

فرمودند: به پذیرفته شدن عمل بیشتر اهتمام ورزید تا به خود عمل، زیرا عملی که 

 29با تقوا همراه باشد هرگز کم نیست، چگونه کم باشد عملی که پذیرفته می شود.

  کُلِ  مَنِ اتَّقَى اللَّهَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ کُلِّ هَمٍّ فَرَجاً وَ مِنْ» الم:قال علیٌّ علیه السّ -16

موال امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند: هر کس تقوای الهی را  «.مَخْرَجاً  ضِیقٍ

 30رعایت کند، خداوند او را از هر غمی برهاند و از هر تنگنائی خارج نماید.

فَمَنْ أَخَذَ بِالتَّقْوَى عَزَبَتْ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَ دُنُوِّهَا وَ »... السّالم: قال علیٌّ علیه -17

الْأُمُورُ بَعْدَ مَرَارَتِهَا وَ انْفَرَجَتْ عَنْهُ الْأَمْوَاجُ بَعْدَ تَرَاکُمِهَا وَ أَسْهَلَتْ لَهُ   لَهُ  احْلَوْلَتْ
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عَلَیْهِ الْکَرَامَةُ بَعْدَ قُحُوطِهَا. وَ تَحَدَّبَتْ عَلَیْهِ الرَّحْمَةُ بَعْدَ  الصِّعَابُ بَعْدَ إِنْصَابِهَا وَ هَطَلَتْ

موال «. نُفُورِهَا وَ تَفَجَّرَتْ عَلَیْهِ النِّعَمُ بَعْدَ نُضُوبِهَا وَ وَبَلَتْ عَلَیْهِ الْبَرَکَةُ بَعْدَ إِرْذَاذِهَا

 و شدائد زند، تقوا دامن به دست که کس امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند: ... آن

 هم از متراکم ناراحتی هاى امواج شیرین، تلخی ها گردند، دور وى از ها  سختى

 بزرگواری هاى و عظمت و مجد آسان، کننده خسته و پى در پى مشکالت گشوده،

 خداوند شده قطع رحمت بارند، فرو او بر درشت دانه باران همچون رفته دست از

 شده، کم برکات و آیند، جوشش به نشستن فرو از پس نعمت ها کند، توجّه او به

 31. ببارند او بر فراوانى به

امام «. [ اللِّبَاسِ لِلْمُؤْمِنِ لِبَاسُ التَّقْوَى زین ]أَزْیَنُ»  قَالَ الصَّادِقُ علیه السّالم:-18

 صادق علیه السّالم فرمودند: لباس زیبای مؤمن ]زیباترین لباس مؤمن[ لباس

 32 تقواست.

وَ مَنْ شَکَرَهُ زَادَهُ وَ مَنْ   وَقَاهُ  اللَّهَ  اتَّقَى  مَنِ»... عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: -19

از حضرت صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند: هر «.  أَقْرَضَهُ جَزَاه

و هر کس شکر او را به  تقوای الهی داشته باشد، خداوند او را حفظ می کندکس 
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جای آورد، خدا به او زیادتی و برکت عنایت خواهد کرد و هر کس به خدا قرض 

 33دهد )به خاطر خدا به گرفتاری قرض دهد( خدای متعال به او پاداش خواهد داد.

ا نَقَلَ اللَّهُ مَ»  عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم یَقُولُ:-20

إِلَى عِزِّ التَّقْوَى إِلَّا أَغْنَاهُ مِنْ غَیْرِ مَالٍ وَ أَعَزَّهُ مِنْ غَیْرِ   الْمَعَاصِی  ذُلِ  عَزَّ وَ جَلَّ عَبْداً مِنْ

گوید: شنیدم امام صادق علیه   شعیب  بن  یعقوب«. عَشِیرَةٍ وَ آنَسَهُ مِنْ غَیْرِ بَشَرٍ

ت تقوى نبرد، عزّه اى را از خوارى گناه ب بنده و جلّ ى عزّفرمود: خدا السّالم می

 بدون آدمى و عزیزش کند و بدون فامیل نیازش کند  بى   بدون مال جز آنکه

 34 مأنوسش کند )یعنى با خود مأنوسش سازد(.

. از امام صادق علیه  «الْمُتَّقِینَ  الْقِیَامَةُ عُرْسُ»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ:  -21

 35السّالم روایت شده است: قیامت عروس )یا عروسی( تقواپیشگان است.

