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موضوع صحبت پیرامون عوامل جلب محبت خدا به انسان بود که در جلسۀ گذشته هفت مطلب را به عنوان مقدمه عرض
ّ
نمودیم .در میان آیات قرآن کریم  88آیه پیرامون بحث محبت وجود دارد که برای بحث امروز آنها را مورد بحث و دقت
قرار دادم .در این آیات یکی از عوامل محبت خدا به انسان را که پنج بار نیز تکرار شده است «احسان» و «محسن» بر
شمرده است .یعنی محسنین یک دسته از کسانی هستند که خداوند متعال آنها را دوست دارد.
با ّ
توجه به اینکه این صفت پنج بار مورد تأ کید آیات قرآن قرار گرفته است ّاولین موضوعی را که در عوامل ایجاد محبت خدا
به انسان مطرح مینماییم «محسن» و «احسان» است .الفاظ «محسن»« ،محسنون»« ،محسنین» و «محسنات»  93بار در
قرآن کریم ذکر شده است که برای توضیح این صفت از همین آیات استفاده مینماییم.

معنای لغوی «محسن»
«محسن» در لغت از کلمۀ «حسن» گرفته شده و به عمل پسندیده ،یا اعتقاد شایسته ،و یا اخالق نیکو ،اطالق میشود
اگرچه بیشترین مورد استعمال این لفظ در معنای عمل صالح است ولی هم در اعتقادات مثل اعتقاد به وحدانیت خدا ،و هم

پس «احسان» گاهی مربوط به فکر انسان است ،گاهی به اخالق و روحیات انسان ،و گاهی هم به رفتارهای ظاهری و اعمال
او مربوط می شود ،مانند نگاه کردن ،حرف زدن ،رفت و شد ،معامالت و  ...و هر به طور کلی به هر امر نیکویی «حسن»
میگویند .در مقابل لفظ «حسن» ،کلمۀ «قبیح» به معنای امر ناشایست و ناپسند است.

 .1تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،4ص.161
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ُ
در اخالقیات مانند خلق نیکوی شجاعت به کار میرود.
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مالک تشخیص «حَسَن» و «قبیح»
ً
مالک سنجیدن ناشایستگی و شایستگی در هر چیزی ،عقل و دین است .مثال گاهی عقل انسان میگوید این کار خوبی
است ،مثل حکم عقل به این که انسان هر کاری را باید محکم و مطلوب انجام دهد؛ مانند خیاطی کردن ،درس خواندن،
درس گفتن ،و هر کاری را که در زندگی انجام میدهد .پس عقل انسان انجام بعضی از کارها را شایسته و نیکو میداند.
در بعضی از موارد نیز دین مالک تشخیص خوب و بد و نیک و ناشایست بودن کارها است؛ مثل کیفیت و اجزا و شرایط
نماز که عقل انسان هیچ دخالتی در آن ندارد .البته در اصل رجوع به دین و پذیرش دین حکم عقل نافذ است؛ یعنی عقل
ِ
انسان را به پذیرش دین و دستورات خدا وادار میکند و میگوید وقتی به ارتباط شخصی با خدا اطمینان داری ،از او اطاعت
کن! پس در چگونگی انجام دستورات الهی ،دین حاکم است نه عقل.
در مورد قبح اشیاء نیز همین طور است یعنی در برخی از موارد عقل بد بودن چیزی را تأیید میکند ،و در بعضی موارد مالک
دین است .تا اینجا معنای حسن و قبح شرعی و عقلی بیان شد.

معنای «احسان»
«احسان» هم به معنای « َح َسن» است ّاما چون به صورت متعدی آمده منظور از آن رساندن نیکی به دیگران است .البته
ُ
لغویین به گونههای دیگری احسان را تعریف کردهاند که چون موضوعی بحث ما نیست .به بیان اشتباهات آنان نمیپردازیم.

