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گفتاراول:
هدایتفطریانسانبهسویدینخدا

خداوند همه انسان ها را به سوی حق و آنچه موجب سعادت و رستگاری آنان می شود، 
راهنمایی و هدایت کرده است. آیات 1 تا 4 سوره انسان برای بیان این حقیقت، به سه نکته 

مهم اشاره می کنند. 

1.مجهزشدنانسانبهابزارتشخیصحق

انس���ان برای آنکه پای به عرصه وجود بگذارد، چند مرحله را طی نموده است. پیش از 
آنکه نطفه انسان در رحم مادر شکل گیرد، »دوره ای طوالنی بر انسان سپری شده که در آن 
َتى  

َ
ِحیـم * َهْل أ ِن الّرَ حمـٰ ـه الّرَ

َ
دوره، هیچ یک از ویژگی های انس���انی را نداشت.« )ِبْسـِم الّل
ْن َشْیئًا َمْذُکورًا( 1 

ُ
ْهِر َلْم َیک ِإْنساِن حیٌن ِمَن الّدَ

ْ
َعَلى ال

در این مدت ماده اولیه وجود انسان در میان خاک ها، در البه الی قطرات آب دریاها و در 
کنده بود. این ماده مراحل بسیار پیچیده و طوالنی را  هوایی که در جو زمین وجود دارد، پرا
طی نموده تا به تدریج در بدن پدر به شکل آبی خاص به نام »اسپرم« درآمد و در بدن مادر 

ماده ای به نام »اوول« شکل گرفت. 

در مرحل���ه دوم پس از آنکه پدر و مادر با یکدیگ���ر ازدواج کردند، به قدرت و تدبیر خدای 
سبحان، »اسپرم« مرد با »اوول« زن ترکیب شده و نطفه انسان به وجود آمد و با طی نمودن 
چندین مرحله، به علقه، مضغه، استخوان و گوشت تبدیل  شد. پس از آنکه جسم انسان 

شکل گرفت، سرانجام خداوند در او روح انسانی دمید )مؤمنون: 14(. 

در آیه بعد خدای س���بحان با اش���اره به ای���ن مرحله می فرماید: »ما انس���ان را از نطفه ای 
ک���ه دارای اجزایی به هم آمیخته بود، آفریدیم و او را در رحم مادر از ش���کلی به ش���کل دیگر 

ْمشاٍج َنْبَتلیِه(1
َ
ِإْنساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ

ْ
ا َخَلْقَنا ال

َ
درآوردیم.« )ِإّن

1. امشاج: جمع »مشج« است. وقتی چیز بی ارزشی با چیز دیگری آمیخته و مخلوط می شود، به مجموع آنها 
امشاج گفته می شود. نبتلیه: از مصدر »ابتالء« به معنای تغییر شکل چیزی از حالی به حال دیگر است. 
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ک���ه جز برخی  پ���س از ط���ی نمودن ای���ن مراحل، نوزاد انس���ان متولد می ش���ود، در حالی 
اطالعات غریزی، چیز دیگری نمی داند و قدرت تشخیص خوب و بد را ندارد )نحل: 78(. اما 
برای آنکه انس���ان بتواند محیط اطراف خود را شناخته و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد، 

»ما به او قدرت شنوایی و بینایی دادیم.« )َفَجَعْلناُه َسمیعًا َبصیرًا( 2

گوش و چش���م ابزاری برای ارتباط انس���ان با جهان اطراف و شناخت آن است. افزون بر 
ای���ن، انس���ان با گوش خود می تواند معارف دینی را از پیامب���ران و عالمان ربانی بیاموزد و با 
چش���م خود، نشانه های خدا را در آفرینش دیده و به عظمت و بزرگی خدا پی ببرد و به این 

وسیله، راه حق را تشخیص داده و در مسیر ایمان و عمل صالح گام بردارد. 

2.هدایتتکوینیوتشریعیانسانبهسویحق

کند و از این رهگذر به سعادت و نیکبختی برسد،  برای آنکه انسان بتواند به حق عمل 
نه تنها به ابزار شناخت یعنی گوش و چشم نیاز دارد، بلکه باید با محتوای حق و تفاوت آن 
با باطل نیز آش���نا شود. خدای س���بحان این نعمت را هم به بهترین شکل ممکن در اختیار 
ا 

َ
انس���ان قرار داد و درباره آن فرمود: »به درس���تی ما او را به راه درس���ت هدای���ت کردیم.« )ِإّن

بیَل(  َهَدْیناُه الّسَ
خداوند برای رساندن انسان به کمال مطلوب از دو راه او را هدایت کرد. نخست از طریق 
الهامات فطری، مسیر سعادت را به انسان نشان داد، به گونه ای که هر انسانی بدون آموزش 
و یادگرفتن از دیگری، بس���یاری از حقایق را تش���خیص می دهد. مثاًل می داند خداوند او را به 

وجود آورده است و یا می داند دروغ و خیانت بد است و راستگویی و صداقت خوب است. 

و از س���وی دیگر، رهبران آس���مانی و انبیای بزرگ را فرس���تاد تا ضم���ن تقویت آموزه های 
فطری، انس���ان را با بس���یاری از مطالب عمیق و نکات دقیق که عقل و فطرت انسان بدان 
راهی ندارد، آشنا کند. انسان از طریق تعالیم پیامبران الهی با اسرار آفرینش، ابعاد توحید و 
جزئیات احکام و قوانین و حقیقت معاد آشنا می شود و راه درست رسیدن به سعادت و کمال 

را می آموزد. 
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ولی همه انسان ها از این نعمت های بزرگ به خوبی استفاده نکردند و »گروهی شکر آن را 
ُفورًا( 3

َ
ا ک ا شاِکرًا َو ِإّمَ به جا آورده و گروه دیگر ناسپاسی پیشه کردند.« )ِإّمَ

»ش���کر« به معن���ای ی���ادآورى نعمت و اظهار آن اس���ت؛  به گونه ای که هم���ه بفهمند این 
کس���ی به او داده اس���ت. »کفر« به معنای انکار و بی اعتنایی به نعمت اس���ت.  نعمت را چه 
کس���انی که از عقل خود و تعالیم انبیا پیروی کرده و به دس���تورات دینی عمل نمودند، شکر 
که به پیروی از هوای نفس، به دستورات الهی بی توجهی  این نعمت را به جا آوردند و آنها 
کردن���د و به گونه ای با نعمت دین برخورد کردن���د که گویی اصاًل خداوند چنین نعمتی را به 

آنها نداده است، در برابر این نعمت بزرگ ناسپاسی کرده اند. 

3.کیفرمخالفتبادینخدا

سرانجاِم کسانی که نعمت هدایت را پاس داشته و به فرمان عقل و وحی عمل کردند، با 
فرجام کسانی که در برابر این نعمت بزرگ ناسپاسی نموده و برخالف عقل خود عمل کرده، 
و به خدا کفر ورزیده و  پیامبرانش را انکار کردند، کاماًل متفاوت است.کافران کسانی هستند 
ک���ه از هدای���ت الهی پیروی نکردند و پ���س از آنکه خدا و روز رس���تاخیز را انکار کردند، برنامه 
زندگی خود را بر اس���اس پیروی از ش���هوات نفس���انی و ظلم و فساد در جامعه تنظیم کردند. 
ازای���ن رو در آخ���رت عذابی ب���زرگ در انتظار آنها خواهد بود. همان گونه که خدای س���بحان 
ا 

َ
می فرمای���د: »ما برای کفرپیش���گان زنجیرها و غل ها و آتش���ی فروزان آم���اده کرده ایم.« )ِإّن

ْغلالًا َو َسعیرًا( 4 
َ
ْعَتْدنا ِلْلکاِفریَن َسلاِسَل َو أ

َ
أ

در این آیه کافران به سه عذاب بزرگ، یعنی »سالسل«، »اغالل« و »سعیر« تهدید شده اند. 
»سالسل« جمع سلسله، به معنای زنجیری است که دست و پای مجرم را با آن می بندند تا 
او را به هر کجا که بخواهند، بکش���ند. »اغالل« جمع »ُغل«، به معنای زنجیری است که با 
آن دست و پای مجرم را به گردنش می بندند تا امکان هر گونه حرکتی را از او سلب کنند. و 

»سعیر« حرارت بسیار شدیدی است که هیچ یک از دوزخیان از آن رهایی ندارند. 

