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را در حالی آغاز می کنم که به درگاه خداوند کریم شکر گذارم از « اهل تقوا چگونه اند؟» سلسله مباحث شماره ششم

علیه السّالم بهره  این که رخصت داد تا به این جا از چشمه سار بی بدیل معرفت و نورانیّت موالیمان امیرالمؤمنین

گیریم و با مرور سطر هایی از علوم بی کران آن ولیّ خدا و حجّت راستین حق تعالی، بر شدّت عالقه و والیتمان نسبت 

قوه شنوائی انسان برای علم نافع و به آن بزرگوار بیافزائیم إن شاءاهلل. در مباحث گذشته از چشم پوشی از گناه و وقف 

آمد. حال به فراز دیگری از خطابه شیوای موالی متّقیان علیه السّالم می رسیم. امام علیه مقام رضا سخن به میان 

 السّالم می فرمایند: 

اقا  ِِلَ  الََّّوَاِِ وَ وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شَوْ»

ها مقرّر داشت، روح هاى آنان حتّى یك   و اگر نبود اجل و سر آمد معیّنى که خداوند براى آن«. خَوْفا  مِنَ الْعِقَاِِ

 گرفت.  چشم برهم زدن از شوق پاداش و از ترس کیفر در جسمشان قرار نمى

هیچ وابستگی ای نسبت به دنیا از کالم حضرت امیر علیه الساّلم در این فراز از خطبه استفاده می شود که اهل تقوا 

ندارند و آن چنان به حساب اعمال خود رسیدگی می کنند و سبك بار هستند که هر آینه آماده کوچ از این دنیا می 

باشند و ترسی از مرگ ندارند. به عالوه این که شوق زیارت حضرت حق و اولیاء خدا آن چنان ایشان را مشتاق نموده 

ند برای هر کسی مقدّر نموده است نمی بود، لحظه ای برای عبور از دنیا و انتقال به آخرت که اگر اجلی را که خداو

زمانى که «. إِنَّ الْقَلْبَ إِذَا صَفَا ضَاقَتْ بِهِ الْأَرْضُ حَتَّى یَسْمُوَ» حضرت صادق علیه السّالم می فرمایند: ف نمی کردند.توقّ

و از طرفی هرگز به خود غرّه نیستند و ترس از  1کند. می آنجا که پرواز شود، تامی دل صفا پیدا کند، زمین برایش تنگ 

این دارند که در صورت توقّف در دنیا، مبادا مبتالی به معصیت خدای کریم شده و از درگاه احدیّت دور شوند. پس در 

خوف و -2اشتیاق به آخرت  دنیا و بی رغبتی نسبت به-1می فرمایند:  امام علیه السّالم به دو مطلب اساسی اشاره واقع

امیر علیه السّالم، الزم است به  کالم حضرت به جهت استفاده بیشتر از این عبارت خطبه، رجاء. برای روشن تر شدن

 شرح این دو نکته بپردازیم.

 

 بي رغبتي نسبت به دنيا، اشتياق به آخرت

ست و نشانه ای بر وجود خداست. امّا رابطه دنیا به خودی خود حقیقتی دارد که چون مخلوق خداوند متعال است خیر ا

انسان ها با دنیا می تواند به گونه های مختلفی باشد. آن چه برای همه درباره دنیا مشترک است، همان کالم رسول 

هر آن چه در دنیا بکاریم،  2دنیا مزرعه آخرت است.«. الدُّنْیَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَة»خدا صلّی اهلل علیه و آله است که فرمودند: 

لسّعادات درباره حقیقت دنیا این مرحوم ملّا مهدی نراقی در جامع ا نتیجه و ثمره آن را در آخرت برداشت خواهیم کرد.

 و بهره آن در آدمى براى مرگ از پیش آن چه از: است عبارت بندگان حقّ در دنیا حقیقت و ماهیّت»ونه می نویسد: گ

                                                           
 .130ص  2 اإلسالمیة( ج  -الکافی )ط  1
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 و. دنیاست او به نسبت دارد، وفات از پیش خود، کنونى حال در که تىلذّ و هست، تیلذّ و غرض و حظّ و شهوت وسیله

 بدن به ارتباط دیگرى و ستها دوست داشتن آن که قلبى ارتباط یکى هست، ها آن در دو عالقه و ارتباط بنده براى

 ،دارد رغبت و میل آن به انسان چه آن همه امّا .کند بردارى  بهره آن از تا است آن پرورش و اصالح به اشتغال که

 نافع علم یعنى -بماند برایش مرگ از بعد آن نتیجه و ثمره اگر دارد میل آن به دنیا در آدمى چه آن زیرا نیست، مذموم

 و دسترس، در و است نزدیك که نامند می دنیا اعتبار این به را آن و است، آخرت به متعلّق حقیقت در -صالح عمل و

 و حظّ چه اگر چیزهاست، ترین  بخش لذّت ایشان براى حتّى و برد  مى لذّت خود عبادت و علم از عابد و معالِ از یك هر

 هر رود،  مى شمار به آخرت از حقیقت در بلکه ،محسوب نمی شود مذموم یدنیا از لیکن دنیاست، در زودرس اى  بهره

 از است مشاهده و حس قلمرو در چه هر زیرا .شود مى محسوب دنیا از است مشهود و محسوس که این حیث از چند

 و هشمرد دنیا از را نماز مسلّ و آله و علیه اللّه صلى اکرم پیامبر رو این از و است -دنیا یعنى -(محسوس) شهادت عالم

 محبوب من نزد شما دنیاى از چیز سه .«عَیْنِی فِی الصَّلَاةِالطِّیبُ وَ النِّسَاءُ وَ قُرَّةُ   ثَلَاثٌ  دُنْیَاکُمْ  حُبِّبَ إِلَیَّ مِنْ» :ندفرمود

 مذموم دنیاى پس .است آخرت اعمال از نماز که این با 3.است نماز در من چشم روشنى و زنان، و خوش، بوى: است

 از بردن لذّت جز آن و آن، براى اى  وسیله نه و است آخرت اعمال از نه که زودرس و عاجل بهره و حظّ :از است عبارت

البته ناگفته نماند که کار و تالش در  4 «.نیست است ضرورت مقدار بر زائد که مباحى چیزهاى بهره بردن از و گناهان

طلب رزق و روزی بسیار با فضیلت است و روایات زیادی بر این حقیقت داللت می کند، حتّی کسب درآمدی بیش از 

ه دادن در زندگی خانواده و دست گیری از بندگان گرفتار خدا، بسیار ممدوح اندازه ضرورت و نیاز انسان، به انگیزه توسع

وَ سَعْیاً عَلَى أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً   النَّاسِ  مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا اسْتِعْفَافاً عَنِ»، چنان چه امام باقر علیه السّالم فرمودند: و پسندیده است

نیازى از مردم، و در رفاه   هر کس که براى بى «.جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِعَلَى جَارِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ 

قرار دادن خانواده خود، و نیکى کردن به همسایه، به کسب روزى بپردازد، روز قیامت در حالى خداى عزّ و جلّ را 

پیرامون حبّ دنیا و به تبع آن دوری از آخرت و  5شب چهاردهم می درخشد. کند که صورتش هم چون ماه مالقات مى 

یا بغض دنیا و به دنبال آن اشتیاق به آخرت آیات و روایات زیادی در قرآن کریم و منابع حدیثی وجود دارد که با مطالعه 

بیشتر نمایان علیه السّالم  آن ها ارزش این صفت اهل تقوا بسیار بهتر درک می شود و عمق کالم حضرت امیرالمؤمنین

 .می گردد

 

 حبّ دنيا در آئينه آیات اقرآن

ها همان کسانند که  این«. أُولئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَیاةَ الدُّنْیا بِالْآخِرَةِ فَال یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ یُنْصَرُونَ»-1

    6.ها را یارى نخواهد کرد شود؛ و کسى آن  ها تخفیف داده نمى عذاب آناند؛ از این رو   آخرت را به زندگى دنیا فروخته

                                                           
 .31معدن الجواهر و ریاضة الخواطر ص  3
 .25ص  2 برگرفته از کتاب: علم اخالق اسالمى)ترجمه جامع السعادات( ج 4
 .260ص  10 مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ج 5
 .86سوره بقرة/آیه 6
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 الْقِیامَةِ وَ اللَّهُ یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ بِغَیْرِ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ یَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ»-2

زندگى دنیا براى کافران زینت داده شده است، از این رو افراد باایمان را )که گاهى دستشان تهى است(،  «. حِسابٍ

کنند؛ در حالى که پرهیزگاران در قیامت، باالتر از آنان هستند؛ )چرا که ارزش هاى حقیقى در آن جا آشکار  مسخره مى 

  7دهد.  ، هر کس را بخواهد بدون حساب روزى مىگیرد؛( و خداوند گردد، و صورت عینى به خود مى  مى 

وَ الْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ  زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِینَ وَ الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ»-3

قُلْ أَ أُنَبِّئُکُمْ بِخَیْرٍ مِنْ ذلِکُمْ لِلَّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِی *نْیا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ

محبّت امور مادى، از زنان و «. عِبادِمِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ فِیها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِیرٌ بِالْ

فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره و اسب هاى ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است؛ )تا 

در پرتو آن، آزمایش و تربیت شوند؛ ولى( این ها )در صورتى که هدف نهایى آدمى را تشکیل دهند،( سرمایه زندگى 

آیا شما را از چیزى آگاه کنم که از »( است؛ و سرانجام نیك )و زندگىِ واال و جاویدان(، نزد خداست.* بگو: پست )مادى

ها، در راه مشروع و  اند، )و از این سرمایه  براى کسانى که پرهیزگارى پیشه کرده « هاى مادى(، بهتر است؟ این )سرمایه

ارشان )در جهان دیگر(، باغ هایى است که نهرها از پاىِ درختانش مى کنند،( در نزد پروردگ حقّ و عدالت، استفاده مى 

گذرد؛ همیشه در آن خواهند بود؛ و همسرانى پاکیزه، و خشنودى خداوند )نصیب آن هاست(. و خدا به )امورِ( بندگان،  

  8بیناست.

