فراگیرى مهارتهاى معنوى در مكتب پیامبر اعظم و اهلبیت علیهم السالم()2
حمیدرضا ترابى
هايىبراىدرستديدن 


درس
مهارتدوم:
هر روز وقايع جديد كوچك يا بزرگى در زندگى ما رخ مىدهد كه بعضى از آنها براى ما خوشايند و برخى
ديگر ناخوشايند است .همه اتفاقات خوشايند را مىتوانیم نعمت الهى بنامیم .در واقع نعمتها ،طیف وسیعى را
شامل مىشوند؛ از امكانات بالفعل تا امكانات و سرمايههاى بالقوهاى كه در اختیار ماست .حتّى موقعیتهاى
ويژهاى كه براى بهره مندىهاى خاص به دست مىآوريم ،مىتواند يك نعمت الهى باشد .در برابر نعمت ،نقمت
قرار دارد .هر كدام از نعمتها و نقمتها چند منشأ مىتواند داشته باشد كه با نظر به اين مناشى ممكن است آن
چه كه به ظاهر نعمت بود در باطن نقمت باشد و بالعكس ،يعنى آن چه كه به ظاهر نقمت بود ،در واقع نعمت
خدا باشد .پس تشخیص نعمت و نقمت باطنى و تعیین رفتار مناسب در قبال هر كدام ،يكى از مهارتهاى
معنوى مهم شمرده مىشود .نظرى بر سنتهاى الهى همچون امتحان و ابتالى مؤمن و عقوبت گناهكار و امال و
استدراج اهل معصیت ،از يك سو و صبر و جبران از سوى ديگر راه گشاى كسب اين مهارت خواهد بود انشاء
اللَّه.
.آموزههاىمكتبدربارهابتالوامتحانالهى 
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خداوند خواسته است شما را بیازمايد كه كدام يك از شما نیكوترين عمل را انجام مىدهد .پس به اعمال نیكو
مبادرت كنید )1(.خداى سبحان دنیا را براى آخرت قرار داده و مردم را در دنیا به آزمايش گذاشته تا روشن
شود ،كدام يك نیكوكارتر است )2(.براى مردم ،گريزى از اين نیست كه خالص شوند و امتحان گردند و تمیز
يابند و غربال شوند )3(.پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم فرمود :در هر قضاى خداى عزوجلّ ،براى مؤمن
خیرى است )4(.روزى رسول خدا صلى اهلل علیه وآله وسلم چنان خنديد كه دندانهاى عقلش نمودار شد.
سپس فرمود :آيا از من نمىپرسید كه از چه مىخندم؟ عرض كردند :چرا اى رسول خدا؟ فرمود :از انسان
مسلمان در شگفتم كه هر چه خداى عزوجلّ براى او حكم و مقدر كند ،براى او خوب است )5(.شگفتا از
مؤمن كه هر قضايى خداوند بر او براند برايش خیر است؛ چه خوشايند او باشد يا نباشد .اگر مبتاليش كند،
كفاره او باشد و اگر به وى عطا كند و گرامیش دارد به او بخشش كرده است )6(.خداوند بنده مؤمنش را به
مرض مبتال مىكند تا همه گناهان او را بريزد )7(.خدا براى هر كه نكويى خواهد ،مبتاليش كند )8(.هیچ كس
در دنیا به بلیهاى مبتال نشود ،مگر در قبال گناهى كه كرده و خدا كريمتر و بزرگتر از آن است كه روز قیامت او
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را از آن گناه باز خواست كند )9(.از جمله سخنان نجواگونه خداوند با موسى بن عمران علیه السالم اين بود:
اى موسى! هیچ مخلوقى نیافريدم كه نزد من محبوبتر از بنده مؤمنم باشد .او را به بال گرفتار مىسازم ،زيرا كه
اين برايش بهتر است و من بهتر مىدانم چه چیز بندهام را مىسازد .پس بايد بر بالى من شكیبا باشد و
نعمتهايم را سپاس گزارد و به قضاى من خشنود باشد تا او را از صديقان بارگاه خود بنويسم)10(.
مؤمن همواره در معرض خیر و خوبى است .اگر بند بندش از هم جدا شود ،برايش خیر است و اگر بر شرق و
غرب عالم حكومت كند ،باز برايش خیر است )11(.بنى اسرائیل نزد حضرت موسى علیه السالم آمدند و از او
خواهش كردند تا از خداى عزوجلّ بخواهد كه هرگاه باران خواستند ،نازل شود و هرگاه اراده كردند ،باران بند
بیايد؛ موسى علیه السالم از خداى عزوجلّ چنین خواست .خداوند نیز خواسته موسى علیه السالم را اجابت
كرد .بنىاسرائیل زمین را كِشتند و جايى را خالى نگذاشتند .سپس هرگاه كه خواستند باران باريد و هرگاه كه
خواستند بند آمد .پس زراعتهايشان چون كوهها و تپهها گشت .وقتى زراعت خويش را درويدند و خرمنها را
كوبیدند ،دانهاى نیافتند .پس به نزد موسى علیه السالم شكايت بردند و گفتند :ما از تو خواستیم كه از خداوند
بخواهى تا آسمان بنا به خواست ما ببارد و خدا هم پذيرفت ،ولى آن را به زيان ما تبديل كرد! موسى علیه
السالم به خداوند عرض كرد :آنها از من خواستند كه از تو بخواهم هرگاه كه خواستند ،آسمان ببارد و هرگاه
خواستند ،از باريدن باز ايستد و تو خواست ايشان را پذيرفتى و آن گاه بارش آسمان را به زيان آنها تبديل
كردى! خداوند فرمود :اى موسى! مقدر كننده بنىاسرائیل من بودم ،امّا آنها به تقدير من رضايت ندادند و اين را
به خواست خودشان واگذاشتم و آن شد كه ديدى )12(.خداوند به حضرت موسى علیه السالم فرمود :آيا بنده
مؤمن من از اينكه دنیا را به رويش بگشايم و اين كار مايه دورى او از من شود ،شادمان مىگردد؟ يا از اينكه
دنیا را از او بگیرم و در عوض به من نزديك شود ،بىتابى مىكند؟( )13امیرالمؤمنین علیه السالم مىفرمايد:
«اَلْمالُ عارِيَةٌ»؛( )14ثروت امانت است .چه نزديك است تنگدستى به نعمت )15(.پاداش بزرگ فقط با ابتال و
امتحان بزرگ حاصل مىشود و خدا قومى را دوست ندارد ،مگر آنكه سنت ابتال را درباره آنان جارى
مىفرمايد )16(.روزگار مؤمن اينگونه است كه چهل شب بر او نمىگذرد مگر اينكه چیز ناراحت كنندهاى
برايش پیش مىآيد كه او را به ياد خدا اندازد )17(.همانا خداوند هرگاه بندهاى را دوست بدارد ،او را در بال و
گرفتارى مى پیچاند و ما را و تو را اى سُدير (يكى از ياران خاص امام) تا در حال امتحان شب و روز
بگذرانیم« )18(.اِنَّما يُبْتَلَى المُؤْمِنُ فِى الدُّنْیا عَلى قَدْرِ دِينِهِ»( )19براى بنده در پیشگاه خداوند منزلتى نیست ،مگر
آنكه به واسطه يكى از اين دو امر حاصل شده باشد :يا به رفتن مالش يا به باليى در بدنش )20(.مؤمن همچون
كفه ترازوست؛ هرچه بر ايمانش افزوده گردد باليش زيادتر مىشود )21(.فقیر خوشنود ،از دامهاى شیطان
نجات يافته است( )22از گريزاندن نعمتها دورى نمائید؛ چون اين طور نیست كه هر گريختهاى بازگردد)23(.
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براى خداى سبحان بندگانى است كه آنها را به نعمتها مخصوص گردانیده .آن نعمتها را مادامى در دست
آنها مىگذارد كه بخشش كنند .پس هرگاه از آن روى برگردانند ،نعمتها از ايشان گرفته مىشود و به سوى غیر
ايشان تحويل مىدهد )24(.خدا هرگز جباران را در هم نشكست ،مگر پس از مهلتهاى الزم و نعمتهاى
فراوان و هرگز استخوان شكسته ملتى را بازسازى نفرمود ،مگر پس از آزمايشها و تحمل مشكالت)25(.
باالترين مردم از حیث تحمّل بال پیغمبرانند و بعد جانشینان آنها و بعد هر كه نیكوتر است .مؤمن به اندازه
كارهاى نیكويش ،مبتال مىشود .كسى كه دينش نیكو و كردار او درست باشد ،بال و امتحان او سخت
گردد؛( )26پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم فرمود :خداوند عزوجلّ فرمود :برخى از بندههاى مؤمنم
اينگونهاند كه امر دينشان جز به توانگرى و وسعت در زندگى و تندرستى درست نمىشود .من هم آنها را به
همان توانگرى و وسعت در زندگى مىآزمايم .برخى از بندههاى مؤمنم ،كه امر دينشان جز با نادارى و
مستمندى و بیمارى درست نمىشود .پس من هم آنها را به ندارى و مستمندى و بیمارى مىآزمايم .من داناترم
بدانچه دين بندگان من بدان كامل مىشود )27(.كسى از شما نگويد :خدايا! از بال به تو پناه مىبرم ،زيرا كسى
نیست كه مبتال نباشد؛ لكن آنكه مىخواهد به خدا پناه برد ،از آزمايشهاى گمراه كننده ،پناه ببرد .همانا خداى
سبحان مىفرمايد :بدانید كه اموال و فرزندان شما فتنه و آزمايش براى شمايند .معناى اين آيه آن است كه خدا
انسانها را با اموال و فرزندانشان مىآزمايد تا آن ناخرسند از خرسند شناخته شود؛ چه بعضى مردم فرزند پسر
را بیش از فرزند دختر مىپسندند و بعضى ديگر فراوانى مال را دوست دارند و از كاهش سرمايه نگرانند)28(.
هاىمكتبدربارهعقوبت 