بحث «احسان» و « َح َسن» بودن آن قدر ارزشمند است که در وجود هرکس قرار گیرد ،او را در زمرۀ بهترین موجودات عالم
قرار میدهد .به طوری که اگر تک تک صفتهای اخالقی را بشمارید ،قدر جامع همۀ آنها « َح َسن» بودن است .به بیان
دیگر هر کار خیر و نیکی را تصور کنید ،چه در معامالت ،مثل کم فروشی نکردن ،گران فروشی نکردن ،دروغ نگفتن و چه
در آداب معاشرت مانند دست دادن ،سالم کردن ،احترام گذاشتن ،و چه در رفتارهای اجتماعی و سیاسی و مسائل اقتصادی
و به طور کلی هر اعتقاد خوب ،یا اخالق نیکو ،و یا عمل خیری را در نظر بگیرید قدر جامع آن « َح َسن» بودن است ،تا جایی
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ّاما معنایی که در مورد احسان عرض شد بعد از تحقیقات و بررسیهای زیاد به ذهنم رسیده است.

2

محبت خدا به انسان 2

آیتالله سیدابوالحسن مهدوی

َ َ
که هیچ مورد خوبی را نمیتوانید مثال بزنید که لفظ «حسن» شامل آن نشود .امیرالمؤمنین علیه السالم فرمودند« :ل ْو َرأ ْی ُت ُم
َ َ ْ ً َ َ
ْ
َ ًْ
ً ُ ُ ْ َ
ِاْل ْح َسان شخصا ل َرأ ْی ُت ُم ُوه شکال َج ِمیال َیفوق ال َعال ِم َین»( 1اگر میتوانستید احسان را در غالب یک انسان مجسم کنید ،به
گونهای او را زیبا میدیدید که گویا زیباترین شخص در بین انسانها است ).پس احسان در دین ما از جایگاه و منزلت باالیی
برخوردار است.

معنای وسیع احسان
معنای لفظ احسان از معانی عامی است که شامل همۀ نیکیها میشود .به هر حال اگر تمام عقاید انسان صحیح و درست
باشد و تمام اخالقیات او شایسته و نیکو و مورد تأیید عقل و شرع باشد و در رفتارهای ظاهری نیز تمام واجبات و مستحبات را
انجام دهد و محرمات و مکروهات را کنار گذارد و از منکر دوری بجوید ،تمام این موارد زیرمجموعۀ « َح َسن» بودن است و
نمیتوان چیزی را از آن استثناء کرد .نکتۀ دیگر این است که احسان در هرکاری به َح َسب همان کار است.

مثال
 -1احسان به والدین

َّ
ً
َ
ْ َ
َ َ َّ ُ
قرآن کریم در آیۀ  39از سورۀ اسراء ،در مورد احسان به والدین میفرمایدَ « :و قضی َر ُّبك أال َت ْع ُبدوا ِإال ِإ َّی ُاه َو ِبالو ِالد ْین ِإ ْحسانا
ِ
ُ َ ُْ َ ُ
َ
ُْ َ َ ً َ ً
َ َ ْ َ ُ
َُ
الهما فال َتقل ل ُهما أ ٍّف َو ال َت ْن َه ْر ُهما َو قل ل ُهما ق ْوال کریما» (و پروردگارت حکم قطعی
ِإ َّما َی ْبلغ َّن ِع ْندك ال ِک َب َر أ َحد ُهما أ ْو ِک

[در مقابل زحمات یا خشونتهای آنها اظهار ناراحتی مکن حتی] به آنان ّ
اف مگو و بر آنها فریاد مزن و سخن درشت مگو
و با آنان سخنی کریمانه بگوی).