  9بعضی از شما خواهان دنیا هستید و برخی دیگر طالب آخرت.«. ... مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الدُّنْیا وَ مِنْکُمْ مَنْ یُرِیدُ الْآخِرَةَ...»-4

  10 و زندگى دنیا، چیزى جز سرمایه فریب نیست.«. وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ»...-5

زندگى دنیا، چیزى جز بازى و  «. یَتَّقُونَ أَ فَال تَعْقِلُونَ  وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ»-6

  11اندیشید؟ سرگرمى نیست! و سراى آخرت، براى آن ها که پرهیزگارند، بهتر است! آیا نمى 

أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما کَسَبَتْ لَیْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ  وَ ذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ ذَکِّرْ بِهِ»-7

ابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما وَلِیٌّ وَ ال شَفِیعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ ال یُؤْخَذْ مِنْها أُولئِكَ الَّذِینَ أُبْسِلُوا بِما کَسَبُوا لَهُمْ شَر

ها کن کسانى را که آیین )فطرى( خود را به بازى و سرگرمى گرفتند، و زندگى دنیا، آن ها را مغرور و ر«.  کانُوا یَکْفُرُون

ساخته، و با این )قرآن(، به آن ها یادآورى نما، تا گرفتار )عواقب شوم( اعمال خود نشوند! )و در قیامت( جز خدا، نه 

عوضى بپردازد، از او پذیرفته نخواهد شد؛ آن ها کسانى  اى! و )چنین کسى( هر گونه کننده  یاورى دارند، و نه شفاعت 
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اى از آب سوزان براى آن هاست؛ و عذاب دردناکى به  اند؛ نوشابه  اند که خود انجام داده  هستند که گرفتار اعمالى شده 

  12کردند. ورزیدند )و آیات الهى را انکار( مى خاطر این که کفر مى 

مِنَ الْآخِرَةِ فَما  وا ما لَکُمْ إِذا قِیلَ لَکُمُ انْفِرُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضِیتُمْ بِالْحَیاةِ الدُّنْیایا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُ»-8

به سوى »شود:  گفته مى  اید! چرا هنگامى که به شما اى کسانى که ایمان آورده «.  مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا فِی الْآخِرَةِ إِالَّ قَلِیل

دهید(؟! آیا به زندگى دنیا به جاى   کنید )و سستى به خرج مى  بر زمین سنگینى مى« جهاد در راه خدا حرکت کنید!

  13اید؟! با این که متاع زندگى دنیا، در برابر آخرت، جز اندکى نیست! آخرت راضى شده 

و «.  إِنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ بِها فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ کافِرُونَ فَال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ»-9

خواهد آنان را به وسیله آن، در زندگى دنیا عذاب کند، و   )کثرت( اموال و اوالد آن ها، تو را در شگفتى فرو نبرد؛ خدا مى

  14.در حال کفر بمیرند

أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما  *لُونَإِنَّ الَّذِینَ ال یَرْجُونَ لِقاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ اطْمَأَنُّوا بِها وَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ آیاتِنا غافِ»-10

ا خشنود شدند و بر آن تکیه آن ها که ایمان به مالقات ما )و روز رستاخیز( ندارند، و به زندگى دنی«.  کانُوا یَکْسِبُونَ

  15دادند.  کردند، و آن ها که از آیات ما غافلند* )همه( آن ها جایگاهشان آتش است، به خاطر کارهایى که انجام مى

خدا روزى را براى «.  الْآخِرَةِ إِالَّ مَتاعاللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشاءُ وَ یَقْدِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا فِی »-11

دهد؛ ولى آن ها   هر کس بخواهد )و شایسته بداند( وسیع، براى هر کس بخواهد )و مصلحت بداند،( تنگ قرار   مى

  16 . [ به زندگى دنیا، شاد )و خوشحال( شدند؛ در حالى که زندگى دنیا در برابر آخرت، متاع ناچیزى است ]کافران

همان  «.فِی ضَاللٍ بَعِیدٍذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَى الْآخِرَةِ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ الَّ»-12

منحرف  خواهند راه حق را دارند؛ و مى  دهند؛ و )مردم را( از راه خدا باز مى  ها که زندگى دنیا را بر آخرت ترجیح مى 

 17سازند؛ آن ها در گمراهى دورى هستند.

این به خاطر آن است که زندگى «. ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَیاةَ الدُّنْیا عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال یَهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ»-13

  18کند.  ایمان )لجوج( را هدایت نمى دنیا )و پست را( بر آخرت ترجیح دادند؛ و خداوند افراد بى 

  «.فِی الْآخِرَةِ مِنْ نَصِیبٍ مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ وَ مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُّنْیا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ»-14

افزاییم؛ و کسى که فقط   م و بر محصولش مىدهی  کسى که زراعت آخرت را بخواهد، به کشت او برکت و افزایش مى

 19.اى ندارد  دهیم امّا در آخرت هیچ بهره  کشت دنیا را بطلبد، کمى از آن به او مى
                                                           

 .70سوره أنعام/ 12
 .38سوره توبه/آیه 13
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 .26سوره رعد/آیه 16
 .3سوره ابراهیم/آیه 17
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و هرگز   «. رَبِّكَ خَیْرٌ وَ أَبْقىما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیاةِ الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ وَ رِزْقُ   وَ ال تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلى»-15

هاى زندگى دنیاست؛ تا   ایم، میفکن! این ها شکوفه  هایى از آنان داده  چشمان خود را به نعمت هاى مادّى، که به گروه

  20. آنان را در آن بیازماییم؛ و روزى پروردگارت بهتر و پایدارتر است

أَ فَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً  *أَ فَال تَعْقِلُونَ  لْحَیاةِ الدُّنْیا وَ زِینَتُها وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقىءٍ فَمَتاعُ ا وَ ما أُوتِیتُمْ مِنْ شَیْ»-16

اده شده، متاع زندگى دنیا و آن چه به شما د«. فَهُوَ القِیهِ کَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَیاةِ الدُّنْیا ثُمَّ هُوَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِینَ

کنید؟!* آیا کسى که به او وعده نیکو داده   زینت آن است؛ و آن چه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمى

ایم، سپس روز قیامت )براى حساب و جزا(  ایم و به آن خواهد رسید، همانند کسى است که متاع زندگى دنیا به او داده  

  21خواهد بود؟ از احضارشدگان

این زندگى دنیا چیزى جز «. ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ»-17

 22 دانستند. سرگرمى و بازى نیست؛ و زندگى واقعى سراى آخرت است، اگر مى 

اى مردم! وعده خداوند حقّ «. اسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فاَل تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ ال یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُیا أَیُّهَا النَّ»-18

  23است؛ مبادا زندگى دنیا شما را بفریبد، و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به )کَرَم( خدا مغرور سازد.

اى «.  خاسِرُونَالَّذِینَ آمَنُوا ال تُلْهِکُمْ أَمْوالُکُمْ وَ ال أَوْالدُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْیا أَیُّهَا »-19

 24اید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند! و کسانى که چنین کنند، زیانکارانند. کسانى که ایمان آورده 

اموال و فرزندانتان فقط وسیله آزمایش شما هستند؛ و «.  إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَواْلدُکُمْ فِتْنَةٌ وَ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ»-20

  25. خداست که پاداش عظیم نزد اوست

رآنی آن: ترجیح دنیا این ها تنها گوشه ای از آیاتی است که در قرآن کریم درباره دلبستگی و محبّت دنیا و به عبارت ق

بر آخرت، مطرح گردیده است، که به خاطر رعایت اختصار کالم، از طرح مابقی آن خودداری شد. امّا همین تعداد آیاتی 

 که مذکور شد، حاوی اطّالعات گسترده ای است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

گروهی که خواهان دنیا -1به دوگروه تقسیم می شوند:  مطابق آیات کریمه ای که بیان شد، مردم در برخورد با دنیا

خواهان دنیا هستند، کسانی می باشند که آخرت گروهی که طالب آخرت می باشند. امّا دسته ای که -2هستند و 

خویش را با زندگی دنیا معامله می کنند و آخرت را در ازای تحصیل دنیا می فروشند. امّا چرا آخرتی را که دار القرار 

در مقابل زندگی دنیا که موقّت و زودگذر است و تنها به منزله محل  ،ست و زندگی در آن جاودانه و حقیقی می باشدا
                                                                                                                                                                                     

 .20سوره شورى/آیه 19
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 .64سوره عنکبوت/آیه 22
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است، معامله می کنند؟! آیا این معامله منطقی و عقالئی است؟! پاسخ این است که این نوع آزمایش و یا ابزار آزمایش 

به هیچ وجه عاقالنه نیست امّا زندگی دنیا برای دنیازدگان زینت  دگذر()معامله سرای جاودانه با متاع اندک و زو معامله

داده شده و باعث فریب ظاهر بینان می شود و ایشان را مانند کودکانِ بازی گوش، مشغول به بازی و سرگرمی می 

ان را می نماید و این چنین می شود که آن ها از یاد خدا غافل می گردند و حجاب های ظلمت روی عقل و بصیرتش

پوشاند و فراموش می کنند که زندگی دنیا عمری هم چون عمر یك شکوفه دارد و کوتاه است و این سرای آخرت است 

. لذا به فرموده قرآن کریم دچار که برای آن ها می ماند و زندگی واقعی و همیشگی بشر در آن جا بر پا خواهد شد

ه دهند هرگز هدایتی نخواهند یافت و در آخرت در عذابشان تخفیف گمراهی خاصّی می شوند که اگر در این مسیر ادام

 داده نشده، یاوری نخواهند داشت. و نتیجه آن این است که هیچ نصیب و بهره ای از آخرت نخواهند داشت.