این عذاب ها تجسم اعمال دنیوی کافران است. در حقیقت تمایالت نفسانی همچون زنجیری، مانع 
از حرکت آنها در مسیر حق و رستگاری می شود و تعلقات دنیوی آن چنان آنها را در قید و بند می کند 
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که نمی توانند خود را از آن رها کنند و حتی در مواردی که حق را تشخیص می دهند، بر خالف آن عمل 
می کنند و گناهان بزرگ همچون آتشی بزرگ، هر لحظه عقل و ایمان آنها را از بین می برد .

گفتاردوم:
پاداشپیرویازدینخدا

برای آنکه انسان ها به پیروی از دین خدا تشویق شده و شکر نعمت هدایت را به جا آورند، 
خدای س���بحان در آیات 5 تا 22، فرجام و پاداش کس���انی را که به احکام و قوانین دین خدا 

پایبندند و بندگی خدا را به بهترین شکل بجا می آورند را  برمی شمارد. 

که در این دنیا مسیر هدایت را پیمودند و رضای  بندگان خدا یا عباداهلل کسانی هستند 
خ���دا و خواس���ت او را بر امیال و خواس���ته های خ���ود ترجیح داده، بزرگ تری���ن هدف خود در 
زندگی را انجام وظایف بندگی و پیروی محض و بدون چون و چرا از فرمان خدا قرار دادند. 
این گفتار با بیان سه مطلب به  مقام و جایگاه بندگان خدا در آخرت، اعمال و عقاید آنان و 

پاداش و اخروی شان اشاره می کند. 

1. مقام و جایگاه بندگان خدا

»عب���اداهلل« در دنی���ا و آخ���رت از مقام���ی برتر از س���ایر مؤمن���ان برخوردارند. ق���رآن کریم از 
»عب���اداهلل« با تعابیری مانن���د »مقربان« یا »صالحان« یاد می کند و آن���ان را در ردیف انبیای 
بزرگ الهی قرار می دهد. اما برای اهل ایمان تعابیری مانند »ابرار« یا »اصحاب یمین« به کار 

 برده است. 

»عباداهلل« به واس���طه بندگی خدا، در دنیا و آخرت واس���طه فیض و رحمت خدا بر س���ایر 
بندگان هستند. آنان در دنیا وظیفه تالوت آیات خدا، تزکیه مردم و تعلیم کتاب و حکمت را 

به عهده دارند و در آخرت به شفاعت مؤمنان می پردازند. 

در آخرت مؤمنان نیکوکار به برکت شفاعت بندگان مخلص خدا، به نعمت هایی دست 
می یابند که برتر از پاداش���ی اس���ت که به طور طبیعی باید به اعمال آنه���ا تعلق بگیرد. برای 
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نمونه »مؤمنان نیکوکار از جامی می نوشند که شراب آن با قدری از آب چشمۀ کافور آمیخته 
ٍس کاَن ِمزاُجها کاُفورًا(1 5

ْ
ْبراَر َیْشَرُبوَن ِمْن َکأ

َ
أ

ْ
شده است.« )ِإّنَ ال

»کاف���ور« نام گیاهی اس���ت خوش بو و خنک کنن���ده که خاصیت عفونت زدای���ی و از بین 
بردن حشرات را دارد. نوشیدن شربتی که از این گیاه درست شده باشد، موجب از بین رفتن 
حرارت درونی و تصفیه خون می شود. در بهشت چشمه ای به همین نام است و کسانی از آن 
می نوشند که از صفای دل برخوردار بوده و در اوج جذبه های روحانی و شوق ربانی قرار دارند 
و با نوشیدن از آن چشمه، حرارت و التهاب شدیدی را که از این جذبه در درون این افراد به 
وجود می آید، آرام کرده، آنها را برای ادامه مناجات و ارتباط با معش���وق آماده می کند. همان 
گون���ه که در دنیا نیز بندگان مخلص خدا وقتی میل و عطش زی���ادی برای عبادت دارند، با 

خواندن قرآن و نماز، عطش خود را فرو می نشانند و آرامش پیدا می کنند. 

»چش���مه کافور چشمه ای اس���ت که بندگان خالص خدا از آن می نوشند و خود، آن را به 
ُروَنها َتْفجیرًا(2 6 وجود آورده و جاری اش ساخته اند.« )َعْینًا َیْشَرُب ِبها ِعباُد الَّلِه ُیَفّجِ

در حدیثی از امام باقر؟ع؟ نقل شده که در توصیف این چشمه فرمودند: »این چشمه ای 
است در خانه پیغمبر اسالم؟ص؟ که از آنجا به خانه سایر پیغمبران و مؤمنان جاری می شود.« 

)امالی صدوق، ص261(

مؤمنان در بهشت اندکی از آب این چشمه را با نوشیدنی خود مخلوط می کنند تا به برکت آن، به 
کمال و نعمت های معنوی بیشتری دست یابند. پس همان گونه که در دنیا چشمه های علم و رحمت از 
خانه پیامبر اکرم؟ص؟ به سوی بندگان خدا و نیکان سرازیر می شود و مؤمنان با بهره مندی از فیض پیامبر 
به کماالت معنوی دست می یابند، در آخرت نیز از این چشمه های معنوی که به دست عباداهلل ایجاد 
شده، بهره مند می شوند و به برکت پیامبر و خاندان مطهرش، به نورانیت و کمال برتری دست می یابند. 

کاسه هاى پر از شراب بهشتی است . »مزاج« آمیختن.»مزاج«  1. »کأس« ظرف پر از نوشیدنی است. مراد از آن 
مصدر است، اما در اینجا به معناى چیزی است که با چیز دیگر آمیخته می شود. 

2. »تفجیر«: به معنای شکافتن چیزی و روان ساختن آب از شکاف است. 
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2. صفات بندگان خدا

مقام و جایگاه بلند بندگان خدا به خاطر اعمال مخلصانه آنهاست. آنها از خود هیچ اراده 
و خواس���ته ای ندارند و تنها پیرو خواس���ت و اراده خدا هستند و اعمال نیک را هر چند برای 
آنها سود مادی نداشته باشد، تنها به خاطر جلب رضایت خدا انجام می دهند. بندگان خدا 
سه ویژگی مهم دارند: نخستین ویژگی آنان این است که وظیفه خود را در برابر خدا به خوبی 

ْذِر(  انجام می دهند و »به همه نذرها و پیمان های خود وفا می کنند.« )ُیوُفوَن ِبالّنَ

»نذر« هر گونه تعهد و التزام به انجام عمل خاص است. مراد از »وفای به نذر«، پایبندی 
کامل به تعهد و پیمانی است که انسان  به عهده گرفته است. بندگان واقعی خدا هم وظایفی 
را که نسبت به خدا به عهده دارند، به طور کامل انجام می دهند؛ مانند به جا آوردن نماز، و 
ه���م وظایفی را ک���ه در برابر مردم به عهده دارند به خوبی انجام می دهند؛ مانند رعایت حق 

همسایگان و صله رحم. 