.آموزه
2

«وَاليَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِى لَهُمْ خَیٌْر لِاَنْفُسِهِمْ اِنَّما نُمْلِى لَهُمْ لِیَزْدادُوا اِثْمَاً وَلَهُم عذابٌ مُهینٌ»(،)29
«نَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَیثُ اليَعْلَمُونَ»( )30چه بسیار كسانى كه به وسیله نعمت و احسان به تدريج به سوى هالكت
روند )31(.استدراج آن است كه از بنده گناهى سر زند ،ولى براى او نعمتى تازه فراهم آيد ،او از استغفار باز
ماند ) 32(.رسول خدا صلى اهلل علیه وآله وسلم به على علیه السالم فرمودند :اى على! همانا اين مردم به زودى
با اموالشان دچار فتنه و آزمايش مىشوند و در ديندارى بر خدا منت مىگذارند؛ با اين حال انتظار رحمت از او
دارند (در حالى كه بايد منتظر عقوبت باشند) )33(.مال بسیار ،دلها را فاسد نموده و منشأ گناهان خواهد
شد )34(.پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم مىفرمايند :شیطان دامها و حیلههاى مختلفى دارد .از جمله
حیلههاى شیطان آن است كه بندگان از نعمتهاى خدا مغرور شوند و به بخششهاى او تفاخر كنند و به
بندگان خدا تكبر ورزند )35(.چگونه شبیخون انتقامهاى خدا تو را بیدار نمىسازد؛ حال آنكه در حقیقت به
سبب نافرمانىهاى او در ورطه قهرش افتادهاى!()36
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.راهتشخيصنعمتازنقمت 