 .1غرر الحکم و درر الکلم ،ص.111
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کرد که جز او را نپرستید و به پدر و مادر [خود] نیکی کنید حال اگر در نزد تو یکی از آن دو یا هر دو به کهنسالی رسند
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ْ
َ ْ ََ َ َ ً
ُ َْ
َ ْ َ َ ِّ َ
امام صادق((علیهالسالم)) در تفسیر این آیه میفرمایندِ « :اْل ْح َسان أن ُت ْح ِس َن ُص ْح َب َت ُه َما َو أن ال ُتکلف ُه َما أن َی ْسأالك ش ْیئا ِم َّما

َ
ْ َ
ْ
َی ْح َت َاج ِان ِإل ْی ِه َو ِإن ک َانا ُم ْس َتغ ِن َی ْین3».یعنی منظور از احسان به والدین دو چیز است:
ِ

 .1احسان درگفتار :یعنی با آنها نیکو صحبت کن! سبک حرف نزن! صدایت را باال نبر! و...
 . 3احسان در رفتار :یعنی طوری رفتار کن که مجبور نشوند برای انجام کارهایشان به تو دستور دهند تا نیازشان را برطرف
کنی و ّ
حتی اگر چیزهایی درخواست کردند که نیازی به آن ندارند ،آن را برایشان ّ
تهیه کن».
نکتۀ قابل ّ
توجه این است که امام((علیهالسالم)) میفرمایند :دستور دادن آنها برایشان زحمت است و زحمت دستور دادن را
از دوش آنها بردارید! در حالی که زحمت اصلی به دوش فرزند است که کاری را برای والدین انجام میدهد ّاما امام
(علیهالسالم) تالش فرزند را زحمت ندانسته و دستور والدین را برای آنها زحمت میدانند.
 -2احسان در گفتار

احسان در گفتار مانند ،دروغ نگفتن ،غیبت نکردن ،پرهیز از حرفهای لغو و بیهوده و رعایت تمام آدابی است که در این
باره بیان شده است.
 -3احسان به حیوان

احسان به حیوانات مانند ،رعایت حال حیوان در ذبح ،مثل تیز بودن چاقو برای ّ
اذیت نشدن حیوان ،ذبح نکردن حیوانات در

 -4احسان به میت

احسان در دفن میت این است که قبر را محکم بسازد و سوراخهای آن را بپوشاند ،به او تلقین بخواند ،و...

 .3اصول کافی ،ج ،1االسالمیة ،ص.151
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مقابل یکدیگر ،ذبح نکردن حیوان حرام گوشت؛ زیرا گرفتن جان او فایدهای ندارد.
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بنابراین احسان در هر چیزی به حسب همان چیز است .پس اگر فرمودند :چهرۀ مثالی انسان «محسن» زیباترین چهرهای
است که میتوان تصور کرد ،برای این است که شخص محسن از سر تا پا ،تمام کارها ،خالقها ،و اعتقاداتش نمونه و نیکو
است.

احسان در آیات قرآن
با سیری در آیات قرآن کریم به عواملی بر میخوریم که وجود آن عوامل در انسان ،او را از «محسنین» قرار میدهد.

 -1انفاق و حفظ نفس از هالکت
در آیۀ  131از سورۀ بقره از «انفاق» و «حفظ نفس از هالکت» به عنوان دو مصداق از مصادیق احسان یاد میکندّ .اما در
أحسنوا» استفاده می کند؛ یعنی احسان کردن در این دو مورد منحصر نیست و شما هرچه میتوانید احسان
ادامۀ آیه از کلمۀ « ِ

َّ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ
دیک ْم إ َلی َّالت ْه ُل َکة َو َأ ْحس ُنوا إ َّن َّالل َه ُیح ُّب ْال ُم ْحس َ
کنید .خدای متعال میفرمایدَ « :و َأ ْنف ُقوا في َ
نین» (و در
ی
أ
ب
ا
و
ق
ل
ت
ال
و
ه
الل
بیل
س
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
راه خدا انفاق کنید و [به واسطۀ ترك انفاق در راه جهاد یا صرف آن در غیر راه خدا] خود را به دست خود به هالکت نیفکنید
و نیکی کنید که بیتردید خداوند نیکوکاران را دوست دارد).