ویژگی دوم عباداهلل این است که نسبت به اعمال خود بسیار بدگمانند. در نتیجه به رغم 
آنک���ه وظای���ف خود را در برابر خ���دا و مردم به طور کامل انجام می دهن���د، اما هرگز به اعمال 
نیکشان مغرور نمی شوند و احساس می کنند هیچ یک از اعمال خالصانه آنها، عذاب آخرت 
را از آنها دور نمی کند و تنها لطف و عنایت خدا می تواند آنها را از عذاب آخرت حفظ کند. به 
گیر و بزرگ است، به شدت  همین دلیل »آنان از فرا رسیدن روز رستاخیز که شّر و عذاب آن فرا

ُه ُمْسَتطیرًا(1 7  خوف و دلهره دارند.« )َو َیخاُفوَن َیْومًا کاَن َشّرُ

»خوف« در مقابل احس���اس امنیت اس���ت و در جایی به کار می رود که ضرر و خطر بزرگی 
امنیت انس���ان را تهدید  کند. خوف عباداهلل از روز قیامت به این معناست که آنان هیچ گاه 
خ���ود را از ع���ذاب آخرت ایمن نمی دانند و همیش���ه از اینکه مبادا مورد خش���م و غضب الهی 
واقع ش���وند، دچ���ار دلهره و اضطرابند. زی���را می دانند کوچک ترین لغزش ه���ا و حتی افکار و 

1. مستطیر: اسم فاعل از »استطار« است که در لغت به معنای درخواست پرواز است. در اینجا به معنای گسترش 
پیدا کردن و فراگیر شدن است. گویی امر فراگیر به اطراف پرواز کرده و در همه جا منتشر می شود. 
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نیات انسان، در آخرت به دقت محاسبه می شود. 

ویژگی س���وم بندگان خالص خدا به رابطه آنها با مردم مربوط می ش���ود. آنها نس���بت به 
دیگران بس���یار باگذش���ت و بزرگوارن���د و دیگران را بر خ���ود مقدم می کنند. به ویژه به اقش���ار 

آسیب پذیر جامعه توجه خاصی دارند.

بندگان خدا در برخورد با کسانی که به کمک آنها نیاز دارند، به سه نکته مهم توجه دارند. 
نخس���ت آنکه آنان ب���رای کمک به نیازمندان نه تنها از بهترین ام���وال و دارایی خود انفاق 
می کنند، بلکه حتی چیزی را که به شدت به آن نیازمندند نیز به مستمندان می بخشند؛ تا 
گرس���نه بخوابند، اما غذای  آنجا که حتی از غذای مورد نیاز خود نیز دریغ ندارند و حاضرند 

خود را به نیازمندان بدهند. 

دوم آنکه آنان در یاری رساندن به مستمندان و درماندگان، تنها به نیاز او توجه می کنند 
کار کردن دارد ی���ا ندارد، و یا آنکه  و ب���رای آنها تفاوتی نمی کند که ش���خص نیازمند توانایی 

کسی متکفل هزینه های زندگی او شده است یا یتیم و بی سرپرست است. 

آیه بعد درباره دو نکته فوق می فرماید: بندگان خدا »غذایی را که به شّدت به آن احتیاج 
ِه ِمْسکینًا َو  عـــاَم َعَلـی ُحّبِ دارند، به مس���کین و یتیم و اس���یر می دهند.« )َو ُیْطِعُموَن الّطَ

سیرًا( 8
َ
َیتیمًا َو أ

کار کردن و کس���ب در آمد ندارد. »یتیم« کسی  »مس���کین« فقیری است که دیگر قدرت 
اس���ت که سرپرستی ندارد تا هزینه های زندگی او را به عهده بگیرد. و »اسیر« کسی است که 
در جنگ به اس���ارت مس���لمانان درآمده و سرپرس���تی او را یکی از مس���لمانان به عهده گرفته 

است، اما قدرت تأمین نیازهای او را ندارد. 

سومین نکته ای که هنگام انفاق مورد توجه عباداهلل است، خالص کردن انگیزه و نیت 
اس���ت. هدف اصلی آنان از بخش���ش اموال و رس���یدگی به نیازمندان، تنها جلب خشنودی 
خداس���ت و در مقابل این عمل، انتظار هیچ پاداش و تش���کری از طرف مس���تمندان ندارند، 
و همان گونه که آیه بعد می فرماید: زبان حال آنها در برخورد با نیازمندان چنین اس���ت که 
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می گوین���د: »ما فقط به خاطر جلب رضایت خدا ش���ما را اطعام می کنیم؛ نه پاداش���ی از ش���ما 
ْم 

ُ
ْم ِلَوْجِه الَّلِه لا ُنریُد ِمْنک

ُ
ما ُنْطِعُمک

َ
می خواهیم و نه انتظار س���پاس و تشکر داریم.« )ِإّن

ورًا( 9
ُ

َجزاًء َو لا ُشک

»وجه« هر چیزی به معنای بخش���ی از وجود اوس���ت که در نخس���تین برخورد مورد توجه 
طرف مقابل واقع می شود؛ مانند صورت انسان. منظور از »وجه اهلل« همان جلوه های رحمت 
و فیض رسانی خداست که هر کس بخواهد به خدا توجه کند، باید به یکی از مظاهر رحمت او 
متوجه شود. منظور از اطعام برای »وجه اهلل« این است که آنان این کار را برای جلب رحمت 
ک���ه خداوند برای بندگان خاص خود در نظر گرفته  خداون���د و برخورداری از فیض و عنایتی 

است، انجام می دهند. پس هیچ انگیزه مادی و دنیوی از انجام این عمل ندارند. 

گر  در آی���ه بعد، عب���اداهلل علت این اخالص مثال زدنی خود را بی���ان را کرده و می گویند: ا
م���ا فقط برای جلب رحمت و توجه خداوند اطعام می کنیم، برای این اس���ت که روز قیامت 
که آن روز بس���یار س���خت و هولناک اس���ت و در آن روز، تنها  را پیش رو داریم و ما می دانیم 
کس���انی اهل نجات هس���تند که اعمال خود را خالص و بدون چشمداشت از دیگران انجام 
داده باش���ند. آری! »ما از کیفر پروردگار خود در روزی که بس���یار دش���وار و پرمصیبت اس���ت و 
 ِمْن 

ُ
ا َنخاف

َ
محاس���به اعمال بندگان در آن به س���ختی می گذرد، ترس و دلهره داریم.« )ِإّن

نا َیْومًا َعُبوسًا َقْمَطریرًا( 10 َرّبِ

در این آیه برای توصیف روز رستاخیز از دو تعبیر »عبوس« و »قمطریر« استفاده شده است. 
»عبوس« به حالت گرفتگی همراه با حزن و اندوه گفته می شود. »قمطریر« به معنای بالی سخت و 
گرفتاری مستمری است که در اوج شدت باشد. بنابراین روز »عبوس« و »قمطریر« یعنی روزی که 
بسیار سخت  و پرمصیبت است و این سختی آن قدر  بزرگ است که حزن و اندوه شدیدی را بر روح 

انسان حاکم می کند. 