3

بهترين مال آن است كه موجب شكر و سپاس گشته و پاداش الهى را واجب گرداند )37(.بهترين اموال تو آن
است كه موجب حفظ آبرويت شود )38(.بدترين مالها آن است كه موجب نكوهش گردد )39(.بهترين مردم
كسى است كه حاضر است نعمتها را با شكر پايدار نموده و از دست رفته آن را با صبر باز گرداند .هرگاه
ديدى كه خداى سبحان بر تو با وجود معاصى ،نعمتها را پى در پى كرده ،آن استدراج است )40(.هرگاه
خدايت پىدرپى به تو نعمت داد ،از او بترس )41(.زيبايى و زينت نعمت ،صلهرحم است(( )42اگر هنگام
نعمت به صله رحم نپرداختى در نعمت بودن آن شك كن) .كمترين چیزى كه براى نعمت دهنده واجب است
انجام گیرد ،آن است كه با نعمت او گناه نشود يا در مقابل نعمتش نافرمانى نشود(( )43پس اگر با نعمت گناه
شد ،آن نقمت است) .خداوند چون خوبى بندهاى را خواهد و آن بنده گناهى مرتكب شود ،خدا او را كیفرى
دهد و استغفار را در ياد او اندازد .و چون بدِ بندهاى را خواهد ،او گناهى كند و خدا به او نعمتى دهد تا استغفار
را از ياد او ببرد و به آن حال ادامه دهد( )44(.پس نعمتى كه بعد از گناه رسد نقمت است و نقمت بعد از گناه
نعمت) .هر كه نعمتهاى خدا بر او فراوان شود ،حاجتهاى مردم به سوى وى بسیار گردد .پس اگر به آن چه
خداى سبحان بر او واجب نموده ،قیام كند ،موجب دوام و پايندگى آنها خواهد شد و اگر از آنچه خداى سبحان
واجب نموده است ،جلوگیرى كند آن را در معرض زوال قرار داده است)45(.
.4مواجههدرستبانعمت،ابتالوعقوبت 

در مكتب پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم و اهل بیت علیهم السالم به انسان ياد مىدهند كه در برابر
نعمت شاكر باشد و در ابتالئات ،صبر پیشه كند و از جزع و فزع بپرهیزد و پیش از مواجهه باعقوبات و يا به
محض ظاهر شدن نشانههاى عقوبت الهى ،از راه خطا و معصیت باز گردد.
الف.نحوهشكرگزارىدربرابرنعمتها 


يكى از نكات مهم درباره نعمتها ،نحوه شكرگزارى از آنهاست .اساساً شكرگزارى ،كلید افزايش نعمتهاست،
تا آن جا كه قرآن كريم مىفرمايد« :لَئِنْ شَكَرْتُم لَاَزيدَنَّكُمْ» )46(.شكرگزارى مراتبى دارد:
 شكر زبانى :مثالً گفتن «شُكْراً للَّهِ وَ حَمْداً للَّه» در سجده كه به آن سجده شكر مىگويند .عجبا كه عدّهاى بهخطا گمان مىكنند ،همواره بايد در زبان ناسپاس باشند و مدام گاليه كنند تا نعمت زياد شود و به قول خودشان
بخت به آنها روى بیاورد .آنها در واقع معتقدند شكرگزارى زبانى باعث بدبختى مىشود .اين عقیده ،عقیده باطل
ديگرى را به ذهن متبادر مىكند كه مىپندارد :همیشه بايد نگران بود؛ چرا كه اگر نگران نباشى اتفاق بدى براى
تو خواهد افتاد؛ در حالى كه در مكتب اهلبیت علیهم السالم به آرامش و طمأنینه و اعتماد به خدا فرا خوانده
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شدهايم.
 شكر قلبى :كسى كه برخوردار از نعمت شده بايد در دل ،از آن چه كه خدا به او داده راضى و شادمان وسپاسگزار باشد.
 شكر عملى :مراد از شكر عملى ،استفاده درست از نعمتهاست .بايد از نعمتها در همان راه و جهتى كهخداى متعال مقرر فرموده استفاده شود .بعضىها به جاى آنكه در مقابل نعمتها شكر عملى بگزارند ،دو كار
ديگر انجام مىدهند كه يكى از ديگرى بدتر است :از نعمتها در جهت سخط الهى استفاده مىكنند و خدا را از
خود ناخشنود مىكنند؛ نعمتها را مهمل مىگذارند و نه خود از آن استفاده شايسته مىبرند و نه اجازه مىدهند
ديگران از آن بهرهمند شوند.
حكايت 


نقل شده است دو تن از شیوخ قبائل خدمت امیرالمؤمنین علیه السالم رسیدند تا بازگشت و پیروزى آن
حضرت را به وى شادباش گويند .امام علیه السالم خواست به آن دو احترام بگذارد .از اين رو براى آنها دو
بالش قرار داد .يكى از آن دو بر روى بالش نشست ولى شخص ديگر از نشستن بر روى بالش امتناع ورزيد و
همانند على علیه السالم روى حصیر نشست .حضرت رو به آن شخص كرد و به شوخى با وى گفت :بر روى
بالش بنشین كه جز چهارپايان(كه دركى از آداب و روابط محترمانه ندارند) از احترام خوددارى نمىكند!
حاضران همه از اين شوخى خنديدند و مرد بر بالش نشست)47(.
ب.هنگامابتالئات 