 -2پرداخت مناسب و کامل مهریه

ً
َ ْ ْ ََ
ََ
ُ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َّ ْ ُ ُ ِّ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ
ریض ًة َو َم ِّت ُع ُ
وه َّن َع َلی ْال ُ
وسع قد ُر ُه َو َعلی ال ُمق ِت ِر قد ُر ُه َمتاعا
م
«ال جناح علیکم ِإن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تف ِرضوا لهن ف
ِ ِ
ب ْال َم ْع ُروف َح ًّقا َع َلی ْال ُم ْحس َ
نین» (اگر زنان را در صورتی که با آنها نزدیکی نکردهاید و برای آنها مهری تعیین ننمودهاید طالق
ِ
ِ
ِ
دادید بر شما گناهی نیست [نه از جهت طالق قبل از آمیزش و نه طالق بدون تعیین مهر] و باید آنها را بهرهای از مال خود
دهید و به طرزی پسندیده از مال خود برخوردار کنید ،توانگر به مقدار خویش و تنگدست به مقدار خویش ،که این حق بر
نیکوکاران ثابت و الزامی است).
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در این آیۀ شریفه نیز به مردانی که قبل از انجام عمل جنسی و یا بعد از عمل جنسی لکن بدون تعیین مهریه در زمان عقد
میخواهند همسرشان را طالق دهند میفرماید :برای مهریۀ آنها جنس خوب و نیکو هدیه کنید؛ یعنی اگر مرد میخواهد
فرشی را به عنوان مهریه به همسرش هدیه کند بهترین فرش را هدیه کند .و یا اگر ظرفی را باید هدیه بدهد.
ّ
بهترین ظرف را هدیه کند ،و به طور کلی در پرداخت مهریه هرکس به اندازۀ وسعش در کیفیت آن دقت کند.

 -3کظم غیظ
َّ
َّ َ ُ ْ ُ َ
َّ َّ َ َّ
عافین َعن َّ
مین ْال َغ ْی َظ َو ْال َ
الض َّراء َو ْالکاظ َ
اس َو الل ُه ُی ِح ُّب
الن
و
اء
ر
الس
ي
ف
ون
درآیۀ  191سورۀ آل عمران میفرماید« :الذین ین ِفق
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْال ُم ْحس َ
نین» (همانان که در وسعت و شادی و فقر مالی و حالی انفاق میکنند و فرونشانندگان خشم و بخشایندگان
ِ
[لغزشهای] مردمند و خدا نیکوکاران را دوست دارد).
خداوند متعال در این آیۀ شریفه ،نشانۀ احسان به دیگران و قرار گرفتن در درجۀ محسنین را کظم غیظ میداند .داستان امام
سجاد(علیه السالم) در مورد بخشش کنیز امام سجاد(علیه السالم) ظرف آبی را برای وضو گرفتن خدمت ایشان آورد تا وضو
بگیرندّ .اما چون ظرف را محکم نگرفته بود از دستش رها شد و دست امام (علیهالسالم) را زخمی کرد.
کنیز خیلی ناراحت شده بود چون میخواست به آقا کمک کند ّاما نشد و برای اینکه امام(علیهالسالم) از او ناراحت نشوند،

َ ْ َ َ َ َّ
اس» یعنی حاال که خشم خود را فرو خوردید مرا هم عفو کنید.
دوباره قسمت بعد آیه را خواند و گفت «والع ِافین ع ِن الن ِ
َ ْ َ َّ
حضرت فرمودند« :قد َعفا الل ُه َع ْن ِك» یعنی خداوند تو را ببخشد .کنایه از این که تو را بخشیدم .کنیز امام(علیهالسالم) را رها
ْ
َّ
نکرد و ادامۀ آیه را هم خواند و گفتَ « :والل ُه ُی ِح ُّب ال ُم ْح ِس ِن َین» یعنی خداوند محسنین را دوست دارد .امام سجاد