که آنها نه تنها در عمل موحد و مخلصند، بلکه در  این س���خن عباداهلل نش���ان می دهد 
گر از قیامت می ترسند، برای این است که روزی است که خدا  خوف و ترس هم موحدند و ا

به حساب بندگانش می رسد و جزای اعمال آنها را می دهد. 
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اخالص عباداهلل در همه اعمال و حاالتشان موجب می شود که خداوند نیز در روز قیامت 
آنه���ا را در پن���اه حمایت خود قرار دهد. »در نتیجه خداوند آنان را از ش���ّر و رنج آن روز در امان 
اُهْم 

َ
دارد و شادابی و شادمانی را برایشان به ارمغان آرد.« )َفَوقاُهُم الَّلُه َشّرَ ذِلَک اْلَیْوِم َو َلّق

َنْضَرًة َو ُسُرورًا( 11 
تفاوت ش���ادابی )نضره( با ش���ادمانی )س���رور( در این اس���ت که وقتی به انسان نعمت یا 
موفقیتی می رسد، ابتدا در درون خود احساس شادی و لذت می کند. به این حالت »نضره« 
می گویند که در اصل به معنای احساس���ی اس���ت که از مش���اهده س���بزی و ط���راوت گیاهان 
گر نعمت و موفقیت بسیار بزرگ باشد، افزون بر احساس خوشایند درونی،  به دست می آید. ا
آثار شادی در چهره و بدن انسان نیز نمایان می شود که به آن »سرور« می گویند. )رک: التحقیق 

فی کلمات القران الکریم( 

هر کس این ویژگی ها را داشته باشد، از بندگان واقعی خداست و در دنیا و آخرت مورد لطف 
و عنایت خاص حضرت حق قرار می گیرد. اما بدون تردید مصداق کامل این آیات، حضرت علی؟ع؟، 
حضرت زهرا؟اهع؟، امام حسن و امام حسین؟امهع؟ هستند که نذر خود را که گرفتن  سه روز روزه  
بود ادا کرده و غذای خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند؛ در حالی که قلب آنان از خوف خدا و 

قیامت ماالمال بود.

ابن عباس می گوید: حسن و حسین؟امهع؟ بیمار شدند. پیامبر؟ص؟ با جمعی از یاران به عیادتشان 
آمدند و به علی؟ع؟ گفتند: ای ابوالحسن! خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می کردی. علی و 
گر آنها شفا یابند، سه روز روزه بگیرند. طبق  فاطمه؟امهع؟ و فضه که خادمه آنها بود، نذر کردند که ا

بعضی از روایات، حسن و حسین؟امهع؟ نیز گفتند: ما هم نذر می کنیم روزه بگیریم. 

چیزی نگذش���ت که هر دو ش���فا یافتند. در حالی که از نظر مواد غذایی دستش���ان خالی 
ک���رد و نان پخت.  ب���ود، علی؟ع؟ س���ه من جو قرض نمود و فاطمه؟اهع؟ یک س���وم آن را آرد 
هنگام افطار س���ائلی بر در خانه آمد و گفت: »السالم علیکم یا اهل بیت محمد! مستمندی 
از مس���تمندان مس���لمین هس���تم، غذایی به من بدهید، خداوند به شما از غذاهای بهشتی 
مرحمت کند.« آنها همگی مس���کین را بر خود مقدم داش���ته و س���هم خود را به او دادند و آن 
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شب جز آب ننوشیدند. 

روز دوم را هم روزه گرفتند و موقع افطار وقتی که غذا را که همان نان جو بود آماده کرده 
بودن���د، یتیم���ی بر در خانه آمد. آن روز نیز ایثار کردند و غذای خود را به او دادند و بار دیگر با 

آب افطار کردند و روز بعد را نیز روزه گرفتند. 

در س���ومین روز اسیری به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد. باز سهم غذای خود را به 
او دادند. هنگامی که صبح شد، علی؟ع؟ دست حسن و حسین؟امهع؟ را گرفته بود و خدمت 
پیامبر؟ص؟ آمدند. هنگامی که پیامبر آنها را مش���اهده کرد، دید از شدت گرسنگی می لرزند. 
فرمود: این حالی را که در ش���ما می بینم، برای من بس���یار گران اس���ت. سپس برخاست و با 
که وارد خانه فاطمه؟اهع؟ ش���د، دید در محراب عبادت ایس���تاده،  کرد. هنگامی  آنها حرکت 
در حالی که از ش���دت گرس���نگی شکم او به پشت چسبیده و چشم هایش به گودی نشسته 
است. پیامبر؟ص؟ بسیار ناراحت شد. در همین هنگام جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! 
این سوره را بگیر، خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می گوید. سپس سوره »انسان« را 

بر او خواند. )تفسیر البرهان، ج 5، ص549(

3. نعمت های بهشتی بندگان خدا 

صب���ر و پای���داری بندگان خدا در مس���یر انجام وظایف بندگی و دف���اع از دین خدا موجب 
می ش���ود که مقامی واال و بی نظیر نزد خدا بیابند و نه تنها از ش���ّر عذاب روز رستاخیز در امان 
باشند، بلکه خداوند بهترین نعمت ها را در آن روز نصیب آنها می نماید؛ نعمت هایی که فوق 
که آیه بعد می فرماید: »پاداش بندگان خداوند به خاطر  گونه  ک هستند. همان  تصور و ادرا
صبر و ش���کیبایی آنها در انجام تکالیف دینی، بهش���تی پر از نعمت و  عاری از  هر گونه رنج 

ًة َو َحریرًا( 12 است.« )َو َجزاُهْم ِبما َصَبُروا َجّنَ

»جنت« به بوس���تانی گفته می ش���ود که پوشیده از درخت است. بهشت را به دلیل آنکه 
پوشیده از نعمت است، »جنت« می گویند. »حریر« به هر چیز خالص و عاری از عیب و نقص 
که  گفته می شود. توصیف پاداش بندگان خدا به »جنت و حریر« بیانگر این حقیقت است 
گزند و  گونه  بهشتیان از یک سو غرق در نعمت و الطاف الهی هستند، و از سوی دیگر از هر 
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آزاری در امان هستند.

یکی از نعمت های حریری اهل بهش���ت لباس آنهاست؛ »ِلباُسُهْم فیها َحریٌر« )فاطر: 33(. 
که مانع لذت  که این لباس از هر عیبی  حریر بودن لباس اهل بهش���ت به معنای آن اس���ت 
بردن اهل بهش���ت باشد، خالی اس���ت و هر لحظه همان گونه است که آنان دوست دارند و 
با طبع آنان سازگار است. بنابراین مانند لباس های دنیوی نیست که فقط مخصوص گرما 
و یا س���رما باش���ند و یا به خاطر تنگ و گش���اد بودن یا رنگ و جنس مخصوص، باعث آزار یا 

دلزدگی شوند. 

در ادامه با توصیف س���ایر نعمت های بهشتیان مانند غذاها، نوشیدنی ها، خدمتکاران، 
زیور آالت و پوش���اک بهش���تیان، نمون���ه ای از نعمت هایی را که خداوند ب���ه این بندگان در 
بهشت عنایت می کند، برمی شمارد تا تابلویی از رفاه و آسایش اهل بهشت را برای مخاطبان 

ترسیم نماید.

برای بندگان خدا در بهشت مکانی بسیار آرام و به دور از هر گونه اضطراب و اندوه در نظر 
ِکِئیَن ِفیها  گرفته شده اس���ت. در آنجا »آنها بر تخت هایی نرم و راحت تکیه زده اند.« )ُمّتَ

راِئِک(1 
َ
أ

ْ
َعَلى ال

و در هوایی بس���یار معتدل و نشاط آفرین به سر می برند، به گونه ای که »نه گرمی آفتاب 
را می بینند، و نه سردی هوا را احساس می کنند.« )لا َیَرْوَن ِفیها َشْمسًا َو لا َزْمَهریرًا(2 13

»بر باالی س���ر آنها درختان میوه سایه خود را گسترده اند« و طراوت و آرامش بیشتری به 
آنها می دهند. )َو داِنَیًة َعَلْیِهْم ِظلاُلها( 

»میوه های این درختان به آس���انی در دسترس بهش���تیان است.« به گونه ای که هر نوع 
َِلْت ُقُطوُفها َتْذلیلًا(3 14 

میوه ای بخواهند، بی هیچ رنجی از درخت می چینند. )َو ُذلّ

1. ارائک: جمع »اریکه« به معنای مکانی است که در آن آرامش و آسایش برقرار است و از هر گونه اضطراب و اندوه 
خالی است. به محل جلوس پادشاهان و حجله عروسان نیز به همین مناسبت اریکه می گویند.