حضرت ايوب علیه السالم وقتى كه مورد ابتال قرار گرفت ،به گواهى قرآن خطاب به خدايش گفت« :اَنّى مَسَّنِىَ
الضُّرُّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمینَ»( )48او در اين دعا دو جهت را مراعات نمود :اوّل اينكه نگفت خدايا تو مرا به بال
انداختى ،بلكه گفت« :مرا بیمارى و رنج سختى رسیده است» .دوم اينكه نگفت بر من رحم نما! بلكه خود را در
معرض رحمتش قرار داده و گفت« :تو از همه مهربانان عالم برترى» تا مقام صبر را حفظ كند )49(.معاذ،
صحابى رسول خدا صلى اهلل علیه وآله وسلم پسرى داشت كه پیش از او از دنیا رفت .پیامبر اعظم صلى اهلل علیه
وآله وسلم نامهاى را به او نوشت« :از محمّد رسول اللَّه به معاذ بن جبل ،سالم بر تو! خدايى را ستايش مىكنم
كه جز او خدايى نیست .امّا بعد .خبر بىتابى تو در مصیبت فرزندت كه قضاى الهى بر وى جارى شد به من
رسید .جز اين نبود كه فرزند تو از موهبتهاى الهى بود كه به امانت به دست تو سپرده بود .خداوند زمانى تو
را به او خشنود فرمود و به وقت معلوم از تو گرفت .همه از خدائیم و به سوى او باز مىگرديم .مبادا بىتابى تو
پاداشت را تباه كند ...بدان كه بىتابى ،مرده را بر نمىگرداند و قَدَر را دفع نمىكند .شكیبا باش و»...
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روزى امیرالمؤمنین علیه السالم به مسجد مىرفت .مردى را بر در مسجد ديد كه غمگین و سر در گريبان
نشسته است .فرمود :تو را چه مىشود؟ عرض كرد :يا امیرالمؤمنین! پدر و مادر و برادرم مردهاند و مىترسم دق
مرگ شوم .فرمود :بر تو باد به تقوى و صبر )50(.آزاده در هر حال آزاد است؛ اگر گرفتارى برايش رخ دهد در
برابر آن صبر كند و اگر مصائب بر او هجوم آورند او را نشكند؛ گرچه مقهور بال باشد .دل به صبر دهید تا اجر
بريد )51(.صبر سَرِ ايمان است)52(.
ج.هنگامظاهرشدنعالئمعقوبت 

در اين قسمت چند نكته بايد مورد توجّه قرار گیرد:
 بى شك هر عمل ناصالح و معصیتى عقوبت و پیامدى دارد؛ منتهى عقوبت و تصفیه حساب بعضى از گناهانبه آخرت و عالم پس از مرگ موكول شده و در مورد بعضى ديگر در همین دنیا بروز مىكند.
 كسى كه عقوبت الهى دامنگیرش شود ،آبرويش نزد شاهدان عمل (خدا و رسول و ائمه طاهرين و فرشتگان وشهدا و اولیاء خدا) به مخاطره مىافتد.
 عقوبت هاى الهى ،معموالً براى ظالمان و كافران به تدريج بوده و آن قدر بطئى است كه شايد در كوتاه مدت،قابل مشاهده و تشخیص نباشد .البته خود اين از مكرهاى الهى در حق ظالمان است (سنت امال و استدراج).
ولى عقوبت مؤمنان سريع است و خیلى زود دامن مؤمن گناهكار را مىگیرد و حكمتش اين است كه مؤمن زود
به خود بیايد و برگردد و توبه كند و جبران نمايد .امیرالمؤمنین علیه السالم هنگام گذر از خرابه مداين فرمود:
راستى كه اين مردمان وارث پیشینیان خود بودند و بعد ديگران ،وارث آنها شدند .اين مردم حرامها را حالل
كردند و بدين سبب مجازات دامنگیرشان شد .پس حرامها را حالل مشماريد كه مجازاتها بر شما نیز فرود
مىآيد)53(.
حكايت 