(علیهالسالم) هم برای اینکه به او احسان کرده باشند .در راه خدا آزادش کردند» 4.آزاد کردن کنیز در گذشته نیازمند

َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ َ ْ
ْ
ْ
ُ ُ
َ
ٌ
ََ
َ ْ
ُ َ
ّ
لصال ِة ف َسقط ِاْل ْب ِر ُیق ِم ْن َی ِد ال َج ِار َی ِة َعلی َو ْج ِه ِه فش َّج ُه
علیهماالسالم تسکب الماء علی ِه و هو یتوضأ ِل
َ .4س ِم ْعت َع ْبد َّالر َّز ِاق َیقولَ « :ج َعلت َج ِار َیة ِل َع ِليِّ ْبن ال ُح َس ْین
ِ
ِ
ْ
َ َ
علیهماالسالم َر ْأ َس ُه إ َل ْی َها َف َق َالت ْال َجار َی ُة إ َّن َّالل َه َع َّز َو َج َّل َی ُق ُول « َو ْالکاظم َین ْال َغ ْی َظ» َف َق َال َل َهاَ :ق ْد َک َظ ْم ُت َغ ْیظي َق َال ْت « َو ْال َ َ َّ
ّ
اس»
ف َرف َع َع ِليُّ ْب ُن ال ُح َس ْین
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
عافین ع ِن الن ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َ َ َ َ ْ َ َّ
َ َ ْ
َ
َ َ ْ
قال ل َها :قد َعفا الل ُه َع ْن ِك قالت « َو الل ُه ُی ِح ُّب ال ُم ْح ِس ِن َین» قال اذ َه ِبي فأ ْن ِت ُح َّر ٌة» ،بحار االنوار ،ج ،46بیروت ،ص.61
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ْ َ
َْ َ
ً
َْ َ َ ُ َ
فورا به آقا گفتَ « :والک ِاظ ِم َین الغ ْیظ» .امام نیز در پاسخ فرمودند« :قد کظ ْمت غ ْی ِظي» یعنی خشم خود را فرو بردم .کنیز
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گذشت بسیار زیادی بوده مثل اینکه امروز کسی ماشین خودش را به کسی هدیه کندّ .اما با اینکه کنیز دست امام(علیه
السالم) را زخمی کرده بود او را آزاد کردند.

 -4صبر در شدائد
در آیات  111تا  118سورۀ آل عمران میفرماید:
َ َ َ َ ُ ِّ ُّ َ
صاب ُه ْم في َسبیل َّالله َو ما َض ُع ُفوا َو َما ْاس َت ُ
« َو َک َأ ِّی ْن م ْن َ
کانوا َو َّالل ُه ُیح ُّب َّ
ثیر َفما َو َه ُنوا لما َأ َ
الصاب َ
ون َک ٌ
رین * َو ما
ی
ب
ر
ه
ع
م
ل
قات
ي
ٍّ
ب
ن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ َ َ ِّ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ
َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ ُ َ َّ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ
َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ُّ
اب الد ْنیا
کافرین * فآتاهم الله ثو
ال
م
و
ق
ال
ی
ل
ع
نا
ر
ص
ان
و
نا
دام
ق
أ
ت
ب
ث
و
نا
ر
م
أ
في
نا
راف
کان قولهم ِإال أن قالوا ربنا اغ ِفر لنا ذنوبنا و ِإس
ِ
ِ
ِ
َو ُح ْس َن َثواب اْلْخ َرة َو ال َّل ُه ُیح ُّب ْال ُم ْحس َ
نین» (و چه بسیار از پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنها جنگیدند؛ پس
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
در مقابل آنچه به آن ها در راه خدا رسید سست و ناتوان نشدند و خضوع و تسلیم نشان ندادند و خداوند صابران را دوست
دارد و سخن آنها [در شداید جنگ] جز این نبود که گفتند :پروردگارا ،گناهان ما و زیاده روی ما را در کارمان بر ما ببخش
و قدم های ما را استوار بدار و ما را بر گروه کافران یاری ده پس خداوند به آنها پاداش این دنیا و پاداش نیك آخرت را عطا
نمود ،و خدا نیکوکاران را دوست دارد).
در آیۀ  111سورۀ هود نیز مشابه همین آیه را میفرماید:
َ ْ
اصب ْر َفإ َّن َّالل َه ال ُی ُ
ضیع َأ ْج َر ْال ُم ْحس َ
نین» (و صبر و شکیبایی کن ،که همانا خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمیکند).
«و ِ ِ
ِ