2. زمهریر: سرمای بسیار سخت.

3. قطوف« جمع »قطف« به معنای میوه چیده شده است. 
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کرم؟ص؟ درباره میوه های بهشتی فرمودند: میوه های بهشتی آن قدر به مؤمنان  پیامبر ا
نزدیک است که هر میوه ای را که او میل داشته باشد، می تواند با تکیه کردن بر تخت خود 
ب���ا دهان از درخت بچیند و بخورد و میوه ها به او می گویند: ای دوس���ت خدا! پیش از آنکه 

این یک را بخوری، مرا بخور! )تفسیر نورالثقلین، ج5، ص479(

در حال���ی که بهش���تیان زیر س���ایه درختان بر تخت خ���ود تکیه زده ان���د، »خدمتگزاران، 
جام های���ی از نقره و تنگ های بلوری���ن را دور آنها می گردانند« و از آنها پذیرایی می کنند. )َو 

ْکواٍب کاَنْت َقواریَرا(1 15
َ
ٍة َو أ

َ
 َعَلْیِهْم ِبآِنَیٍة ِمْن ِفّض

ُ
ُیطاف

این تنگ های بلوری از نظر روشنی و زیبایی دست کمی از ظروف نقره ندارند و »زیبایی 
ٍة( 

َ
آنها مانند ظروفی است که از نقره ساخته شده اند.« )َقواریَرا ِمْن ِفّض

ای���ن ظرف ه���ای دلربا که صف���ا و زیبایی آنه���ا چش���م و دل مؤمنان را ن���وازش می دهد، 
خاصی���ت منحصربه فردی دارند که در هر بار، »گنجایش آنها به مقداری می ش���ود که اهل 

ُروها َتْقدیرًا( 16 بهشت اراده کرده اند.« )َقّدَ

به این ترتیب هرگاه نوش���ابه بیش���تری میل داش���ته باش���ند، ظرف بزرگ تر می شود و هر 
گاه نوش���ابه کمتری بخواهند، ظرف کوچک تر می ش���ود. در نتیجه وقتی خدمتگزاران این 
که بندگان خدا  ظرف ها را از ش���راب بهش���تی پر می کنند، به همان مقداری در آن می ریزند 
میل دارند و نه یک قطره از آنچه میل دارند کم می آید، و نه قطره ای اضافه باقی می ماند. 

اما ویژگی و خاصیت ش���رابی که در این جام ها می ریزند نیز ش���نیدنی است. »در بهشت 
مؤمنان از جامی سیراب می شوند که شراب آن آمیخته با زنجبیل است.« )َو ُیْسَقْوَن فیها 

سًا کاَن ِمزاُجها َزْنَجبیلًا( 17  
ْ
َکأ

»زنجبیل چش���مه ای در بهشت است که از شدت گوارایی به آن »سلسبیل« می گویند.« 
ی َسْلَسبیلًا( 18 )َعْینًا فیها ُتَسّمَ

کواب: جمع »کوب« به معنای ظرف آب است؛ البته ظرفی که مانند  1. آنیه: جمع »إناء« به معنای ظرف است. ا
لیوان که نه دسته داشته باشد و نه لوله. قواریر: جمع »قاروره« به معنای ظرف بلورین و شیشه ای است. 
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زنجبیل نوعی ادویه اس���ت که بسیار خوش طعم و خوش عطر است و باعث هضم غذا، 
تقویت قلب و رفع رطوبت بدن است. »سلسبیل« نوشیدنی بسیار لذیذی است که به راحتی 

در گلو جاری می شود و بسیار گواراست.

آمیختن »زنجبیل« به ش���راب بهش���تی و توصیف آن به »سلس���بیل« نشان می دهد که 
نوش���ابه بهش���تیان از دو خاصیت مهم برخوردار اس���ت. یکی آنکه باعث تقویت روحی آنها 
می شود؛ به این ترتیب که بندگان خدا در همان حال که غرق نعمت های بهشتی هستند، 
لحظه ای هم از توجه به خدا غافل نیستند. آنان هر چه بیشتر به خدا توجه می کنند، لذت 
بیشتری از نعمت های بهشتی می برند. ازاین رو نوشابه آنها را با زنجبیل مخلوط می کنند تا 

شوق آنان افزایش یابد و قدرت روحی آنان تقویت شود. 

از س���وی دیگر چون آب این چشمه بس���یار گواراست، نوشیدن اندکی از آن حالتی بسیار 
لذت بخش به انسان می دهد و درد فراق و دوری از حضرت دوست را به لذت وصال تبدیل 

می نماید و صفا و نورانیت خاصی را در کسی که آن را می نوشد، ایجاد می کند. 

با این توضیح مشخص می شود که این چشمه دو اسم ندارد و این آیه نمی خواهد بفرماید اسم 
چشمه »سلسبیل« است، بلکه می خواهد صفت و ویژگی آن را بیان کند؛ مانند اینکه گفته شود فالنی 

آن قدر زیباست که به او ماه شب چهارده می  گویند. 

گقتنی است تفاوت شراب آمیخته با کافور با شراب آمیخته با زنجبیل این است که اولی 
س���رد و آرام بخش است و دومی گرم و نش���اط آفرین، اما هر دو باعث افزایش میل روحانی و 

تقویت جذبه عرفانی اهل بهشت می شود. 

خدمتگزارانی که این ش���راب بهش���تی را برای بهش���تیان می آورند نیز ویژگی های خاص 
و منحصربه ف���ردی دارند. آیه بع���د در توصیف آنها می فرماید: برای پذیرایی از بهش���تیان، 
»نوجوانان���ی زیب���ارو و جاودان���ی در اط���راف آنها می گردند که چ���ون آنان را ببین���ی، پنداری 
ْیَتُهْم َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلؤًا 

َ
ُدوَن ِإذا َرأ

َ
 َعَلْیِهْم ِولْداٌن ُمَخّل

ُ
کنده ان���د!« )َو َیُطوف مرواریدهایی پرا

َمْنُثورًا( 19
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در این آیه چهار ویژگی برای خادمان بهشتیان ذکر شده است: 

نخس���ت آنکه آنها از هر طرف در خدمت اهل بهش���ت هس���تند و به راحتی در دس���ترس 
آنانند؛ »َیُطوُف َعَلْیِهْم«.

دوم آنکه آنها نوجوان و باطراواتند و با شور و شعف بسیار به بهشتیان خدمت می کنند؛ 
»ِوْلداٌن«.

ُدوَن«. هم طراوت، زیبایی و 
َ
س���وم آنکه آنها موجوداتی ابدی و جاودانی هستند؛ »ُمَخّل

نشاط جوانی آنها جاودانی است، و هم پذیرایی کردن آنها دائمی است. 

و چه���ارم آنکه آن قدر رنگ آنان س���فید و زیباس���ت و آن قدر چهره هاش���ان نورانی اس���ت 
کنده می شوند، گویی  که نورش���ان بر روی یکدیگر می تابد و وقتی در مجلس بهش���تیان پرا
رش���ته ای از مرواریدان���د ک���ه گسس���ته ش���ده  و هر یک ب���ه گوش���ه ای از مجل���س غلتیده اند؛ 

»َحِسْبَتُهْم ُلْؤُلؤًا َمْنُثورًا«.