، ثقلین )قرآن و اینك زمان آن فرا رسیده تا با مراجعه به جمالت نورانی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السّالم

 رت( را کامل نموده و از هر دو میراث پیغمبر اکرم صلّی اهلل علیه و آله کسب معرفت و علم نمائیم.عت

 

 حبّ دنيا در روایات اهل بيت عليهم السّالم

لَى صَاحِبِهَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ وَ الَّذِی إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّی اهلل علیه و آله مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَیْتَةٍ فَقَالَ أَ تَرَوْنَ هَذِهِ الشَّاةَ هَیِّنَةً عَ»-1

زِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى کَافِراً نَفْسِی بِیَدِهِ الدُّنْیَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ هَذِهِ عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَوْ کَانَتِ الدُّنْیَا تَ

بینید که این گوسفند  به مردار گوسفندى برخوردند، فرمودند: آیا مى ول خدا صلّی اهلل علیه و آله رس «.مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

ارزش است؟ گفتند: آرى یا رسول اهلل، فرمودند: به خدایى که جان من به دست قدرت اوست،  چقدر براى صاحبش بى 

اى در پیشگاه  است، و اگر دنیا به قدر پر پشه  این دنیا در پیشگاه خدا از این الشه گوسفند براى صاحبش کم ارزش تر

  26خدا ارزش داشت، به هیچ کافرى جرعه آبى از آن نمى نوشاند.

رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: دنیا «. الدُّنْیَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْکَافِر»  قَالَ رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله:-2

 27و بهشت کافر.زندان مؤمن است 

مَنْ أَحَبَّ دُنْیَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَ مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْیَاهُ فَآثِرُوا مَا یَبْقَى عَلَى مَا »  قَالَ رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله:-3

آخرتش ضرر زده است و هر کس  رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: هر کس دنیایش را دوست بدارد به«.  یَفْنَى

آن چه را که باقی است آخرتش را دوست داشته باشد به دنیایش ضرر زده است )دنیائی که او را از خدا غافل کند(، پس 

 28بر فانی مقدّم کنید.

                                                           
 .128ص  1 مجموعة ورام ج  26
 .128ص  1 مجموعة ورام ج  27
 .128ص  1 مجموعة ورام ج  28
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«. سَیِّئَةٍ وَ سَبَبُ إِحْبَاطِ کُلِّ حَسَنَةٍخَطِیئَةٍ وَ مِفْتَاحُ کُلِّ   کُلِ  الدُّنْیَا رَأْسُ  حُبُ»  قَالَ رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله:-4

و کلید همه بدی ها و سبب نابودی هر  رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودند: محبّت دنیا سرآمد تمام گناهان است

  29. خوبى است

عُ عَنْ نَفْسِهِ شَیْئاً فَقُلْتُ یَا رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْكَ وَ کُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّی اهلل علیه و آله فَرَأَیْتُهُ یَدْفَ»  قَالَ بَعْضُهُمْ:-5

مِنِّی لَمْ یُفْلِتْ   الَتْ إِنَّكَ إِنْ فَلَتَآلِكَ مَا الَّذِی تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ هَذِهِ الدُّنْیَا مُثِّلَتْ لِی فَقُلْتُ لَهَا إِلَیْكِ عَنِّی فَرَجَعَتْ فَقَ

در خدمت رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله  بودم، دیدم چیزى را از خودش  یکی از اصحاب می گوید: «. بَعْدَک عَنِّی مَنْ

کنید؟ فرمودند:  چه چیز را از خود دور مى  -درود خدا بر تو و خاندان تو باد -سازد، عرض کردم: یا رسول اهلل دور مى 

! برگشت. گفت: اگر چه تو از دست من نجات یافتى، امّا پس از تو از من دور شو این دنیا برای من مجسّم شد، گفتم:

 30دیگران از دست من خالص نخواهند شد.

الدُّنْیَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَ مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ لَهَا یَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ وَ عَلَیْهَا » علیه و آله: صلّی اهلل قَالَ رسول اهلل-6

دنیا خانه کسى است رسول خدا فرمودند:  «. وَ لَهَا یَسْعَى مَنْ لَا یَقِینَ لَه  دِی مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ وَ عَلَیْهَا یَحْسُدُ مَنْ لَا ثِقَةَ لَهُیُعَا

کند نادان است، و کسى که ناآگاه  که خانه ندارد، و ثروت کسى است که مالى ندارد، کسى که مال دنیا را جمع مى 

ورزد، و هر که یقین ندارد،  ورزد، و آن که اطمینان قلب ندارد، به خاطر دنیا حسد مى  خاطر دنیا دشمنی مى است به 

 31برای دنیا تالش )بیش از حدّ( می کند )و حرص می زند(.

 خِصَالٍ أَرْبَعَ قَلْبَهُ أَلْزَمَ وَ ءٍ شَیْ فِی هِاللَّ مِنَ فَلَیْسَ هَمِّهِ أَکْبَرُ الدُّنْیَا وَ أَصْبَحَ مَنْ»  رسول اهلل صلّی اهلل علیه و آله: قَالَ-7

هر که شبى را بگذراند و «. أَبَداً مُنْتَهَاهُ یَبْلُغُ لَا أَمَلًا وَ أَبَداً غِنَاهُ یَبْلُغُ لَا فَقْراً وَ أَبَداً مِنْهُ یَنْفَرِجُ لَا شُغُلًا وَ أَبَداً عَنْهُ یَنْقَطِعُ لَا هَمّاً

اى ندارد، و دلش را چهار خصلت فرا می گیرد: غمى که هرگز   بیش از هر چیز به فکر دنیا باشد، از رحمت خدا بهره

و آرزویى که هرگز به نیازى نرسد،  بى  جدایى نپذیرد، و آن گرفتارى که هرگز برطرف نشود و آن تنگدستى که هرگز به

 32سامان نرسد.

تَزَیَّنْتِ وَ تَصَنَّعْتِ لَهُمْ إِنِّی قَذَفْتُ   یَا دُنْیَا مَا أَهْوَنَكِ عَلَى الْأَبْرَارِ الَّذِینَ»مَکْتُوبٌ فِی صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ علیه السّالم:   قِیلَ-8

کُلُّ شَأْنِكِ صَغِیرٌ وَ إِلَى الْفَنَاءِ تَصِیرِینَ قَضَیْتُ  وَ مَا خَلَقْتُ خَلْقاً أَهْوَنَ عَلَیَّ مِنْكِ  فِی قُلُوبِهِمْ بُغْضَكِ وَ الصُّدُودَ عَنْكِ

اند که در   آورده     «.كعَلَیْكِ یَوْمَ خَلَقْتُكِ أَنْ لَا تَدُومِی لِأَحَدٍ وَ لَا یَدُومُ أَحَدٌ لَكِ وَ إِنْ بَخِلَ بِكِ صَاحِبُكِ وَ شَحَّ عَلَیْ

اى، چه قدر، در نظر نیکان  با این که خود را ساخته و آرایش کرده  صحف حضرت ابراهیم نوشته شده است: اى دنیا،

در نزد  -تر از تو ام، و هیچ مخلوقى را پست پست و خوارى! من کینه تو را بر دل آنان افکنده، و از تو بر حذر داشته 

                                                           
 .21ص  1 إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ج  29
 .128ص  1 مجموعة ورام ج  30
 .130ص  1 مجموعة ورام ج  31
 .130ص  1 مجموعة ورام ج  32
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ان قرار دادم که بر کسى هاى تو ناچیز و در معرض فناست، روزى که تو را آفریدم، چن ام، تمام جنبه  نیافریده  -خود

 33پایدار نمانى و کسى هم در تو پایدار نماند، و اگر کسى در مورد تو بخل ورزد، با تو باشد و حریص تر شود.