اصُونَ مِنَ قَدْ أَجْمَعَ اللَّهُ تَعَالَى مَا یَتَوَاصَى بِهِ الْمُتَوَ»قال الصّادق علیه السّالم: -22

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ]وَ لَقَدْ وَصَّیْنَا   التَّقْوَى  خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِیَ  الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فِی

لِحَةٍ وَ وَ فِیهِ جِمَاعُ کُلِّ عِبَادَةٍ صَا  الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیَّاکُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ[

بِهِ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَ الرُّتَبِ الْقُصْوَى وَ بِهِ عَاشَ مَنْ عَاشَ بِالْحَیَاةِ 
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: ]إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ* فِی مَقْعَدِ  الطَّیِّبَةِ وَ الْأُنْسِ الدَّائِمِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

حضرت صادق علیه السّالم فرمودند: خداوند متعال همه «. عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِر[صِدْقٍ 

ها را که از اوّلین و آخرین رسیده است، در یك موضوع جمع فرموده است،   وصیت

 بود، شده داده آنها به آسمانى کتاب شما، از پیش که کسانى به ما فرماید: ]و مى

 خدا( نافرمانى) از که کنیم مى سفارش( نیز) شما به( همچنین) کردیم، سفارش

بپرهیزید.[ و تقوى مجموعه هر گونه عبادت صالحى است، و به سبب آن به 

هاى باال رسیده است هر کسى که موفق شده است، و به  درجات بلند و مرتبت

وسیله آن زندگی نموده، هر کسی که پاک و با انس همیشگی زندگى کرده است. 

 جاى بهشتى نهرهاى و باغها در پرهیزگاران فرماید: ]یقیناً مى خداوند عزّ و جلّ

 36 [.!مقتدر مالك خداوند نزد صدق جایگاه دارند، در

قَرَأْتُ جَوَاباً مِنْ أَبِی   رَوَى أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمِیثَمِیُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ-23

أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّی أُوصِیكَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ »رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ: عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم إِلَى 

وَ یَرْزُقْهُ مِنْ  -أَنْ یُحَوِّلَهُ عَمَّا یَکْرَهُ إِلَى مَا یُحِبُّ  اتَّقَاهُ  جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ ضَمِنَ لِمَنِ

 «. لَّ لَا یُخْدَعُ عَنْ جَنبِهِ وَ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَ  حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ

احمد بن حسین میثمى از یکى از یارانش روایت کرده است که گفت: در پاسخى از 

حضرت صادق علیه السّالم به یکى از اصحابشان خواندم که نوشته بودند: امّا بعد، 
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کنم، چون براى متّقى، تضمین  جلیل سفارش مىمن تو را به تقواى خداى عزیز و 

کرده است که وى را از آن چه بدش می آید، به آنچه محبوب اوست، تغییر دهد و 

برد، به او روزى برساند. خداى عزیز و جلیل از طرف  از راهى که گمانش را نمى

دهد و آنچه در نزد اوست جز از طریق طاعتش به دست  خود کسى را فریب نمى

 37ید.آ نمى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْدُ ... »کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه الساّلم إِلَى سَعْدٍ الْخَیْرِ: -24

وَ یُجْلِی بِالتَّقْوَى عَنْهُ   عَنِ الْعَبْدِ مَا عَزَبَ عَنْهُ عَقْلُهُ  بِالتَّقْوَى  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقِی

جَهْلَهُ وَ بِالتَّقْوَى نَجَا نُوحٌ وَ مَنْ مَعَهُ فِی السَّفِینَةِ وَ صَالِحٌ وَ مَنْ مَعَهُ مِنَ  عَمَاهُ وَ

حضرت ...«. مِنَ الْمَهَالِك   الصَّاعِقَةِ وَ بِالتَّقْوَى فَازَ الصَّابِرُونَ وَ نَجَتْ تِلْكَ الْعُصَبُ

رحمن الرحیم، امّا بعد ... خداوند عزّ باقر علیه السّالم به سعدالخیر نوشتند: بسم اهلل ال

و جلّ به واسطه تقوا آن چه را که عقل بنده به آن نمی رسد، از وی دور می گرداند 

و به وسیله تقوا کوری و نادانی او را بر طرف می سازد. به کمك تقوا بود که نوح و 

رستند و  که با او در کشتی بودند نجات یافتند و صالح و پیروانش از صاعقهکسانی 

 38با تقواست که اهل صبر کامیاب شدند و آن گروه ها از مهلکه ها رهایی یافتند... .
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سزاوار است در پایان این قسمت به موعظه ای از موالی متّقیان امیرمؤمنان علی 

آن آثار چشم گیری از تقوای الهی برشمرده شده علیه السّالم اشاره کنیم که در 

. نتیجه رعایت تقوا را زهد در دنیا معرّفی می نمایند است و حضرت در کالمی شیوا

اذعان می کند که در  به خوبی آگاه ، انسانِبا دقّت در کلمات این موعظه عرشی

اهمیّت رعایت تقوا اگر نبود جز همین کالمِ موال علیه السّالم، هر آینه کفایت می 

خطبه همام بر  در واقع می توان این حدیث شریف را مقدّمه مناسبی برای .کرد

شمرد، جمالتی که با اعجاز علمی و معنوی خود، جان های تشنه معارف الهی را از 

 ولیاءبه ملکوتی امام األتقیاء و عماد األ، خطامهو در اد چشمه علوی نوشاندهزالل 

خطاب به همام رضوان اهلل علیه، دل های آماده ایشان را  امیرالمؤمنین علیه السّالم

البته به جهت اختصار و عدم اطاله کالم، ناچار شدیم  می سازد. نورانی و سیراب

ترجمه کلمات گهربار حضرت را بیان نموده و مطالعه متن عربی حدیث شریف را 

 به آدرس مندرج در پاورقی ارجاع دهیم.