مؤمنى از يكى از اولیاء خدا پرسید :چرا همین كه نزديك گناه مىشوم ،گرفتارى برايم درست مىشود ،ولى در
مورد كسانى كه بسیار گناه مىكنند ،اينگونه نیست؟ گفت :چون خدا تو را دوست دارد ،زود تو را عقوبت
مىكند و به زمین مىزند تا منصرف شوى .ولى چون او را دوست ندارد ،با هر گناهى ،او را از نردبان ،پلهاى
باالتر هم مىبرد .بعد وقتى كه به آخرين پله رسید نردبان را مىكشد و او را به زمین مىزند و مسلماً در اين
صورت خسرانش بیشتر است! فراموش نكن كه حیله برخداوند كارساز نیست؛ هر كه بخواهد با خدا مكر كند،
خداوند مكر بزرگتر با او مىكند.
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كسى كه مىخواهد از يك زندگى معنوى برخوردار باشد ،بايد مدام به وقايع مرتبط با خودش نظر كند و آنها را
رصد نموده و مراقب باشد تا ببیند آن چه كه روى مىدهد براى او نعمت است يا نقمت؟ امّا اگر نعمت است،
بايد شاكر باشد و اگر نقمت است ،بايد در كارهاى خودش تأمل كند تا بفهمد كجاى كار غلط است و كجاى
راه را اشتباه رفته كه خداوند با اين عقوبت ،مىخواهد به او بفهماند كه برگردد و اصالح كند؛ درست مثل هر
دستگاه سالمى كه به محض مواجه شدن با اشكال و نقص ،هشدار مىدهد؛ يا مثل بدن انسان كه به محض وارد
شدن میكروب ،دچار بیمارى مىشود يا عالئم ديگرى از خود بروز مىدهد .بر خالف دستگاههاى معیوب و
بدن ناسالم كه از اين سیستم ايمنى محروم هستند ،تا آن جا كه ممكن است دستگاه از كار بیفتد ،ولى هیچ زنگ
خطر يا عالمت هشدارى تا لحظه آخر ندهد.
همراه با اصالح اشتباه ،انجام اعمال نیك بدون درنگ و اشتباه و نیز دادن صدقه در اين موارد ،براى دفع عقوبت،
مفید خواهد بود؛ همان طور كه در دفع بال مؤثر است .امّا اگر دچار اشتباه و خطايى نشده ،بداند كه در معرض
امتحان يا قضا و قدر قرار گرفته و در هر حال بايد صابر باشد و با تبعیت از احكام عقل و شرع ،با سرپنجه
تدبیر ،درصدد گشودن راه برآيد و در هر حال راضى به رضاى خدا باشد.
مهارتسوم:كنارآمدنباقضاوقدر 
بى شك انسان موجودى مختار است؛ چون خدا خواسته كه انسان مختار باشد و در قرآن كريم از زبان پیامبر
اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم و اهل بیتش علیهم السالم هم ما را از مختار بودن با خبر فرموده است .اگر
انسان مختار نبود ،بىشك فرستادن رسوالن و كتابهاى آسمانى و دعوت او به سوى خوبىها هم ،بىمعنا بود.
امّا سخن در اين است كه انسان تا چه اندازه مختار است و چه مقدار مىتواند از جهان پیرامون خود استفاده
كند؟ آيا همه چیز در اختیار انسان است؟ يا آنكه مقدراتى هم از جانب خداى عالم رقم مىخورد كه در
سرنوشت انسان تأثیرگذار است؟ آيا قوانین حاكم بر طبیعت فقط همین هاست كه ما مىشناسیم؟ يا اينكه
قوانین فوق و برترى هم كه شناخته شده نیست ،در شرائط خاص ،اوضاع را تغییر مىدهد؟ اگر همه چیز در
اختیار ما نیست ،نسبت به آن مقدار از امور كه در دست ما نیست يا دور از تدبیر ماست ،چگونه نگرانى و
اضطراب را از خودمان دور كنیم؟ اگر همه امور بر وفق مراد ما نگشت ،چه كنیم؟ پاسخ به اين پرسشها منوط
به فهم چند قانون از قوانین محكم الهى است :قانون قضا ،قانون قدر و اصل توكل و اصل تفويض (واگذارى
كارها به خداى بزرگ).
رو به رو شدن با قضا و قدر ،همچون گشودن بستههايى است كه از سوى محبوبى براى ما فرستاده شده و
نمىدانیم در درون آنها چیست ،ولى مىدانیم آن چه ربّالعالمین براى ما فرستاده در نهايت چیزى جز خیر و
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خوبى نیست .با اين ديدگاه ،مواجه شدن با قضا و قدر الهى نه تنها ترسناك و اضطراب آور نیست بلكه مهیج و
خو شايند هم هست و اصالً زيبايى يك زندگى معنوى در رو به رو شدن با همین مجهوالت و پیمودن مسیر تا
روشن شدن چند و چون قضاياست .در واقع تن دادن به قضا و قدر ،پیمودن راههاى ناشناخته تحت سرپرستى
خداى متعال است .امام هادى علیه السالم مىفرمايد :مقدرات چیزهايى را كه به ذهنت خطور نمىكند ،نشانت
مىدهد)54(.
قبل از تفصیل بیشتر در كالم ،روايتى از پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم كه مبناى مهارت سوم را تشكیل
مىدهد ،ذكر مى كنیم :پنج چیز از لوازم ايمان است و هر كس يكى از آنها را نداشته باشد ايمان ندارد .تسلیم
فرمان خدا و رضا به قضايش و تفويض كارها به او و توكل به خدا و صبر هنگام صدمه نخستین)55(.
.واژهشناسى 