 -5عفو و صفح
مورد پنجم از صفات محسنین که از صفات بزرگ و ّمهم اخالقی است عفو و صفح است ،که با مورد سوم (کظم غیط)
تفاوت دارد.کظم غیظ در جایی است که کسی از چیزی یا کسی عصبانی و ناراحت شده باشد و خشم خود را فرو بخورد.

www.abolhasanmahdavi.ir

پس کسانی که در شدائد و سختیها صبر و استقامت داشته باشند محسناند و خداوند محسنین را دوست دارد.
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ً
ّاما گاهی اصال عصبانیتی در کار نیست .برای مثال دو برادر را فرض کنید که یکی از دیگری طلبکار است و این دو از
همدیگر ناراحتند.
ً
گاهی هم کدورت به خاطر حقوق مالی نیست .مثال یکی از دیگری غیبت کرده و آبروی او را برده است .اینجا ،جایگاه
کظم غیظ نیست بلکه باید عفو و صفح نمود.

تفاوت عفو با صفح
حق خود گذشت و طرف مقابل را عفو کردّ ،
منظور از عفو ،گذشت است ّاما آیا وقتی کسی از ّ
حق خود را نادیده میگیرد یا
ً
ّ
خیر؟ در «عفو» هیچ اشارهای به آن نشده بلکه معموال انسان در هنگام عفو کردن حقش را میبیند و سپس از آن میگذرد.
ً ّ
ّاما در «صفح» ،اصال حقی برای خودش نمیبیند تا بخواهد ببخشد .صفح به معنای صفحۀ وجه است یعنی انسان روی خود
ّ
را برمیگرداند و حقی را که در مقابل چهرهاش بود نمیبیند.
ّ
به بیان دیگر انسان اهل صفح ،از ّ
حق خود اعراض میکند و مانند کسی برخورد میکند که هیچ حقی نداشته است .در واقع
ّ
ّ
حق وجود دارد ّاما ادعا میکند که حقی ندارم .و این اعراض وجه از صفات بسیار زیبای اخالقی است« .شخصی که غیبت
حاج آقا رحیم ارباب را کرده بود خدمت ایشان رسید تا حاللیت بطلبد .ایشان در کنار حوض آب مشغول وضو گرفتن بودند.
آن جوان با اینکه خجالت میکشید ّاما باألخره به ایشان میگوید من غیبت شما را کردم و آمدهام که مرا ببخشید .مرحوم