یکى از ه : امیر المؤمنین علیه السّالم بندامام صادق علیه السّالم فرمود-25

 :ندعظه نوشتعنوان موه ب اناصحابش

کنم که نافرمانیش روا نیست و امید و  را و خودم را به تقواى کسى سفارش میو ت»

کرد، عزیز و قوى شد و زیرا هر که از خدا پروا  ،او و از او نباشده نیازى جز ب بى

، تنها پیکرش همراه گشت و عقلش از اهل دنیا باال برده می شودب سیر و سیرا
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ت دنیا چشمش ست، آنچه را از محبّا خردش نگران آخرتاهل دنیاست، ولى دل و 

خاموش نموده، حرامش را پلید دانسته و از شبهاتش دورى  ، نور قلبشدیده

مقدارى که ناچار از ه حالل خالص دنیا هم توجه ننموده جز به خدا که به گزیده، ب

بپوشاند، اى که عورتش را  ست، مانند پاره نانى که به پیکرش نیرو دهد و جامها آن

)غذاهای ساده نه غذاهای گران و تشریفاتی که  آن هم از درشت ترین خوراک

لباس ) و ناهموارترین لباسى مناسب مجالس ثروتمندان بی درد و بی تفاوت است(

 ساده و بی آالیشی که انسان را از یاد خدا غافل نساخته و متمایل به دنیا نمی کند(

اطمینان و امیدى ندارد، و  ،باشد ناچار هم می چه آنه دستش آید، و نسبت به که ب

تالش و  )در مسیر تقوا و بندگی خدا( آفریننده همه چیز است.ه اطمینان و امیدش ب

 هایش نمودار استخوان جائی که اندازد تا می زحمته کند و تنش را ب می کوشش

)آن(، نیروى بدنى و  در عوض وندرود، و خدا می گودىه شود و دیدگانش ب می

دهد، و آنچه در آخرت برایش اندوخته بیشتر است، دنیا را  توانائى عقلی به او می

چه از عمرت  کور و کر و الل و زبون کند، پس در آن ،ت دنیارها کن که محبّ

مگو، زیرا پیشینیانت که هالک شدند،  باقیمانده جبران گذشته نما و فردا و پس فردا

که ناگهان فرمان خدا  تا آن ،بر آرزوها و امروز و فردا کردن بود خاطر پایدارىه ب

ه ها غافل بودند، سپس بر روى تابوت ب سویشان آمد )مرگشان رسید( و آنه ب

سوى گورهاى تنگ و تاریك خود رهسپار گشته و فرزندان و اهل بیتش او را رها 

با تصمیمى که شکست  ه و از همه بریده و ترک دنیا نموده،کردند، پس با دلى متوجّ
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ه را بر اطاعتش یارى کند و بو . خدا من و تدسوى خدا روه ب ،و بریدگى ندارد

 39ق دارد.موجبات رضایتش موفّ

حال مسأله مهمّ این جاست که اهل تقوا، دقیقاً از چه چیز هائی باید پرهیز کنند؟، و 

، در چه صفاتی دارند؟ تا با مراجعه به آن موارد و صفات )پرهیزکاران(اساساً متّقین

. در این زمینه یکی از کسب تقوا و نتیجتاً انجام عمل صالح، موفّق و پیروز باشیم

و مراجع، کالم شیوائی از امیر کالم، باب علم نبیّ صلّی اهلل علیه و آله بهترین منابع 

 )دشتی(که در کتاب شریف نهج البالغهو سلّم، موالنا امیرالمؤمنین علیه السّالم است 

 ، با عنوان خطبه همّام، شهرت پیدا کرده است و راه گشای تشنگان193خطبه 

 مطالعه این خطبه بی نظیر ن به سوی معبود یگانه می باشد.طریق حقیقت و سالکا

در دل های مشتاق ایجاد می کند و از سوی  یوصف ناپذیر ، شور و شعفاز طرفی

دیگر کوهی از درد و غم بر دل آزاد مردان عالم سرازیر می سازد. درد و غمی که 

منشأ آن غربت و خانه نشینی مردیست که این خطبه غرّاء، از دو لب مبارکش 

جاری گشته، شخصیّتی که به جای آن که عالمی از فیض وجود او سیراب شود و 

م و معنویّتش جهان را منوَّر کند، آن قدر در تنهائی و غربت به سر برد و انوار عل

ی از شمشیر حقّ او در روز روشن به تاراج رفت، تا عاقبت با دلی پر درد و فرق

جان در فراق یار معصومه اش زهرای اطهر علیها السّالم،  حسادت و کینه شکافته،

                                                           
 .136ص  2ج  اإلسالمیة( -الکافی )ط  39



 

35 

بود خود تسلیم نمود و شربت خود را در محراب عبادت و در حال سجود، به مع

شهادت را نوشید. 