ب���ا وجود این خادمان همیش���گی و آن نعمت های بی نظیر، در حقیقت بهش���ت به مقر 
فرمانروایی بندگان خدا تبدیل می شود، زیرا در آنجا همه چیز تحت فرمان اهل بهشت است 
گرفته  و هر چیزی به گونه ای خواهد بود که آنان میل دارند؛ از میوه ها و ظرف های بهشتی 
گر در بهشت به تماشای بهشتیان و حاالت آنها بنشینی،  تا خادمان و هوای بهشت. آری! »ا
 
ً
ْیَت َنعیمًا َو ُمْلکا

َ
ْیَت َثـــّمَ َرأ

َ
نعمت���ی بی حّد و س���لطنتی بزرگ برای آنان می بینی.« )َو ِإذا َرأ

بیرًا( 20 
َ

ک

نعمت ه���ای بهش���تی آن قدر ف���راوان و ج���ذاب اس���ت و فرمانروایی اهل بهش���ت آن قدر 
گس���ترده و بی حد اس���ت که هرگز به وصف نمی آید و هر قدر الفاظ گویا و رس���ا باش���د، باز هم 
حقیقت آن بیان نمی ش���ود. ما گرفتاران عالم دنیا به هیچ وجه نمی توانیم تصور درستی از 

آنها داشته باشیم. 

نعمت های بهشتی که خدا آنها را در قرآن یاد می کند، در جهان نظیر و مانند ندارد. اما چون 
خداوند با زبان مردم دنیا سخن می گوید، آن نعمت ها را به نام هایی که در دنیا هست، می خواند تا 
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برای مردم قابل فهم باشد و از آنجا که حقایق عالم آخرت در قالب الفاظ این جهان نمی گنجد، چاره ای 
جز این نیست که این الفاظ با معنای گسترده تر و واالتری برای آن حقایق بزرگ استخدام شود. 

بعد از بیان قس���متی از نعمت های بهش���تی از قبیل خوردنی و نوشیدنی و گروه پذیرایی 
کنون نوبت به وس���ایل تزئینی بهش���تیان می رسد. پوشاک بهش���تیان از بهترین و  کننده، ا
زیباترین لباس هاس���ت. رنگ لباس آنها س���بز اس���ت که چش���م نوازترین و فرح بخش ترین 
گر لباسی راحت و نازک بخواهند، جامه هایی از حریر سبز برایشان آمده  رنگ هاست. آنان ا
گر لباس فاخر و ضخیم بخواهند، جامه ای سبز از ابریشم ستبر و ضخیم به تن  می شود و ا
آنها می کنند. همان گونه که قرآن می فرماید: »بر اندام بهشتیان جامه هایی سبزرنگ از حریر 

نازک و ابریشم ِسَتبر است.« )عاِلَیُهْم ِثیاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َو ِإْسَتْبَرٌق(1

اما زیور آالتی که برای بهشتیان در نظر گرفته شده، چنین است که »آنها با دستبندهایی 
ٍة(2

َ
ساِوَر ِمْن ِفّض

َ
وا أ

ُ
از نقره آراسته شده اند.« )َو ُحّل

که دارای صفا و نورانیت فوق العاده است، به گونه ای  کنایه از زینتی است  دستبند نقره 
که چشم ها را خیره کرده و دل ها را می رباید. 

پس از آنکه خداوند بهشتیان را با این نعمت های رنگارنگ شاد و سرمست نمود، آن گاه 
باالترین نعمت مادی و معنوی را به آنان عنایت می کند که از همه نعمت هایی که تاکنون 
ک می نوشاند.« )َو  داشته اند برتر و بهتر است. در این هنگام »پروردگارشان به آنان شرابی پا

ُهْم َشرابًا َطُهورًا( 21 َسقاُهْم َرّبُ

»طهور« به معنای چیزی است که هم پاک است و هم پاک کننده. شراب طهور یا پاک شرابی است 
که جسم و روح انسان را از هر گونه آلودگی پاک می کند. شراب طهور بهشتی جذبه ای الهی و عنایتی 
ربوبی است که یکباره اهل بهشت را غرق جمال و جالل الهی کرده و آنان را از »ما سوی اهلل« بیگانه 
می کند و موجب می شود که آنان در ورای همه این نعمت ها، لطف و عنایت خدا را مشاهده کنند و 

از  که  که از حریر بافته شده است.استبرق: پارچه ای ضخیم  سندس: پارچه نازکی  عاِلَیُهْم: بر اندامشان.   .1
ابریشم بافته شده باشد. 

وا: از مصدر »تحلیه« به معنای زینت دادن و آراستن است. اساور: جمع »سوار« به معنای النگو است. ّ
2. حل
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لحظه ای غفلت آنها را فرا نگیرد و به این ترتیب، شایسته حضور دائم در جوار قرب خدا شوند. 

نکته قابل توجه در این شراب بهشتی این است که بر خالف سایر نوشیدنی های بهشت که توسط 
غالمان و خادمان به بهشتیان داده می شد، این شراب پاک مستقیمًا به دست خدای بزرگ به بندگان 

داده می شود، ازاین رو از تعبیر »سقاهم ربهم« برای معرفی ساقی استفاده شده است. 

پس از آنکه خدای س���بحان بهشتیان را از ش���راب طهور سیراب کرد و آنها را محو جمال 
و زیبای���ی خود نمود، به آنه���ا رو کرده و می فرماید: »این پاداش اعمال خالص شماس���ت تا 
ْم 

ُ
ْم َجزاًء َو کاَن َسْعُیک

ُ
بدانید سعی و تالشتان نزد خدا قبول شده است.« )ِإّنَ هذا کاَن َلک

ورًا( 22 
ُ

َمْشک

که دنبالش بودند، دس���ت می یابند. زبان حال آنان  به این ترتیب عباداهلل به پاداش���ی 
در هنگام انفاق و بخش���ش اموالش���ان این بود که »ما فقط به خاطر جلب رضایت خدا شما 
را اطعام می کنیم؛ نه پاداش���ی از ش���ما می خواهیم و نه انتظار س���پاس و تشکر داریم.« )إّنما 
ُنْطِعُمُکم ِلَوجه اهلل ال ُنریُد ِمْنُکم َجزاًء و ال ُشُکورًا(. خداوند نیز هم رضایت خود را نصیب آنها 

کرد، و هم پاداش و سپاس خود را به آنها مرحمت فرمود. 
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گفتارسوم:
ضرورتپیرویازدینخدا

مق���ام و پاداش ه���ای بن���دگان واقعی خدا آن چنان واال و ارزش���مند اس���ت که هر انس���ان 
پاک سیرتی را به پیروی از راه و روش آنها فرا می خواند و در او این انگیزه و شوق را بر می انگیزد 

که راه رسیدن به این پاداش های بیکران را بیاموزد. 

پیامبر مکرم اسالم؟ص؟ از سوی خدا مأموریت دارد مردم را به سوی چنین جایگاه واالیی 
دعوت نماید. اما همان گونه که در مکه مشرکان در مسیر دعوت پیامبر موانع زیادی ایجاد 
می کردند، در مدینه نیز منافقان به ظاهر مسلمان تالش می کردند با مانع تراشی ها و تهدیدها، 

پیامبر را از اجرای فرمان  خدا منصرف کنند.