باشید».
ً
بعضی افراد نیز وقتی کسی از آنها حاللیت میطلبد ،بخشیدن او را با چیزی معاوضه میکنند مثال شخصی میگفت هرکس
از من حاللیت میطلبد به او میگویم یک سوره یاسین برای پدرم بخواند تا تو را ببخشم.
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حاج آقا رحیم هم به جای این که بگویند بخشیدم با صفح با او رفتار کرده و فرمودند« :آقا! به شما نمیآید غیبت کرده
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من به او گفتم اگر عفو میکردی و ثواب عفوت را برای پدرت میفرستادی خیلی بیشتر از سورۀ یاسین ثواب داشت ّاما االن
َ ُ
چون ضعیف النفسی نتوانستی او را عفو کنی .خدای متعال در سورۀ مائده ،آیۀ  19به پیامبرش امر میفرماید« :ف ْاعف َع ْن ُه ْم َو
ْ
اص َف ْح إ َّن َّالل َه ُیح ُّب ْال ُم ْحس َ
نین» (پس از آنان درگذر و روی گردان که خداوند نیکان و نیکوکاران را دوست دارد).
ِ
ِ
ِ
این از زیباییهای کالم قرآن است که به پیامبرش میفرماید :اگر عفو و صفح کردی از محسنین میشوی و خداوند نیز
ْ
َّ َّ
محسنین را دوست میدارد .در واقع جملۀ « ِإن الل َه ُی ِح ُّب ال ُم ْح ِس ِن َین» جواب از سؤال مقدر است و این سؤال در تقدیر است
که چرا عفو و صفح کنیم؟ در پاسخ میفرماید :چون با عفو و صفح از محسنین میشوی و خداوند محسنین را دوست
میدارد.
َ ُ َ َّ
الذ ْن ُب م ْن َع ْبد َك َف ْل َی ْح ُسن ْال َع ْف ُو م ْن ع ْند َك َیا َک ُ
ریم»
در سجدۀ دعای مسجد زید به خداوند عرضه میداریم« :عظم
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ً
([خدایا] گناه بندهات بزرگ است پس باید گذشت از تو نیکو باشد ای بزرگوار) در این فراز نیز کلمۀ ُحسن دقیقا بر روی

5

عفو آمده است.

 -2ایمان به خدا
ششمین مورد از صفات محسنین ایمان به خدا است.
محسنین در این آیات کسانی هستند که به خدای متعال ایمان دارند ،و به خاطر معرفتی که از خدای متعال دارند وقتی آیات

قرآن کریم این گونه افراد را نیز محسن میداند و در سورۀ مائده ،آیۀ  89تا  81میفرمایدَ « :و إذا َسم ُعوا ما ُأ ْنز َل إ َلی َّالر ُ
ول
س
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ
ُ ْ ُ َّ
َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َّ ْ َّ َ َ ُ َ ْ َ ِّ َ ُ ُ َ َ َّ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
الله َو ما َ
جاءنا ِم َن
تری أعینهم تفیض ِمن الدم ِع ِمما عرفوا ِمن الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الش ِاهدین * و ما لنا ال نؤ ِمن ِب ِ
ْ َْ َ ْ َ
َ
ُ َ َّ
َ َ َ َ ُ ُ َّ ُ
َّ
هار خال َ
األ ْن ُ
دین فیها َو ذل َك َج ُ
ْ َ ِّ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ َ َ ْ َ ْ
زاء
ات َت ْجري ِمن تح ِتها
ِ
ِ
الحق و نطمع أن ید ِخلنا ربنا مع الق ِوم الص ِالحین * فأثابهم الله ِبما قالوا جن ٍ

ْال ُم ْحس َ
نین» (و چون آنچه را که به فرستاده ما نازل شده بشنوند دیدگانشان را بینی که به خاطر آنکه حق را شناختهاند اشك
ِ

 .5مفاتیح الجنان.
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خدا را میشنوند اشک از چشمانشان سرازیر میشود.
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میبارد ،می گویند :پروردگارا ،ایمان آوردیم ،پس ما را با شاهدان [دائم در حضورت ،و گواهان عالم آخرت] مقرر دار .و ما
را چیست که به خدا و آنچه از حق برای ما آمده ایمان نیاوریم؟ درحالیکه طمع داریم پروردگارمان ما را در زمره گروه
شایستگان درآورد و با آنان قرار دهد .پس خداوند در برابر این گفتارشان به آنها بهشتهایی که از زیر [ساختمانها و
درختان] آنها نهرها روان است پاداش داد که جاودانه در آن باشند ،و این است پاداش نیکوکاران).
َّ ْ
َ
امیرالمؤمنین(علیهالسالم) نیز در این باره میفرمایندِ « :إن ال ُم ْؤ ِم ِن َین ُم ْح ِس ُنون»( 6انسانهای مؤمن محسناند ).به بیان دیگر
باالترین صفتی که حاکی از ُحسن و نیکویی در وجود انسان است ایمان به خداوند متعال است.