قِیمُ الْمَاءُ وَ النَّارُ لَا یَسْتَقِیمُ حُبُّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ فِی قَلْبِ مُؤْمِنٍ کَمَا لَا یَسْتَ»  قَالَ عِیسَى علی نبیّنا وآله و علیه السّالم: -9

فرمایند: دوستى دنیا و آخرت یك جا در دل مؤمن   حضرت عیسى علی نبیّنا و آله و علیه السّالم مى«. فِی إِنَاءٍ وَاحِد

 34شود، همان طورى که آب و آتش در یك ظرف جمع نمی شوند. استوار نمى

فِی الْأَفْنِیَةِ وَ الطُّرُقِ فَقَالَ لَهُمْ یَا مَعْشَرَ الْحَوَارِیِّینَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مَاتُوا عَنْ سَخْطَةٍ وَ  مَرَّ عِیسَى ع بِقَرْیَةٍ فَإِذَا أَهْلُهَا مَوْتَى»-10

للَّهُ إِلَیْهِ إِذَا کَانَ اللَّیْلُ فَنَادِهِمْ  فَأَوْحَى الَوْ مَاتُوا عَنْ غَیْرِ ذَلِكَ لَتَدَافَنُوا فَقَالُوا یَا رُوحَ اللَّهِ وَدِدْنَا لَوْ عَلِمْنَا خَبَرَهُمْ فَسَأَلَ رَبَّهُ

ا رُوحَ اللَّهِ فَقَالَ مَا حَالُکُمْ وَ مَا یُجِیبُوکَ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أَشْرَفَ عَلَى نَشَزٍ ثُمَّ نَادَى یَا أَهْلَ الْقَرْیَةِ فَأَجَابَهُ مُجِیبٌ لَبَّیْكَ یَ

 وَ کَیْفَ یَةٍ وَ أَصْبَحْنَا فِی الْهَاوِیَةِ قَالَ وَ کَیْفَ ذَلِكَ قَالَ لِحُبِّنَا الدُّنْیَا وَ طَاعَتِنَا أَهْلَ الْمَعَاصِی قَالَقِصَّتُکُمْ قَالَ بِتْنَا فِی عَافِ

به روستایى گذر  )ع(حضرت عیسى «.بَکَیْنَا...کَانَ حُبُّکُمُ الدُّنْیَا قَالَ حُبُّ الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ إِذَا أَقْبَلَتْ فَرِحْنَا وَ إِذَا أَدْبَرَتْ حَزِنَّا وَ 

این مردم به   اند، رو به حواریون کرده و فرمودند: ها مرده  کردند، دیدند، تمام مردم آن جا میان حیاط منزل و کوچه 

اهلل! کردند. عرض کردند: یا روح   اند و اگر به دلیل دیگرى مرده بودند، یك دیگر را دفن مى  دلیل خشم خدا مرده

حضرت عیسى از خداوند درخواست نمودند، و خداوند به او وحى  شدیم.  دوست داشتیم که از جریان اینان آگاه مى

صدا زدند: اى  )ع(هنگام شب آنان را صدا بزن، تو را پاسخ خواهند داد، وقتى که آخر شب شد، حضرت عیسىه ب :فرمود

: حال شما و داستان شما چیست؟ عرض کرد: ما شب ندپرسید )ع(یا روح اهلل! عیسى مردم روستا! صدایى آمد: بله

به خاطر عالقه ما به  شد؟ گفت: چطور این گونه: ندتندرست و خوش خوابیدیم، و صبح خود را در هالکت دیدیم، فرمود

ش، هر گاه دنیا د: عالقه شما به دنیا چگونه بود؟ گفت: مانند عالقه کودک به مادردندنیا و پیروى از گنهکاران بود. فرمو

 35کرد محزون و گریان بودیم.  کرد خوشحال، و هر گاه پشت مى  به ما رو مى

موالی ما «.  الدُّنْیَا مِنْ قُلُوبِکُم  إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَخْرِجُوا حُبَ» قال موالنا امیرالمؤمنین علی علیه السّالم:-11

 36فرمودند: اگر خدا را دوست می دارید پس محبّت دنیا را از دلتان بیرون کنید.امیرالمؤمنین علی علیه السّالم 

الدُّنْیَا یُفْسِدُ الْعَقْلَ وَ یُصِمُّ الْقَلْبَ عَنْ سَمَاعِ الْحِکْمَةِ وَ یُوجِبُ أَلِیمَ   حُبُ» قال امیرالمؤمنین علی علیه السّالم: -12

کَر دل را از شنیدن حکمت  گوش فرمودند: محبّت دنیا عقل را فاسد می کند و امیرالمؤمنین علی علیه السّالم«. الْعِقَابِ

 37می نماید و منجر به عقابی دردناک می گردد.

                                                           
 .130 ص 1  ج مجموعة ورام 33
 .327ص  14 بیروت( ج  -األنوار )ط بحار  34
 .133ص  1 مجموعة ورام ج  35
 .163عیون الحکم و المواعظ )للیثی( ص  36
 .231عیون الحکم و المواعظ )للیثی( ص  37
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الدُّنیا ال   حُبُّ اللّهِ وَ حُبُّ کَما أَنَّ الشَّمسَ وَ اللَّیلَ ال یَجتَمِعانِ کَذلِكَ »قال علیّ بن ابی طالب علیه السّالم: -13

حضرت امیر علیه السّالم فرمودند: همان طور که خورشید و شب با هم جمع نمی شوند همچنین محبّت خدا «. یَجتَمِعانِ

 38و حبّ دنیا نیز با یك دیگر اجتماع نمی کنند.

 ذِکْرُهُمُ حَلَقاً فِیهَا یَقْعُدُونَ الْمَسَاجِدَ یَأْتُونَ أُمَّتِی مِنْ نَاسٌ الزَّمَانِ آخِرِ فِی یَأْتِی» صلّی اهلل علیه و آله: قَالَ رسول اهلل -14

در آخر الزّمان مردمی از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله فرمودند:  .«حَاجَةٌ بِهِمْ لِلَّهِ فَلَیْسَ تُجَالِسُوهُمْ لَا الدُّنْیَا حُبُّ وَ الدُّنْیَا

دنیاست. با ایشان هم نشین نشوید که امّت من می آیند که به مساجد آمده دور هم می نشینند. ذکرشان دنیا و محبّت 

 39خداوند نیازی به این افراد ندارد.

الدُّنْیَا وَ جُعِلَ الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی بَیْتٍ وَ   جُعِلَ الشَّرُّ کُلُّهُ فِی بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ حُبَّ»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم قَالَ: -15

تمام شرّ در خانه ای قرار دارد و از امام صادق علیه السّالم روایت است که فرمودند: «. زُّهْدَ فِی الدُّنْیَاجُعِلَ مِفْتَاحُهُ ال

  40کلیدش حبّ دنیا است و تمام خیر )نیز( در خانه ای جمع شده که کلیدش زهد در دنیا می باشد.

الدُّنْیَا لَمْ تَنْجَعْ فِیهِ کَثْرَةُ الْمَوَاعِظِ کَالْجَسَدِ الَّذِی إِذَا اسْتَحْکَمَ إِذَا شَرِبَ الْقَلْبُ حُبَّ »قال امیرالمؤمنین علیه السّالم: -16

هرگاه قلب حبّ دنیا را بنوشد دیگر مواعظ زیاد )هم( در او کارگر نیست مانند بدنی «. فِیهِ الدَّاءُ لَمْ یَنْجَعْ فِیهِ کَثْرَةُ الدَّواءِ

 41تحکام یافته که دیگر کثرت دوا هم مداوایش نمی کند.که بیماری در او نهادینه شده و اس

طَوَى مِنَ یَا أَحْمَدُ لَوْ صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَامَ صِیَامَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ »قال اهلل تعالی: -17

الدُّنْیَا ذَرَّةً أَوْ سُمْعَتِهَا أَوْ رِئَاسَتِهَا أَوْ حُلْیَتِهَا أَوْ زِینَتِهَا لَا   الْعَارِی ثُمَّ أَرَى فِی قَلْبِهِ مِنْ حُبِ الطَّعَامِ مِثْلَ الْمَلَائِکَةِ وَ لَبِسَ لِبَاسَ

سول گرامیش صلّی اهلل علیه خدای متعال به ر«. یُجَاوِرُنِی فِی دَارِی وَ لَأَنْزِعَنَّ مِنْ قَلْبِهِ مَحَبَّتِی وَ عَلَیْكَ سَلَامِی وَ مَحَبَّتِی

ى اهل آسمان و زمین نماز بخواند و روزه بگیرد و مانند فرشتگان غذا نخورد و   و آله فرمود: یا احمد! اگر بنده به اندازه

ریاست یا زینت دنیا را   اى دوستى دنیا را یا شهرت بین مردم یا حبّ لباس باشد، بعد در دل او ذرّه  بى  مانند افراد برهنه

ببینم، او را وارد بهشت نخواهم کرد و دوستى خود را از دل او جدا خواهم ساخت و بر تو اى محمّد سالم و رحمت من 

 42 باد.

از امام صادق علیه «. مَنْ کَثُرَ اشْتِبَاکُهُ بِالدُّنْیَا کَانَ أَشَدَّ لِحَسْرَتِهِ عِنْدَ فِرَاقِهَا»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: -18

و  به هنگام مرگ )به دنیا وابستگی پیدا کند(، اتّصالش به دنیا زیاد باشد کسالسّالم روایت شده است که فرمودند: هر 

 43جدا شدن از دنیا بیشتر حسرت خواهد خورد.

                                                           
 .536غرر الحکم و درر الکلم ص  38
 .70جامع األخبار)للشعیری( ص  39
 .264مشکاة األنوار فی غرر األخبار ص  40
 .248 ص 2 مجموعة ورام ج 41
 .206ص  1 إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ج  42
 .19ص  70 بیروت( ج  -بحار األنوار )ط  43
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از «.  مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بَاباً مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنَ الْحِرْصِ مِثْلَه»عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: -19

 رمودند: خدای متعال بر بنده ای دری از امور دنیوی باز امام صادق علیه السّالم روایت شده است که ف

 44نمی کند مگر این که به همراه آن دری از حرص نیز مانند آن می گشاید.

للَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ مَا مِنْ عَمَلٍ بَعْدَ مَعْرِفَةِ ا»سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ علیهما السّالم: -20

از امام سجّاد علیه السّالم سؤال شد: کدام عمل نزد «. مَعْرِفَةِ رَسُولِهِ صلّی اهلل علیه و آله أَفْضَلَ مِنْ بُغْضِ الدُّنْیَا فَإِنَّ...

هیچ چیز  خداوند برتر است؟ حضرت فرمودند: بعد از معرفت خدای عزّ و جلّ و معرفت رسول او صلّی اهلل علیه و آله

 45افضل از بغض دنیا نیست.

 

 اشتياق به آخرتزهد طریق 

در آیات و روایات بر این مبنا تأکید شده است که راه جلوگیری از دلبستگی به دنیا و یا حتّی مداوای آن و نتیجتاً تمایل 

تفاسیر متفاوت و مختلفی اریف و به جهان آخرت و لقای پرودگار، پیش گرفتن طریق زهد در زندگی دنیا می باشد. امّا تع

زهد از گوشه و کنار به گوش می رسد که بسیاری از آن ها ریشه در نظرات شخصی و ذوقی افرادی است که  درباره

کارشناس فن نیستند. واقعیّت آن است که باید برای آشنائی و شناخت زهد در دنیا، مثل همیشه به قرآن و عترت 

یم. قرآن کریم آیاتی دارد که اگر چه لفظ زهد در آن ها به صراحت نیامده امّا مراجعه کنیم تا با حقیقت آن آشنا شو

سوره حدید که خدای متعال می فرماید:  23و22از همین دسته است آیه مضمون آیه اشاره مستقیم به معنای زهد دارد.

مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ یَسِیرٌ* لِکَیْال تَأْسَوْا  ما أَصابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِی الْأَرْضِ وَ ال فِی أَنْفُسِکُمْ إِلَّا فِی کِتابٍ»

هیچ مصیبتى )ناخواسته( در زمین و نه در وجود  «.ما فاتَکُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاکُمْ وَ اللَّهُ ال یُحِبُّ کُلَّ مُخْتالٍ فَخُور  عَلى

ا قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است؛ و این امر براى دهد مگر این که همه آن ه شما روى نمى 

اید تأسّف نخورید، و به آن چه به شما داده است  خدا آسان است* این به خاطر آن است که براى آن چه از دست داده 

   دلبسته و شادمان نباشید؛ و خداوند هیچ متکبّر فخرفروشى را دوست ندارد.

به گونه ای که اثر آن در انسان طبق  معنای بی رغبتی به امور دنیوی و رفع وابستگی های زمینی استبه  زهد در دنیا

فرموده قرآن کریم این است که برای آن چه از امور دنیوی از دست داده محزون نمی شود و نسبت به چیزی که از دنیا 

ژنده پوشی و نامرتّب زندگی کردن و فقط  ه زهد راک خیال و زعم بعضی ها خالف به تحصیل کرده شادمان نمی گردد.

 . برای این که بیشتر با حقیقت زهد آشنا شویم باید روایات این باب را مطالعه کنیم.تعریف می کنند نان خالی خوردن

 
                                                                                                                                                                                     

 
 .16ص  70 بیروت( ج  -بحار األنوار )ط  44
 .19ص  70 بیروت( ج  -بحار األنوار )ط  45
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 زهد در روایات ائمّه اطهار عليهم السّالم

 اهميّت و جایگاه زهد

جُعِلَ الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی بَیْتٍ وَ جُعِلَ مِفْتَاحُهُ »حفص بن غیث از امام صادق علیه السّالم روایت می کند که حضرت فرمودند: 

بِهِ حَتَّى لَا یُبَالِیَ مَنْ أَکَلَ لَا یَجِدُ الرَّجُلُ حَلَاوَةَ الْإِیمَانِ فِی قَلْ لّی اهلل علیه و آلهالزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

  همه خیر در خانه «.حَرَامٌ عَلَى قُلُوبِکُمْ أَنْ تَعْرِفَ حَلَاوَةَ الْإِیمَانِ حَتَّى تَزْهَدَ فِی الدُّنْیَا لیه السّالمالدُّنْیَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

شده است. سپس فرمودند که: رسول خدا صلى اللَّه علیه و   ر دادهرغبتى به دنیا قرا ای نهاده شده و کلیدش زهد و بى 

 آله فرمودند: مرد شیرینى ایمان را در قلبش نمی یابد، تا آن که باکی نداشته باشد از این که چه کسی دنیا را می خورد

ی و اخروی، باز می دارد( )چرا که تفکّر و دل مشغولی نسبت به این امور انسان را از فراغت دل برای تمرکز در امور دین

درک شیرینی ایمان بر قلب های شما حرام است تا زمانی که در دنیا زاهد د: دنالم فرموگاه امام صادق علیه السّ آن

 46شوید.

همان طور که مالحظه می شود در این روایت اهمّیّت و جایگاه زهد به خوبی تبیین شده است. زهد کلید گشایش تمام 

گر انسان بهره ای از زهد نداشته باشد قادر نخواهد بود به دیگر خیرات دسترسی پیدا کند. و از خیرات است، یعنی ا

)ضدّ این لذّات  طرفی برای وابسته نشدن به لذّات دنیا و فریفته و مسحور آن ها نشدن، باید انسان لذّتی برتر از آن را

امام صادق علیه السّالم در این روایت می فرمایند برای  لذّت ایمان و امور اخروی است( درک کرده باشد. که همان

درک شیرینی ایمان، راهی به جز تحصیل زهد در دنیا وجود ندارد. پس دل بریدن از دنیا و اشتیاق به آخرت و لقاء 

   پروردگار طریقی است که جز با مرکب زهد طی نخواهد شد.

 

 تعریف زهد

ءٍ  الزُّهْدُ مِفْتَاحُ بَابِ الْآخِرَةِ وَ الْبَرَاءَةُ مِنَ النَّارِ وَ هُوَ تَرْکُكَ کُلَّ شَیْ»د فرمودند: حضرت صادق علیه السّالم در تعریف زه

مَدَةٍ عَلَیْهَا وَ لَا عِوَضٍ مِنْ غَیْرِ تَأَسُّفٍ عَلَى فَوْتِهَا وَ لَا إِعْجَابٍ فِی تَرْکِهَا وَ لَا انْتِظَارِ فَرَجٍ مِنْهَا وَ لَا طَلَبِ مَحْ  اللَّهِ  عَنِ  یَشْغَلُكَ

الزَّاهِدُ الَّذِی یَخْتَارُ الْآخِرَةَ عَلَى الدُّنْیَا وَ  مِنْهَا بَلْ تَرَى فَوْتَهَا رَاحَةً وَ کَوْنَهَا آفَةً وَ تَکُونُ أَبَداً هَارِباً مِنَ الْآفَةِ مُعْتَصِماً بِالرَّاحَةِ وَ

یَکُونُ  لَى الرَّاحَةِ وَ الْجُوعَ عَلَى الشِّبَعِ وَ عَاقِبَةَ الْآجِلِ عَلَى مَحَبَّةِ الْعَاجِلِ وَ الذِّکْرَ عَلَى الْغَفْلَةِ وَالذُّلَّ عَلَى الْعِزِّ وَ الْجَهْدَ عَ

زهد کلید درب جهان آخرت و خالص شدن از آتش است. زهد آن است که: هر آن «ِ. نَفْسُهُ فِی الدُّنْیَا وَ قَلْبُهُ فِی الْآخِرَة

یزى را که تو را از یاد پروردگار متعال مشغول کند، ترک کنى، و براى این ترک کردن تأسّف نخورى، و در این عمل چ

، و بدین واسطه انتظار گشایشی نداشته باشی )چراکه برخی به واسطه انجام کار خیر و دچار عُجب و خود بینى نشوی

ل معروف از خدای متعال طلبکار می شوند که طبق این روایت ثواب، توقّع گشایش و فرج در امور خود دارند و به قو

توقّع مدح و ستایشی برای کار خود نداشته باشی و عوض و جایگزینی برای آن ، و این توقّع با مقام زهد سنخیّت ندارد(
                                                           

 .128ص  2  اإلسالمیة( ج -الکافی )ط  46
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ه از این و برای همیش دنیا را آفت برای خویش بدانی ، بلکه ترک دنیا را وسیله آسایش و خوشى خود دیده ونخواهی

را بر عیش  س زاهد آن کسى است که آخرتپ چنگ می زنی. )ترک دنیا(آفت فراری باشی در حالی که به آسایش 

دهد، و مجاهده و کوشش و مخالفت نفس ت ظاهرى ترجیح اسمى و کم عنوانى را بر مقام و عزّ  ، و بىم کنددنیوى مقدّ

، و عافیت و خوشى آینده بر گزیند پر خورى و سیرى را به جای حالت گرسنگى بر راحتى و عیش اختیار کند، و را

به جای غفلت از او اختیار کند و نفس و  محبّت دنیائی که نقد است و حاضر و یاد خدا رام بشمارد بر را مقدّ)آخرت( 

 47 جسمش در دنیا باشد در حالی که قلب و دل او در آخرت است.