1

الف .قضا و قدر« :بگو جز آنچه خدا براى ما مقرر كرده است ،هرگز چیزى به ما نمىرسد .او سرپرست ماست
و مؤمنان بايد تنها بر او توكل كنند»؛( )56قَدَر به معناى اندازه و قضا به معناى حكم است .عالّمه طباطبايىقدس
سره مىفرمايد« :تقدير الهى به آن چه كه مقدر شده ،قطعیت نمىبخشد و تخلف ناپذير نیست و امكان آن است
كه آن چه مقدر شده تحقق نیابد يا خالف آن محقق شود .امّا هرگاه قضا و حكمش رانده شود ،ديگر گريزى از
آن نیست» )57(.وقتى خداوند چیزى بر بنده خويش حكم كند ،تغییرپذير نیست )58(.پیامبر اعظم صلى اهلل علیه
وآله وسلم فرمود« :اِعْقِلْها (قَیِّدْها)( )59وَتَوَكَّلْ»؛( )60زانوى شتر را ببند و توكل كن .بر اساس اين رهنمود
رسول خدا صلى اهلل علیه وآله وسلم دو روايت متفاوت از امام على علیه السالم را مرور مىكنیم سپس با هم
مقايسه مىكنیم:
امیرالمؤمنین علیه السالم از كنار ديوار خمیدهاى كه نشسته بود برخاست و به طرف ديوار ديگرى رفت .به آن
حضرت عرض شد :اى امیر مؤمنان! آيا از قضاى خدا مىگريزى؟ فرمود :از قضاى خدا به قدر خداى عزو جل
مىگريزم)61(.
امیرالمؤمنین علیه السالم پاى ديوار خمیدهاى نشسته بود و میان مردم داورى مىكرد .يكى از حضار گفت :زير
اين ديوار منشین كه شكسته است .امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود :اجل آدمى نگهبان اوست .چون حضرت از
آن جا برخاست ديوار فرو ريخت .امام صادق علیه السالم فرمود :امیرالمؤمنین از اينگونه كارها مىكرد و اين از
يقین است)62(.
ب .توكل ،تفويض ،تسلیم و رضا« :توكل» آن است كه بنده ،خداى بزرگ را وكیل تام خود قرار دهد تا به هر
نحو كه مىخواهد در كار او تصرف نمايد؛ البته نیازى به گفتن نیست كه وكالت امر به خداوند به معناى بیكار
نشستن و سستى و تنبلى نیست« .تفويض» مرتبه بعد از توكل است .بندهاى كه توكل بر خدا كرد ،اگر معرفتش
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بیشتر باشد ،وارد مرحله تفويض خواهد شد؛ يعنى ديگر از آن پس با خیال راحت و به طور كامل كار را به
وكیلش (خدا) واگذار مىكند و خودش را به طور كلى بر كنار و غیر ذينفع مىبیند .البته اين منافاتى ندارد كه
خودش به عنوان مأمور ،از جانب خدا وظائفى بر عهده گیرد« .تسلیم» يعنى پذيرش محض هر چیزى كه خداى
سبحان درباره او اراده كند يا از او بخواهد ،بدون اينكه مقاومتى از خود نشان دهد .البته تسلیم با خمودگى و
عدم تحرك و سازندگى خود و محیط بىارتباط است« .رضا» يعنى خوشنودى به هر آن چه كه خداى متعال
براى او مقدر فرموده و رقم زده؛ هر چه كه مىخواهد باشد .ترديدى نیست كه بین رضا و سكوت در برابر
بىعدالتىها تفاوت بسیار زيادى وجود دارد.
هاىمكتب 


.آموزه
2

پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم فرمود :تقدير ،نظام توحید است ،هر كه خدا را يگانه داند و به تقدير ايمان
داشته باشد ،به دستگیره استوارى چنگ زده است )63(.خداى متعال كارها را بر آن چه خود مقدر فرموده جارى
مىسازد ،نه بر آن چه تو از آن خوشنود مىشوى )64(.تقديرهاى الهى برخالف تقدير و تدبیر مخلوق جارى
مىشود )65(.قضا و قدر الهى به اندازه خاص خودش جارى مىشود ،برخالف اختیار و تدبیر كه اندازه خاصى
براى آن نیست و بستگى به تالش انسان دارد )66(.وقتى خدا بخواهد قضا و قدر خويش را اجرا كند ،عقل
صاحب خردان را مىگیرد و قضاى خويش را درباره آنها جارى مىسازد و وقتى فرمان وى انجام گرفت،
عقولشان را باز پس مىدهد و پشیمانى رخ مىدهد )67(.امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود« :اِعْلَمُوا عِلْمَاً يَقینَاً» به
علم يقین بدانید كه خداى متعال براى بندهاش ،هر قدر هم كه حیلتش شديد و طلبش عظیم و كید و مكرش
قوى باشد ،بیش از آن چه كه در ذكر حكیم «يعنى علم الهى يا لوح محفوظ يا قرآن» معین كرده و مقدر فرموده
قرار نداده؛ كما اينكه براى بندهاش در حال ناتوانى و بیچارگى از رسیدن او به آن چه كه در ذكر حكیم براى او
مقرر فرموده ،مانعى قرار نداده است .هر كس عارف به اين معنا گردد و بدان پايبند باشد ،راحتترين مردم و
برخوردار از منفعت است و هر كس آن را ناديده انگارد يا در آن ترديد كند ،قطعاً گرفتارترين مردم و زيانكار
است )68(.اعتماد بر قضا و قدر الهى اطمینان بخشتر است )69(.اعتماد به قضا و قدر ،اندوه را از بین
مىبرد )70(.تقدير الهى بر كسى كه دورى كند نیز غلبه خواهد نمود .هر چیز چارهاى دارد ،جز قضا و قدر
الهى )71(.وقتى كه قدر الهى فرود آيد ،چشم كور مىشود )72(.با نیرو و سلطه (زور بازو و گردن كلفتى)،
تقديرات الهى دفع نمىشود )73(.از رسول خدا صلى اهلل علیه وآله وسلم سوال شد :آيا دعا و تعويذى كه با آن
خود را معالجه مىكنیم ،تقدير خدا را دفع مىكند؟ حضرت فرمود :آن خود ،تقدير خداست )74(.دارو جزء
تقدير است و براى هر كس به هر اندازه كه بخواهد ،سودمند مىافتد)75(.
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از عوامل زوال مجد و بزرگى ،پیش آمدهاى الهى است )76(.در دگرگونىهاى ناشى از قضا و قدر عبرتى براى
صاحبان عقل و خرد است )77(.خداوند براى هر چیز اندازهاى مقرر فرموده و براى هر اندازهاى مدتى قرار داده
است كه از آن تخلف نمىشود )78(.چگونه به قضا و قدر خداوند خوشنود باشد كسى كه يقین ندارد!( )79هر
كس به قضا و قدر الهى يقین كند ،از آن چه بر او فرود آيد پروا ننمايد؛ زيرا مىداند حكمت و مصلحت الهى
چنان اقتضاء كرده )80(.رسول خدا صلى اهلل علیه وآله وسلم فرمود« :قَدَريه» كه مىگويند خوبى و بدى به
دست خود ماست ،از شفاعت من نصیبى ندارند؛ نه من از آنها هستم و نه آنها از من )81(.دو گروه از اسالم
بهرهاى ندارند مُرجئِه و قَدَريه .عرض شد مرجئه كیانند؟ فرمود :كسانى كه مىگويند ايمان ،همان گفتار منهاى
عمل است .عرض شد :قدريه كیستند؟ فرمود :كسانى كه مىگويند شر و بدى ،تقدير الهى نیست )82(.قدريه
بىچارهاند؛ خواستند خداى عز و جل را به عدل توصیف كنند امّا او را از قدرت و سلطنتش بیرون كردند)83(.
چون روز قیامت شود و خداوند خاليق را گرد آورد از آن چه به آنها سفارش كرده و فرمان داده است باز
خواستشان كند و از آن چه برايشان مقدر و حكم فرموده بود نپرسدشان« )84(.ما مِنْ قَبْضٍ وَ ال بَسْطٍ اِالَّ وَ لِلَّهِ
فیهِ مَشِیَّةٌ وَ قَضاءٌ وَ ابْتِالءُ»( )85هنگام بازگشت از صفین پیرمردى از امام على علیه السالم پرسید :آيا رفتن به
جنگ شامیان به قضا و قدر الهى بود؟ حضرت فرمود :سوگند به آنكه دانه را شكافت و آدمیان را آفريد هیچ
درّهاى را نپیموديم و بر هیچ تپهاى باال نرفتیم ،جز با قضا و قدر .پیرمرد گفت :رنجى كه در اين راه بردم ،به
حساب خداست؟ فرمود :بلكه خدا در اين راهى كه رفتید ،بر هر تپهاى كه باال آمديد و از هر شیبى كه فرو
رفتید ،اجرى بزرگ به شما عطا فرمود و شما در هیچ يك از كارهاى خود ،نه مجبور بوديد و نه ناچار .پیرمرد
عرض كرد :اى امیرمؤمنان! چگونه مجبور و ناچار نبوديم حال آنكه قضا و قدر ما را پیش مىبرد؟ فرمود :واى
بر تو! انگار تو قضا را امرى الزم و قدر را موضوعى حتمى و گريزناپذير مىدانى (به طورى كه انسان هیچ
اختیارى نداشته باشد) اگر چنین بود ،نويد و بیم و پاداش و كیفر معنا نداشت)86(.
.3چگونگىمواجههباقضاوقدر 

پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم فرمود :خداى متعال مىفرمايد :هر كس كه به قضاى من خوشنود نیست و
به تقدير من ايمان ندارد ،برود و خداى ديگرى جز من بجويد )87(.هر چه بر خرد مرد افزوده شود ،ايمانش به
تقدير قوىتر مىگردد و به دگرگونىها اهمیتى نمىدهد )88(.قضا جز به دعا دفع نشود و چیزى جز نیكوكارى،
عمر را افزون نكند )89(.خداى متعال مىفرمايد :هر كه به قضاى من رضا ندهد و بر بالى من صبر نكند،
خدائى جز من بجويد)90(.
دعا قضا را بر مىگرداند ،هر چند كه محكم شده باشد )91(،سختترين مردم از نظر عذاب در روز قیامت كسى
است كه از قضا و تقدير الهى خشمناك باشد )92(.بدترين كارها راضى نبودن و خشمناك بودن از قضاى الهى
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است )93(.وقتى كه تقدير حق تعالى فرود آيد ،دورى كردن و چاره انديشى فائدهاى ندارد )94(.تقدير ،بر
حسابگرى انسان آنگونه چیره است كه تدبیر ،مايه آفت و گزند و آسیب مىشود )95(.كارها رام مقدراتند؛
چندان كه تدبیر كنى به مرگ مىانجامد )96(.هر كسى كه به حسن انتخاب خدا براى خود تكیه كند ،جز حالتى
را كه خدا برايش گزينش كرده است ،حال ديگرى براى خويش آرزو نكند )97(.هر كس كار خود را به خدا
واگذارد خداوند كار او را به سامان آورد )98(.امام باقر علیه السالم در سفارش به جابربن يزيد جعفى فرمود:
باتفويض درست ،به آسايش دست پیدا كن )99(.كسى كه كار خود را به خدا واگذارد در آسايش جاودان و در
زندگى همیشه خوش است و واگذارنده حقیقى كسى است كه از هر همّت و خواستهاى جز خدا دست شويد؛
همچون اين سخن منظوم امیر مؤمنان علیه السالم:
رَضیتُ بِما قَسَمَ اللَّهُ لِى