در آی���ات پایان���ی س���وره انس���ان، خ���دای س���بحان از پیامب���ر می خواهد ب���دون توجه به 
تهدیده���ای منافقان و کافران، راه مس���تقیم خود را ادامه دهد و تنه���ا از آنچه در قرآن بیان 
کرم؟ص؟ است، اما در واقع این آیات  ش���ده، پیروی نماید. گرچه مخاطب این آیات پیامبر ا
همه مسلمانان را به تمسک به قرآن و پیروى از رهبرى پیامبر اسالم فرا خوانده و بر ضرورت 

کید می کند. در آیات به سه مطلب اشاره می شود. پیروی از دین خدا تأ

1.وظایفپیامبردربرابرمخالفاندین

خدای بزرگ و مهربان آنچه را که برای هدایت انس���ان ها به س���وی کمال و سعادت الزم 
کرده اس���ت. ازاین رو باید قرآن را دس���تورالعمل  کتاب خود یعنی قرآن بیان  بوده اس���ت، در 
ک���ه در آیه بعد خداوند به رس���ول  جام���ع انسان س���ازی و بندگی خ���دا بنامیم. هم���ان گونه 
ا َنْحُن 

َ
که باید، بر تو فرو فرستادیم.« )ِإّن کرم؟ص؟ می فرماید: »ای  پیامبر! ما قرآن را چنان  ا

ْلنا َعَلْیَک اْلُقْرآَن َتْنزیلًا( 23  َنّزَ

در این آیه به دو ویژگی قرآن اشاره شده است: نخست آنکه قرآن از سوی خدا نازل شده 
اس���ت، ازاین رو همه مطالب آن حق و درس���ت اس���ت. و دیگر آنکه در این کتاب آنچه برای 
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کرم می خواهد انسان ها  گر پیامبر ا کمال و سعادت انسان الزم است، بیان شده است. پس ا
را به خیر دنیا و آخرتشان برساند، باید به طور کامل به دستورات این کتاب شریف عمل کند 

و سه وظیفه مهم را به خوبی انجام دهد. 

نخست آنکه خداوند به ایشان می فرماید: »بر اجرای حکم پروردگارت ]که قرآن بیانگر 
َک(  ِم َرّبِ

ْ
آن است[ شکیبا باش.« )َفاْصِبْر ِلُحک

مراد از »صبر کردن بر حکم پروردگار« این اس���ت که پیامبر و س���ایر مؤمنان از مشکالت و 
موانعی که بر س���ر راه تبلیغ احکام و قوانین قرآن و عمل به آنها به وجود می آید، هراس���ی به 

دل راه ندهند و در این راه ثبات قدم داشته باشند. 

وظیفه دوم پیامبر این اس���ت که با هیچ توجیه���ی از افراد گناهکار و کافر پیروی نکند و 
ن���ه فریب تطمیع آنها را بخورد، و نه واهمه ای از تهدید آنها به خود راه دهد؛ زیرا این افراد، 
مؤمنان را به س���وی مخالفت با فرمان پروردگار و ش���قاوت و بدبخت���ی ابدی فرا می خوانند. 
ازای���ن رو در ادام���ه به پیامبر می فرمای���د: »از گناهکاران و کافران پیروی نک���ن.« )َو لا ُتِطْع 

ُفورًا( 24
َ

ْو ک
َ
ِمْنُهْم آِثمًا أ

مراد از گناهکار یا »آثم« در این آیه افرادی مانند منافقان هستند که به ظاهر عقاید اسالمی را 
قبول دارشتند، اما به راحتی مرتکب گناه می شدند و از فرمان خدا و پیامبر سرپیچی می کردند و مراد از 
»کافر«، مخالفان اعتقادی مسلمان مانند یهودیان مدینه و مشرکان مکه هستند که در پیمودن راه کفر 

و نافرمانی خدا اصرار و پافشاری می کنند. 

برای آنکه پیامبر بتواند توان روحی خود را برای عمل به احکام قرآن تقویت نموده و در 
مقابل همه کارشکنی های مخالفان صبر و پایداری کند، باید در همه حال به یاد خدا باشد. 
بدین جهت خدای سبحان به پیامبر؟ص؟ سومین وظیفه پیامبر را چنین بیان می فرماید: 
َرًة َو 

ْ
َک ُبک »ای پیامب���ر! هر بامداد و عصرگاه نام پروردگارت را یاد کن.« )َو اْذُکـــِر اْسَم َرّبِ

صیلًا(1 25
َ
أ

1. بکره: به معنای بامداد و اصیل: به مفهوم شامگاه یا ساعات  آغازین شب است. 
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و نه تنها در طول روز، بلکه »پاس���ی از ش���ب را نیز نماز بگزار و در آن پروردگارت را س���جده 
ْیِل َفاْسُجْد لَُه َو 

َ
کی یاد کن.« )َو ِمـــَن الّل کن. و در ش���ب های دراز او را تس���بیح گوی و به پا

ْحُه َلْیلًا َطویلًا( 26  َسّبِ

ای���ن آیات بیانگر لزوم توجه ش���بانه روزی و مس���تمر ب���ه ذات مقدس پروردگار اس���ت که 
مهم ترین مصداق آن، نمازهای پنجگانه و نماز ش���ب اس���ت. ازاین رو برخی از مفسران ذکر 
خدا در بامداد و عصر را به نماز صبح و نماز ظهر و عصر تفس���یر کرده اند و س���جده برای او در 
پاس���ی از ش���ب را با نماز مغرب و عش���ا تطبیق کرده  و گفته اند منظور از تسبیح در شب، نماز 

شب است. 

2.دالیلپیروینکردنازمخالفاندین

مخالفت با دین خدا در جامعه به صورت های مختلف مش���اهده می شود؛ مانند ترویج 
ادی���ان س���اختگی و مکتب ه���ای انحرافی یا پی���روی از آداب و رس���وم نادرس���ت اجتماعی و 
هواهای نفسانی. برخی از آراء و عقاید غیر دینی با استدالل هایی مانند دفاع از آزادی یا تأمین 
رفاه و آس���ایش بشر، ظاهری عامه پسند به خود می گیرند. اما قرآن کریم از پیامبر و مؤمنان 

می خواهد به دو دلیل، هرگز از افکار و اندیشه های کفرآمیز آنان پیروی نکنند.

نخس���ت آنکه مخالف���ان دین خدا همه چیز را در دنیا و مادی���ات خالصه کرده اند و همه 
هدف آنها جلب منافع مادی و دنیوی است و به فرض که برخی سخنان آنها درست باشد، 
تنها سعادت دنیوی انسان را تأمین می کنند. آنها برای آباد کردن سرای آخرت و دستیابی به 
سعادت ابدی هیچ برنامه ای ندارند. آری! »این افراد کفرپیشه تنها شیفته سرای زودگذر دنیا 
کاماًل غافل شده اند.«  هس���تند و از روز رستاخیز که تحمل آن بسیار سخت و سنگین است، 

وَن اْلعاِجَلَة َو َیَذُروَن َوراَءُهْم َیْومًا َثقیلًا( 27 )ِإّنَ هُؤلاِء ُیِحّبُ

در این آیه از روز قیامت با  تعبیر »روز سنگین« )َیْومًا َثقیاًل( یاد شده است، زیرا تحمل روز 
قیامت هم از نظر مدت طوالنی آن، هم از نظر مجازات ها و هم از نظر محاسبه اعمال، بسیار سخت 

و سنگین است. 
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ک���ه افق فکر کس���انی که پی���رو هواهای نفس���انی و مکاتب الحادی هس���تند، از  از آنج���ا 
ک و شهوت فراتر نمی رود، برای رستگاری و نجات انسان از هول و  چارچوب خواب و خورا
هراس این روز مهم که بخش اصلی زندگی انسان را تشکیل می دهد، برنامه مدونی ندارند، 

کت و عذاب ابدی است.  ازاین رو پیروی از آنها گام نهادن در مسیر هال

دومین دلیل برای پیروی نکردن از گناهکاران و مخالفان دین این است که در حقیقت 
پیروی از این افراد بدان معناس���ت که انس���ان برنامه ای را که خداوند برای زندگی او در نظر 
گرفته، کنار نهاده و پیرو برنامه کسانی شود که خود مخلوق خدا و تابع تدبیر و اراده تکوینی 
او هستند. بدیهی است که انسان باید از کسی پیروی کند که از خود قدرت و استقاللی داشته 
که  کند. اما موجودی  باشد تا بتواند به وعده های خود مبنی بر تأمین سعادت انسان عمل 

خود مخلوق و ناتوان است و تحت اراده دیگری است، شایسته پیروی نیست. 