با این  همان است که حضرت صادق علیه السّالم در این روایت می فرمایند و و معیارهای واقعی آن، تعریف حقیقی زهد

تعریف، پوچ بودن و بی اساس بودن تعاریفی از زهد، که بعضاً مایه انزجار و دل زدگی انسان می شود، به خوبی آشکار 

 می گردد. 

 

 فضيلت، آثار و نتایج زهد

مَنْ زَهِدَ فِی الدُّنْیَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِکْمَةَ فِی قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَ »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم قَالَ: -1

هر از امام صادق علیه السّالم روایت است که فرمودند: «. لَامِالدُّنْیَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الدُّنْیَا سَالِماً إِلَى دَارِ السَّ

کس در دنیا زاهد باشد خداوند حکمت را در قلبش ثابت می کند و زبانش را به حکمت ناطق   می سازد و او را نسبت 

 48ازد.به عیب های دنیا، دردها و دوایش بصیر می سازد و او را از دنیا به دار السّالم به سالمتی خارج می س

حضرت امیرالمؤمنین علیه «. إِنَّ مِنْ أَعْوَنِ الْأَخْلَاقِ عَلَى الدِّینِ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا»قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ علیه السّالم: -2

 49السّالم فرمودند: یاری کننده ترین اخالق بر دین خدا، زهد در دنیا می باشد.

إِنَّ عَلَامَةَ الرَّاغِبِ فِی ثَوَابِ الْآخِرَةِ زُهْدُهُ فِی عَاجِلِ زَهْرَةِ الدُّنْیَا أَمَا إِنَّ زُهْدَ الزَّاهِدِ فِی »  یه الساّلم:لقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع-3

رِیصِ عَلَى عَاجِلِ زَهْرَةِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لَا وَ إِنَّ حِرْصَ الْحَ لَّ لَهُ فِیهَا وَ إِنْ زَهِدَهَذِهِ الدُّنْیَا لَا یَنْقُصُهُ مِمَّا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ

امیرالمؤمنین علیه السّالم فرمودند: عالمت مشتاق به ثواب .«یَزِیدُهُ فِیهَا وَ إِنْ حَرَصَ فَالْمَغْبُونُ مَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ

رغبتى زاهد در این دنیا، از آن چه خداى  همانا بى ثبات( دنیاى نقد است،  رغبتى نسبت به شکوفه )زیبا و بى  آخرت بى

عزّ و جلّ برایش در این دنیا قسمت کرده کم نمی کند، اگر چه زاهدانه رفتار نماید، و حرص شخص حریص بر شکوفه 

دنیاى نقد، برایش کثرت و زیادی دارائی نیاورد، اگر چه حرص زند، پس مغبون کسى است که از بهره آخرت خود 

 50ند.محروم ما

                                                           
 .315ص  67 بیروت( ج  -بحار األنوار )ط  47
 .128ص  2  اإلسالمیة( ج -الکافی )ط  48
 .128ص  2  اإلسالمیة( ج -الکافی )ط  49
 .129ص  2 اإلسالمیة( ج  -الکافی )ط  50
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موالی متّقیان امیر مؤمنان علی علیه السّالم در روایت باال به حقیقتی اشاره می فرمایند که علّت و ریشه حرص زدن در 

انباشتن مال دنیا و آلوده شدن به آن در بسیاری از انسان هاست که عبارت است از توهّم این که هر چه انسان در 

افزایش می یابد و در غیر این صورت دچار فقر و نقصان در زندگی  کسب درآمد و دارائی حریص تر باشد رزق و روزیش

می گردد. امّا طبق فرمایش حضرت این گونه نیست بلکه اگر انسان برای کسب روزی تالش کند ولی حریص نباشد و 

قدّری که برای ثروت اندوزی دست به هر کاری نزند و دلبسته ی دنیای زود گذر نگردد، این زهد او در دنیا از روزی م

معیّن فرموده ذرّه ای کم نخواهد کرد و در طرف مقابل هم حرص زدن و زیاده خواهیِ غیر صواب، خدای متعال برایش 

کسب علم و زمان تفریح و استراحت خود نخواهد افزود ولو شخص حریص از ساعت عبادت و  او چیزی به روزی مقدّرِ

 پردازد.در کنار خانواده کسر کند تا به جمع مال دنیا ب

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَیْراً زَهَّدَهُ فِی الدُّنْیَا وَ فَقَّهَهُ فِی الدِّینِ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَهَا وَ مَنْ »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه الساّلم قَالَ: -4

لُبْ أَحَدٌ الْحَقَّ بِبَابٍ أَفْضَلَ مِنَ الزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا وَ هُوَ ضِدٌّ لِمَا طَلَبَ أَعْدَاءُ أُوتِیَهُنَّ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ قَالَ لَمْ یَطْ

از امام صادق علیه السّالم روایت شده است که فرمودند: هر گاه «. الْحَقِّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مِمَّا ذَا قَالَ مِنَ الرَّغْبَةِ فِیهَا...

نده ای را بخواهد او را در دنیا زاهد و در دین فقیه و دانا قرار می دهد و عیوب دنیا را به او می نمایاند و به خداوند خیر ب

که برتر از زهد  در طریقیهر کس که این امور داده شود، خیر دنیا و آخرت داده شده است و فرمودند: احدی حقیقتی را 

که دشمنان حقیقت خواهان آن هستند. عرض کردم: فدایت شوم از  طلب نکرد و زهد ضدّ آن چیزی است در دنیا باشد

 51چه طریقی دشمنان حق به دنبال مطلوبشان می روند؟ حضرت فرمودند: از رغبت و اشتیاق در دنیا... .

الْمُؤْمِنُ مِنَ الدُّنْیَا سَمَا وَ وَجَدَ حَلَاوَةَ حُبِّ إِذَا تَخَلَّى   یَقُولُ»قَالَ )عبد اهلل بن قاسم( وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم:  -5

عبد اهلل بن قاسم می  «.یَشْتَغِلُوا بِغَیْرِهِ اللَّهِ وَ کَانَ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْیَا کَأَنَّهُ قَدْ خُولِطَ وَ إِنَّمَا خَالَطَ الْقَوْمَ حَلَاوَةُ حُبِّ اللَّهِ فَلَمْ

علیه السالم می فرمودند: چون مؤمن از دنیا کناره گیری کند، رفعت پیدا می کند و شیرینى  گوید: شنیدم امام صادق

محبت خدا را در خود می یابد، و نزد اهل دنیا گویا دیوانه است )دنیا پرستان دیوانه اش می شمارند(، در صورتى که 

 52ری مشغول نمی شوند.شیرینى محبّت خدا با ایشان آمیخته شده است که در نتیجه آن به چیز دیگ

حَدِّثْنِی بِمَا أَنْتَفِعُ بِهِ فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَةَ أَکْثِرْ ذِکْرَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ »عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ علیه السّالم: -6

علیه السّالم عرض  از ابی عبیده حذّاء روایت شده که گفت: به امام باقر«. ی الدُّنْیَالَمْ یُکْثِرْ إِنْسَانٌ ذِکْرَ الْمَوْتِ إِلَّا زَهِدَ فِ

پس به  ،از آن سود برم، پس امام علیه السّالم فرمودند: ای ابا عبیده زیاد یاد مرگ کن کردم: حدیثی برایم بفرمائید تا

 53اهل زهد خواهد شد.درستی که انسانی زیاد یاد مرگ نمی کند مگر آن که در دنیا 

می باشد.  بنا به فرموده حضرت باقر علیه السّالم یکی از طرق تحصیل زهد در دنیا که بسیار هم مأثّر است، یاد مرگ

یاد مرگ اثر مطلوبی در رفع غفلت و رسیدگی انسان به احواالت خود دارد و به همین جهت است که در آموزه های 
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یع جنازه مؤمنین و مجالس ترحیمشان شده است و زیارت اهل قبور نیز به لسان اهل دینی ما سفارش به شرکت در تشی

 بیت علیهم السّالم از فضیلت بسییاری برخوردار است.  

از «. ازْدَادَ عَطَشاً حَتَّى یَقْتُلَهُمَثَلُ الدُّنْیَا کَمَثَلِ مَاءِ الْبَحْرِ کُلَّمَا شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشَانُ »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ: -7

امام صادق علیه السّالم روایت است که فرمودند: مَثَل دنیا مانند آب دریاست، هر قدر شخص تشنه از آن بیاشامد 

 54عطشش بیشتر می شود تا جائی که عطش او را می کشد.

یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ لَا  :لِلْحَوَارِیِّینَ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ صلوات اهلل علیه»  عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السّالم یَقُولُ:-8

ده از وشّاء روایت ش «.أَهْلُ الدُّنْیَا عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنْ دِینِهِمْ إِذَا أَصَابُوا دُنْیَاهُمْ  تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ مِنَ الدُّنْیَا کَمَا لَا یَأْسَى

که گفت از امام رضا علیه الساّلم شنیدم که می فرمودند: عیسی بن مریم که درود خدا بر او باد به حواریّون فرمود: ای 

زمانی که به دنیایشان دست دادید غمگین نشوید و غصّه نخورید هم چنان که اهل دنیا  بنی اسرائیل! برای آن چه از

 55دهند محزون نمی گردند.برای آن چه از دینشان از دست می می رسند 

تا برای آن «. ما فاتَکُمْ...  لِکَیاْل تَأْسَوْا عَلى»...که این روایت شریفه مؤیّد همان آیه کریمه ای است که پیش تر بیان شد: 

 چه از دست داده اید تأسّف نخورید... .