وَفَوَّضْتُ اَمْرِى اِلى خالِقِى

لَقَدْ اَحْسَنَ اللَّهُ فیما مَضى

كَذلِكَ يُحْسِنُ فیما بَقِى()100

كسى كه كارش را به خدا واگذارد ،شبش را با سالمت از هر گزند و آفتى به روز رساند و روزش را با دينى
سالم به شب آورد .پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم فرمود :اگر شما چنان كه شايسته توكل كردن است به
خدا توكل داشتید ،روزى شما را نیز چون روزى مرغان مىرساند كه به صبح گرسنهاند و به شب سیر )101(.هر
كه دوست دارد از همه مردم نیرومندتر باشد ،بايد به خدا توكل كند )102(.خداى عزوجل فرمود :هیچ اهل
قريه اى يا باديه نشینى نیست كه مرتكب معصیت من ،كه خوش ندارم شده باشند و سپس به طاعت من كه
دوست دارم روى آورند؛ مگر اينكه من نیز از عذاب خود براى آنان كه ناخوش دارند ،به رحمت خويش كه
دوست مىدارند؛ روى آورم )103(.هرگونه كه باشید همان گونه بر شما حكومت مىشود )104(.امام على علیه
السالم در وصف اصحاب رسول خدا صلى اهلل علیه وآله وسلم فرمود :وقتى كه خداوند صداقت و شكیبايى ما
را ديد ،براى دشمنان خوارى و براى ما مدد و پیروزى فرستاد )105(.و بعد از فرو نشاندن غائله خوارج (جنگ
نهروان؛ مارقین) به ياران خود فرمود :راستى كه خداوند در حق شما احسان كرد و نیك ياريتان رساند .پس هم
اينك بىدرنگ به سوى دشمن خود (شامیان) رهسپار شويد( .آنها بهانه آورده) گفتند :يا امیرالمؤمنین! شمشیرها
كند گشته و تیرهايمان به پايان رسیده و سر نیزه هايمان كند شده است .بنابراين اجازه فرمائید (برگرديم) و خود
را كامالً آماده كنیم )106(.حضرت فرمود :بدانید كه پس از من ،شما همواره گرفتار و مبتال خواهید بود تا جايى
كه دوستدار و پیرو من ،در میان مردم زمانه خويش ،خوارتر از كنیز زاده خواهد بود .عرض كردند :به چه علت؟
فرمود :به علّت اعمال خودتان .به علّت اينكه در دين به پستى تن مىدهید .اگر هر يك از شما ،وقتى بیدادگرى
پیشوايان ستم ،آشكار شود ،جانش را به پروردگار بفروشد و حق خود را از جهاد بگیرد ،هر آينه دين خدا بر پا
شود )107(.خدا دعاى سه كس را نمىپذيرد :مردى كه در خانه ويران جاى گیرد و مردى كه كنار راه اقامت
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گزيند و مردى كه حیوان خود را رها كند و سپس دعا كند كه خدا آن را نگهدارد )108(.امام عسگرى علیه
السالم فرمود :اگر قضاى الهى در كمین است ،ديگر ضعف و زبونى براى چیست؟()109
نكاتپايانى 

كسى كه مواجه با امر نامطلوبى مىشود ،همزمان با وارسى اعمال خود و تصحیح اشتباهات احتمالى ،صورتهايى
را براى آن بايد در نظر بگیرد :اگر از عواقب گناه اوست ،از گناه استغفار كند و اگر از مقدرات است و خودش
دخالتى در آن نداشته ،دعا كند تا شايد مقدرات عوض شود و اگر قضاى الهى بر آن رانده شده و گريزى از آن
نباشد ،بر آن صبر پیشه كند و منتظر دو چیز باشد :اوّل ،اجر الهى؛ دوّم ،كشف معما و اينكه چرا خداى مهربان
چنین تقديرى را براى او رقم زده است؟ و بايد بداند كه در هر حال خداى متعال جز خیر براى مؤمن
نمىخواهد.
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 )92غررالحكم ،ش « ،3225اَشَدُّ النَّاسِ عَذاباً يَوْمَ القِیامَةِ المُتَسَخِّطُ لِقَضاءِ اللَّهِ».
 )93همان ،ش « ،5746شَرُّ االُمُورِ السَّخَطُ لِلْقَضاءِ».
 )94همان ،ش .4031
 )95میزان الحكمه ،ش .16354
 )96همان ،ش .16355
 )97همان ،ش  ،16243امام حسن علیه السالم.
 )98همان ،ش  ،16244امام على علیه السالم.
 )99همان ،ش « ،16241تَخَلَّصْ اِلى راحَةِ النَّفْسِ بِصِحّةِ التَفْويضِ».
 )100بحاراالنوار ،ج  ،34ص  ،428خشنودم به آن چه خدا قسمتم كرده و كارم را به آفريدگار مىسپارم.
همچنان كه در گذشته خداوند احسان كرد ،در باقى مانده عمرم نیز احسان مىكند.
 )101نهج الفصاحه ،ش .2310
 )102همان ،ش « ،2819مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَكُونَ اَقْوىَ النَّاسِ فَلْیَتَوَكَّلْ عَلى اللَّهِ».
 )103میزان الحكمه ،ش  ،16765پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم.
 )104همان ،ش  ،16766پیامبر اعظم صلى اهلل علیه وآله وسلم.
 )105همان ،ش .1769
 )106همان ،ش .16771
 )107بحاراالنوار ،ج  ،75ص « ،377اِذا كان المَقْضِّى كائِناً فالضَرَّاعَةُ لِما ذا؟».
 )108نهج الفصاحه ،ش « ،1225ثَالثةٌ ال يُحِبُّهُم رَبُّكَ عَزَّوَ جَلَّ :رَجَلٌ نَزَلَ بَیْتاً خَرِباً وَ رَجَلٌ نَزَلَ على طَريقِ
السَّبیلِ و رَجُلٌ اَرْسَلَ دابَّتَه ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو اللَّهَ اَنْ يَحْبِسَها.»...
 )109میزانالحكمه ،ش .16777
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