آیه بعد برای نشان دادن ناتوانی و ضعف کافران و گناهکاران در برابر اراده و مشیت الهی 
می فرماید: چرا از کافران و مخالفان دین خدا پیروی می کنید، در حالی که »ما آنها را آفریدیم 
و پیوندهای وجودشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم، به راحتی جای آنان را به گروه 
ْمثاَلُهْم َتْبدیلًا( 28

َ
ْلنا أ ْسَرُهْم َو ِإذا ِشْئنا َبّدَ

َ
دیگری می دهیم.« )َنْحُن َخَلْقناُهْم َو َشَدْدنا أ

مراد از »پیوندهای وجود انس���ان«، رش���ته های اعصاب و بافت های عضالنی محکم و 
به هم پیوس���ته ای است که اعضا و اجزای مختلف انس���ان را به هم پیوند داده است. این 
بافت ها آن چنان قطعات کوچک و بزرگ استخوان و گوشت های اندام انسان را به یکدیگر 
گونه فعالیتی  که آماده انجام هر  کاماًل منسجم  که از مجموع آنها، یک واحد  محکم بسته 
گر هر یک از این بافت ه���ای نرم و عصب های ریز  اس���ت، به وج���ود می آورد. به ط���وری که ا
قطع ش���ود، بخش���ی از بدن انس���ان از کار می افتد. توجه به این نکته نشان می دهد انسان 
چ���ه موجود ضعیف و ضربه پذیری اس���ت که هم���ه توان و قدرتش وابس���ته به یک عصب 
ریز و نازک اس���ت. آن گاه این موجود ضعیف در برابر خدایی که آفریدگار همه هس���تی است، 

گردنکشی و قدرت نمایی می کند. 

از س���وی دیگر این آیه ش���ریفه بیانگر قدرت خداس���ت و نش���ان می دهد انسان ها هر چه 
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باشند، هم مخلوق خدایند، و هم برنامه حیات و مرگ آنها کاماًل وابسته به خواست و اراده 
خداس���ت. زیرا خداوندی که با سلس���له اعصاب و عضالت، اعضایشان را به هم پیوند داده 
است، هر وقت بخواهد، می تواند این پیوند را از هم بگسلد و آنها را از بین ببرد و انسان های 

دیگری را به جای آنها به وجود آورد. 

3.مخالفاندیننمیتوانندبرارادهخداچیرهشوند

کت است، اما آنچه موجب می شود  با آنکه سرانجام پیروی از دنیاپرستان گمراهی و هال
برخی افراد ظاهربین به تبعیت از آنها تش���ویق ش���وند، این اس���ت که می بینند آنها با وجود 
همه گناهانی که مرتکب می ش���وند و همه س���خنان کفرآمیزی که به زبان جاری می کنند، 
همچنان در اوج قدرت هستند و از جهت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی برتر از مؤمنان اند. 
گویی آنها توانسته اند بر قدرت و اراده خدا غلبه کرده و بر خالف خواست خدا، کفر و بی دینی 

را در جامعه حاکم نمایند. 

ب���رای پاس���خ دادن به این ش���بهه باید به س���ه نکت���ه توجه نمود. نخس���ت آنکه خدای 
س���بحان به انسان اختیار داده و هیچ کس را برای عمل به احکام و دستورات قرآن مجبور 
نکرده و می فرماید: »این قرآن  تنها برای تذکر و بیان راه سعادت انسان است. پس هر کس 
خواهان س���عادت اس���ت، می تواند با عمل به این آیات، راهی به سوی رضایت پروردگارش 

ِه َسبیلًا( 29 َخَذ ِإَلـی َرّبِ
َ
برگزیند.« )ِإّنَ هِذِه َتْذِکَرٌة َفَمْن شاَء اّت

دوم آنکه خواس���ت و اراده کافران در عرض اراده خدا نیس���ت، بلکه در طول آن اس���ت و 
گر کافران قدرت مخالفت با دین  بخش���ی از قانون و س���نت تکوینی اوس���ت. به بیان دیگر ا
خدا را دارند، به خاطر این اس���ت که خداوند اراده کرده انس���ان دارای اراده و اختیار باشد که 
هم بتواند بر اس���اس فرمان خدا عمل کند، و ه���م بتواند با خدا و فرمان او مخالفت کند. با 
توجه به این واقعیت، آیه بعد خطاب به کافران می فرماید: »بدانید که ش���ما چیزی را اراده 
ا 

َّ
نمی کنید، مگر به خاطر اینکه خدا خواسته است شما دارای اراده باشید.« )َو ما َتشاُؤَن ِإل

ْن َیشاَء الَّلُه( 
َ
أ

ح شود که اساسًا چرا خداوند به کافران قدرت  ممکن است در اینجا اشکال دیگری مطر
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مخالفت با قوانین دین را داده اس���ت تا بتوانند با تکی���ه بر این نعمت خدادادی، موجبات 
گمراهی و فس���اد جامعه را فراهم نمایند؟ در پاسخ باید گفت: »خداوند دانا و حکیم است.« 

)ِإّنَ الَّلَه کاَن َعلیمًا َحکیمًا( 30

یعنی خدا از روز نخست می دانست که برخی از انسان ها از نعمت اختیار و آزادی انتخاب 
س���وء استفاده کرده و به س���وی کفر و ظلم و فساد می روند، اما مصلحت نوع انسان و منفعت 
جامعه بشری اقتضا می کرد که خداوند بر اساس حکمت خود، چنین اختیاری را به آنها بدهد. 

س���ومین نکته  درباره رابطه اراده خدا و کافران این اس���ت که گرچه خداوند به مخالفان 
دین، قدرت و اختیار داده تا مرتکب انواع گناهان ش���وند، اما این بدان معنا نیست که خدا 
آنه���ا را ب���ه حال خود رها کرده و ظلم و فس���اد آنها را بی پاس���خ بگذارد. بلک���ه همان طور که 
ب���ه انس���ان اراده و اختی���ار می دهد، برای کاره���ای و خوب و بد او نیز پ���اداش یا کیفر در نظر 
که مسیر توحید و بندگی  گناه می روند، با کسانی  کفر و  که به سمت  می گیرد تا بین کسانی 
خدا را برمی گزینند، تفاوت باشد. بدین ترتیب خداوند بر طبق سنت و مشیت خود »هر که 
ک در نظر  را شایس���ته باش���د، مش���مول رحمت خود می کند و برای س���تمکاران عذابی دردنا

لیمًا( 31 
َ
َعّدَ َلُهْم َعذابًا أ

َ
اِلمیَن أ

َ
می گیرد.« )ُیْدِخُل َمْن َیشاُء فى  َرْحَمِتِه َو الّظ

بر اساس این سنت الهی، خداوند در دنیا و آخرت اهل تقوا را مورد لطف و رحمت خاص 
خ���ود ق���رار می ده���د و در دنیا به آنه���ا نورانیت و کمال معن���وی عنایت می کن���د و در آخرت، 

نعمت های بی پایان بهشتی را نصیب آنها می نماید. 

عذاب سختی که خداوند در آخرت برای کافران در نظر می گیرد، دنیا و آخرت آنها را دربر می گیرد. 
آنها در دنیا از سعادت و کمال واقعی محروم هستند و در آخرت به عذاب ابدی دچار می شوند. این 
عذاب ها نشان می دهد که بر خالف پندار افراد سطحی نگر و ظاهربین، خداوند کافران را به حال خود 
رها نکرده است. ثروت و قدرت دنیوی آنها نشانه آن نیست که اراده آنها برتر از اراده و خواست 

خداست، بلکه همه جهان بر اساس سنت ها و قوانین الهی اداره می شود.
از خدای بزرگ می خواهیم توفیق عمل به احکام دین وپیروی از رهبران دینی را به ما عنایت کند و 
به ما بینشی دهد که گول ظاهر زیبا و باطن پلید کافران و دشمنان دین و انسانیت را نخوریم.