 

 ءخوف و رجا

شَوْاقا  ِِلَ  الََّّوَاِِ وَ خَوْفا  مِنَ وَ لَوْ لَا الْأَجَلُ الَّذِی کَتَبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ  لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِی أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَیْنٍ »

تّى یك چشم برهم ها مقرّر داشت، روح هاى آنان ح  و اگر نبود اجل و سر آمد معیّنى که خداوند براى آن «.الْعِقَاِِ

 گرفت.  در جسمشان قرار نمى شوق پاداش و از ترس كيفراز زدن 

می باشد. اهل نکته بعدی که در این فراز از کالم امام علیه السّالم وجود دارد، اشاره به وجود خوف و رجاء در اهل تقوا 

 ه چه چیز؟ تقوا در دنیا همیشه در حال ترس و امید هستند. امّا ترس و امید نسبت ب

 به درگاه معبود یکتا، فصل مهمّی را در مباحث اخالقی به خود اختصاص داده و در پیمودن مسیر بندگی« خوف و رجاء»

در این باب از حضرات ائمّه اطهار علیهم  مهمّ و متعدّدیروایات  آیات و با اهمّیّت است.خوف و رجاء بسیار کار گشا و 

 .بر این مدّعی استی السّالم وارد شده که خود شاهد

                                                           
 .136ص  2 اإلسالمیة( ج  -الکافی )ط  54
 .137ص  2 اإلسالمیة( ج  -الکافی )ط  55
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خوف بنده از عظمت و جالل کبریائی حضرت  -1قسم تقسیم نموده اند:  خوف و ترس از خدای متعال را به دوبرخی 

که مرتکب شده. که  یخوف بنده از گناهان-2 نیز گفته می شود. «رهبت»و یا  «خشیت»حق که به این نوع از ترس 

به هر اندازه که معرفت انسان به جالل و جبروت خدای متعال بیشتر گردد،  هر دوی این ها در انسان متّقی وجود دارد.

خود را در محضر او کوچك تر و خطاکارتر می بیند و به جائی می رسد که نزد او گناه، صغیره و کبیره ندارد، بلکه 

ك قهّار گناهی کوچك به جهت این که در مقابل خالق یکتا و عظمت بی انتهای مال ،تمامی گناهان را کبیره می داند

به حساب نمی آید بلکه هر گناهی ولو به ظاهر اندک در برابر او جسارتی عظیم محسوب می گردد. بدین جهت است 

«. إنّما یَخشَی اهللَ مِن عِبادِهِ العُلَماءُ»می داند و می فرماید: که پروردگار متعال مقام خوف و خشیت را منحصر در علماء 

در سیره ائمّه اطهار صلوات اهلل علیهم اجمعین مقام  56که نسبت به خدای متعال خشوع دارند و در هراسند.تنها علمائند 

خوف و خشیت الهی به وضوح قابل مشاهده است و سراسر تاریخ به این مطلب گواهی می دهد. ایشان که آیه تطهیر 

به هنگام خلوت با خدای متعال و در مقام نیایش  در شأنشان نازل گردیده و از هر عیب و پلیدی پاک و معصومند، امّا

می ریزند و عباراتی بس ذلیالنه در برابر خداوند متعال به کار می برند، که گوئی از ایشان  چنان با سوز و گداز اشك

ی شبانه ضر حضرت حق جلّ جالله وجود ندارد. امیر المؤمنین علیه الصّالة و السّالم در مناجات هاخطاکار تر در مح

خود مثل مادری که داغ فرزند دیده گریه می کردند و ناله می زدند به گونه ای که بارها از حال می رفتند. این دعای 

مناجات های حضرت زین العابدین علیه  .از احواالت آن امام همام بر گوشه ای ستکمیل حضرت است که گواه زنده ای

ان و سرگردان می کند. دعای اباحمزه ثمالی که در این راستا مناجات با السّالم در صحیفه سجّادیه عقل بشر را حیر

علیه السّالم می فرمایند:  خداوند را به اوج می رساند، یادگار همین امام عزیز است. در فرازی از این مناجات امام سجّاد 

الَّذِی رَفَعْتَهُ وَ أَنَا الْخَائِفُ   ی عَلَّمْتَهُ وَ أَنَا الضَّالُّ الَّذِی هَدَیَتْهَ وَ الْوَضِیعُسَیِّدِی أَنَا الصَّغِیرُ الَّذِی رَبَّیْتَهُ وَ أَنَا الْجَاهِلُ الَّذِ...»

یْتَهُ وَ الضَّعِیفُ الَّذِی الْفَقِیرُ الَّذِی أَغْنَالَّذِی آمَنْتَهُ وَ الْجَائِعُ الَّذِی أَشْبَعْتَهُ وَ الْعَطْشَانُ الَّذِی أَرْوَیْتَهُ وَ الْعَارِی الَّذِی کَسَوْتَهُ وَ 

نِبُ الَّذِی سَتَرْتَهُ وَ الْخَاطِئُ الَّذِی أَقَلْتَهُ وَ قَوَّیْتَهُ وَ الذَّلِیلُ الَّذِی أَعْزَزْتَهُ وَ السَّقِیمُ الَّذِی شَفَیْتَهُ وَ السَّائِلُ الَّذِی أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُذْ

اءِ وَ لَمْ لْمُسْتَضْعَفُ الَّذِی نَصَرْتَهُ وَ أَنَا الطَّرِیدُ الَّذِی آوَیْتَهُ أَنَا یَا رَبِّ الَّذِی لَمْ أَسْتَحْیِكَ فِی الْخَلَالَّذِی کَثَّرْتَهُ وَ ا  أَنَا الْقَلِیلُ

آقای من! من «. ...عَصَیْتُ جَبَّارَ السَّمَاءأَنَا الَّذِی   اجْتَرَى  سَیِّدِهِ  أُرَاقِبْكَ فِی الْمَلَإِ أَنَا صَاحِبُ الدَّوَاهِی الْعُظْمَى أَنَا الَّذِی عَلَى

کوچکی هستم که تو مرا پروراندی و من جاهلی هستم که تو مرا علم بخشیدی و من گمراهی هستم که مرا هدایت 

منم همان زمین خورده ای که تو مرا بلند کردی و منم آن ترسانی که تو مرا امان دادی و من همان گشنه ای نمودی و 

را سیر نمودی و همان تشنه ای هستم که مرا سیراب کردی و من عریانی هستم که مرا پوشاندی و من هستم که م

همان فقیرم که تو مرا بی نیازم کردی و همان ضعیفی هستم که مرا قوی نمودی و من ذلیلی هستم که مرا عزیزم 

نمودی و من همان گناه کاری کردی و من بیماری هستم که من را شفا بخشیدی و من سائلی هستم که مرا عطا 

هستم که گناهم را پوشاندی و همان خطاکاری هستم که از من گذشتی و من کمی هستم که تو زیادم کردی و من 

مستضعفی هستم که تو یاری ام نمودی و من رانده شده و آواره ای هستم که تو پناهم دادی، من ای پرودگارم! همان 

                                                           
 .28سوره فاطر/آیه 56
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منم صاحب ماجراهای بزرگ. منم آن کسی نکردم و در مأل عام اهل مراقبه نبودم. کسی هستم که در خلوت از تو حیاء 

 57 که بر آقای خود جرأت کرد و جسارت نمود. منم آن کسی که جبّار آسمان ها را عصیان و نافرمانی کرد ... .

بت به ساحت قدس نسلذا رسول مکرّم اسالم حضرت محمّد مصطفی صلّی اهلل علیه و آله که در مقام بندگی و معرفت 

  58ترس من از همه شما نسبت به خداوند بیشتر است.«. أنا أخوَفُکُم هللِ»و سیّد اولیاء هستند، فرمودند:  ربوبی أفضل

خوف از خدا ثمرات زیادی دارد، مِن جمله این که انسانی که جبروت حضرت حق و زشتی گناهانش او را خائف 

و پایدار است، متواضع است و غبار عُجب و غرور بر چهره ی ترسان او نمی نشیند گردانیده، تا زمانی که این حالت در ا

او نسبت به اعمال و رفتارش بیشتر می شود  ی و حالت بُکاء و انابه به درگاه خدای کریم را از دست نخواهد داد. مراقبه

امّا اگر در وجود آدمی تنها  واهد بود.ی که در او جریان دارد بیش از پیش ختو زمینه نزول رحمت خدا به واسطه این حال

خوف باشد و بس، انسان گرفتار بیماری مهلکی می شود که او را به ورطه عذاب خواهد کشید و آن چیزی نیست جز 

خوف محض، بدون وجود امید به رحمت و گذشت و نصرت الهی، منجرّ به یأس می گردد و انسان را از «. ناامیدی»

و در طرف دیگر نیز امید بدون خوف، باعث تسامح در عمل و  عبود خویش باز می داردتالش برای قرب به سوی م

. به همین جهت است که در قرآن و منابع روائی ما خوف و رجاء )ترس و امید( می گردد کوتاهی انسان در طریق بندگی

نمی شود. به فرموده موالی هر دو در کنار هم سفارش شده است و هیچ کدام به تنهائی برای صالح انسان سفارش 

متّقیان علی علیه السّالم، اهل تقوا مشتاق ثواب هایی هستند که خداوند متعال برای عباد صالحش معیّن فرموده و این 

ترس از عِقاب خدای جبّار و منتقم دارند که این اشتیاق نتیجه امیدی است که به فضل خدا دارند؛ و از طرفی دیگر 

که انبیاء و اولیاء را به گریه و انابه به درگاه حضرت حق وا داشته است. این خوف و رجاء در حالت همان خوفی است 

تقویت شده که اگر اجل و مرگ مقدَّر از ناحیه حق تعالی نمی بود، ایشان هر آینه جان به جان  ای اهل تقوا به اندازه

وجّه شما خواننده گرامی را به گزیده ای از آیات و در پایان این شماره از سلسله مباحثمان ت آفرین تسلیم می نمودند.

 جلب می نمائیم.« خوف و رجاء»روایات حول محور 

 

 خوف و رجاء در اقرآن

 فرزندان اى«. فَارْهَبُونَ إِیَّایَ وَ بِعَهْدِکُمْ أُوفِ بِعَهْدِی أَوْفُوا وَ عَلَیْکُمْ أَنْعَمْتُ الَّتِی نِعْمَتِیَ اذْکُرُوا إِسْرائِیلَ بَنِی یا»-1

 به نیز من تا کنید، وفا اید  بسته من با که پیمانى به و! آورید یاد به داشتم ارزانى شما به که را نعمت هایى! اسرائیل

  59.بترسید من از تنها( ها پیمان به عمل و وظیفه، انجام راه در و. )کنم وفا شما پیمان

 به( شما) بازگشت و دارد  مى حذر بر خود،( نافرمانى) از را شما خداوند«. الْمَصِیرُ اللَّهِ إِلَى وَ نَفْسَهُ اللَّهُ یُحَذِّرُکُمُ»...-2

 60.خداست سوى

                                                           
 .589ص  2  مصباح المتهجد و سالح المتعبد  ج 57
 .364ص  9 منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة )خوئى( ج  58
 .40سوره بقره/آیه 59
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 61از مردم نترسید و از )نافرمانی( من بترسید.«. ...اخْشَوْنِ وَ النَّاسَ تَخْشَوُا فاَل...»-3

! کند رحم شما به پروردگارتان است امید . «حَصِیراً لِلْکافِرِینَ جَهَنَّمَ جَعَلْنا وَ عُدْنا عُدْتُمْ إِنْ وَ یَرْحَمَکُمْ أَنْ رَبُّکُمْ  عَسى»-4

 62.دادیم قرار سختى زندان کافران، براى را جهنّم و گردیم باز مى  هم ما برگردید، گاه هر

 که چرا ببخشد، را ما خطاهاى پروردگارمان که امیدواریم ما«. الْمُؤْمِنِینَ أَوَّلَ کُنَّا أَنْ خَطایانا رَبُّنا لَنا یَغْفِرَ أَنْ نَطْمَعُ إِنَّا»-5

 63بودیم. آورندگان  ایمان نخستین ما

 

 خوف و رجاء در روایات

وَصِیَّةِ لُقْمَانَ قَالَ کَانَ فِیهَا قُلْتُ لَهُ مَا کَانَ فِی »عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم قَالَ:   عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَوْ أَبِیه-1

 الثَّقَلَیْنِ لَعَذَّبَكَ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءل لَوْ الْأَعَاجِیبُ وَ کَانَ أَعْجَبَ مَا کَانَ فِیهَا أَنْ قَالَ لِابْنِهِ خَفِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خِیفَةً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ

 ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا ]وَ[ فِی قَلْبِهِ  لَرَحِمَكَجِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ 

حارث یا پدرش مغیره به امام «. لَى هَذَانُورَانِ نُورُ خِیفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَى هَذَا وَ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَ

صادق علیه السّالم عرض کرد: وصیت لقمان به پسرش چه بود؟ حضرت فرمودند: در آن وصیت مطالب شگفتى بود و 

تر از همه این بود که به پسرش فرمود: از خداى عزّ و جلّ چنان بترس که اگر نیکى جنّ و انس را بیاورى تو را  شگفت 

به خدا چنان امیدوار باش که اگر گناه جنّ و انس را بیاورى به تو رحم کند. سپس امام صادق علیه السّالم عذاب کند، و 

فرمودند: پدرم می فرمود: هیچ بنده مؤمنى نیست، جز آن که در دلش دو نور است: نور خوف و نور رجاء که اگر این 

 64تر نباشد. وزن شود از آن بیش تر نباشد و اگر آن وزن شود، از این بیش

فَإِنْ   یَا إِسْحَاقُ خَفِ اللَّهَ کَأَنَّكَ تَرَاهُ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاکَ»  لیه السّالم:قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ععن اسحاق بن عمّار -2

یَرَاکَ ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِینَ کُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا یَرَاکَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ 

بیند،  را میو : اى اسحاق! چنان از خدا بترس که گویا تنداسحاق بن عمار گوید: امام صادق علیه السّالم فرمود«. عَلَیْكَ

بیند و  را میو و اگر بدانى او ت بیند، کافر شده ای  را نمىو اشى او تبیند، و اگر معتقد ب را میو و اگر تو او را نبینى، او ت

 65.اى  دانسته ا پست ترین بینندگان خودآشکار کنى او ر را نافرمانى او عصیان و سپس

ءٍ وَ مَنْ لَمْ یَخَفِ  هَ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ شَیْمَنْ خَافَ اللَّ»  عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم یَقُولُ:-3

از هیثم بن واقد روایت است که می گوید از امام صادق علیه السّالم شنیدم که می «. ءٍ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ شَیْ

                                                                                                                                                                                     
 .28آل عمران/آیهسوره  60
 .44سوره مائده/آیه 61
 .8سوره اسراء/آیه 62
 .51شعراء/آیهسوره  63
 .67ص  2  اإلسالمیة( ج -الکافی )ط  64
 .68ص  2  اإلسالمیة( ج -الکافی )ط  65



19 
 

، خداوند او را از همه که از خدا نترسد فرمودند: هر کس از خدا بترسد، خداوند همه چیز را از او می ترساند و هر آن کس

 66چیز می ترساند.

امام صادق علیه «. مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَ اللَّهَ وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْیَا»  قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السّالم:-4

 67می شود. هر کس از خدا ترسید دلش از دنیا کندهالسّالم فرمودند: هر کس خدا را شناخت از خدا ترسید و 

را با داستانی آموزنده از وجود نازنین حضرت زین « اهل تقوا چگونه اند؟»حسن ختام این شماره از سلسله مباحث 

عالی بنماید به به پایان می بریم و از درگاه این امام همام خواهانیم تا شفاعتمان را به درگاه حق ت العابدین علیه السّالم

  این امید که ما هم در زمره اهل تقوا قرار بگیریم.

ش مسافرت دریا کرد، کشتى آن ها شکست و از ا  على بن الحسین صلوات اللَّه علیهما فرمودند: مردى با خانواده-5

  ا به یکى از جزیرهاى از الواح کشتى نشست ت  کسانى که در کشتى بودند، جز زن آن مرد نجات نیافت، او بر تخته پاره

حرمت خدا را دریده بود، ناگاه دید آن زن   هاى  هاى آن دریا پناهنده شد، در آن جزیره، مردى راهزن بود که همه پرده

آنکه با او سخنى گوید،   باالى سرش ایستاده است، سر به سوى او بلند کرد و گفت: تو انسانى یا جنّى؟ گفت: انسانم، بى

مرد با همسرش می نشیند، چون آماده نزدیکى با او شد، زن لرزان و پریشان گشت، به او گفت:  با او چنان نشست که

اى؟   مرد گفت: مگر چنین کارى کرده -و با دست اشاره به آسمان کرد -چرا پریشان گشتى؟ زن گفت: از این می ترسم

ین می ترسى، در صورتى که چنین کارى اى؟( زن گفت: نه، به عزّت خدا سوگند. مرد گفت: تو از خدا چن  )زنا داده

به خدا که من به پریشانى و ترس از تو سزاوارترم، سپس کارى نکرده برخاست  ؟!اى و من تو را مجبور می کنم  نکرده

اش رفت و همواره به فکر توبه و بازگشت بود. روزى در اثناء راه به راهبى برخورد و آفتاب داغ بر سر  و به سوى خانواده 

می تابید، راهب به جوان گفت: دعا کن تا خدا ابرى بر سر ما آرد که آفتاب ما را می سوزاند، جوان گفت: من  آن ها

بینم تا جرأت کنم چیزى از او بخواهم. راهب گفت: پس من دعا می کنم و تو آمین  براى خود نزد خدا کار نیکى نمى 

ی گفت. به زودى ابرى بر سر آن ها سایه انداخت. هر دو     بگو. گفت: آرى خوب است، راهب دعا می کرد و جوان آمین م

اى از روز را زیرش راه رفتند تا سر دو راهى رسیدند. جوان از یك راه و راهب از راه دیگر رفت، و ابر همراه جوان   پاره

بگو، جوان داستان شد. راهب گفت: تو بهتر از منى. دعا به خاطر تو مستجاب شد نه به خاطر من، گزارش خود را به من 

آمرزیده شد، اکنون مواظب باش که   ات  آن زن را بیان کرد. راهب گفت چون ترس از خدا تو را گرفت، گناهان گذشته

 68در آینده چگونه باشى.

ان شاء اهلل در مبحث بعدی به بررسی ادامه کالم حضرت امیر علیه السّالم در خطبه شیوای همّام می پردازیم به حول و 

 لهی.قوه ا

 یا علی 
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