 -7تالش برای دین
هفتمین مورد از صفات محسنین ،تالش برای دین است.
در سورۀ توبه ،آیۀ  131میفرماید:
َ
َ
َ
َ
َ
کان َأل ْهل ْال َم َ
دینة َو َم ْن َح ْوَل ُه ْم م َن ْاأل ْعراب أ ْن َی َت َخ َّل ُفوا َع ْن َر ُسول َّالله َو ال َی ْر َغ ُبوا بأ ْن ُفسه ْم َع ْن َن ْفسه ذل َك بأ َّن ُه ْم ال ُی ُ
صیب ُه ْم
«ما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ ٌ
َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ً َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ٍّ َ ْ ً َّ ُ َ َ ُ ْ َ َ ٌ
ٌ
ْ
صال ٌح
ظ َمأ َو ال َن َص ٌب َو ال َمخ َم َصة في َس
بیل الل ِه و ال یطؤن مو ِطئا یغیظ الکفار و ال ینالون ِمن عدو نیال ِإال ک ِتب لهم ِب ِه عمل ِ
ِ
إ َّن َّالل َه ال ُی ُ
ضیع َأ ْج َر ْال ُم ْحس َ
نین» (اهل مدینه و اطرافیانشان از عربهای بادیهنشین را نسزد که از رسول خدا [در مقام جهاد]
ِ
ِ
تخلف نمایند و یا از او [در سفر و خطرات جنگ] به وسیلۀ پرداختن به خویش روی برتابند این به خاطر آن است که هیچ

بهرهای از دشمن [از کشتن و اسیر کردن آنها] نمییابند مگر آنکه به پاداش آن برای آنها عملی صالح نوشته میشود همانا
خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمیسازد).
در این آیه کسانی را که برای حفظ جان پیامبر(صلی الله علیه و آله) تالش میکنند از محسنین میداند.

 .6غرر الحکم و درر الکلم ،ص.131
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تشنگی و رنج و گرسنگی در راه خدا به آنها نمیرسد و به هیچ مکانی که کافران را به خشم آورد قدم نمینهند و هیچ
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 -8تالش برای فهم دین
عامل هشتم برای محسن شدن ،تالش برای فهم دین است که هر سعی و کوششی را برای شناخت دین و دستیابی به معرفت
دینی شامل میشود.
برای مثال فرض کنید برای پیدا کردن یکی از معارف دین باید کتابی را مطالعه کنید که در دسترس شما نیست و ناچارید به
شهر و یا کشور دیگری مسافرت کنید تا آن را بیابید .یا برای شرکت در جلسهای که معارف دین گفته میشود و یا برای
استفاده از جلسۀ دعا ،مجبورید یک راه طوالنی را طی کنید .تمام این تالشها باعث میشود نام انسان در جملۀ محسنین
ثبت و ضبط شود.
ذین َ
جاه ُدوا فینا َل َن ْهد َی َّن ُه ْم ُس ُب َلنا َو إ َّن َّالل َه َل َم َع ْال ُم ْحس َ
قرآن کریم در آیۀ  13از سورۀ عنکبوت میفرمایدَ « :و َّال َ
نین» (و کسانی
ِ
ِ
ِ
که در راه ما [با نفس خود و دشمن ما] جهاد کردند به یقین آنها را به راههای [وصول به مقام قرب] خود راهنمایی میکنیم،
و همانا خداوند با نیکوکاران است).
پس اگر کسی خالصانه تالش کرد خداوند به یاریش میشتابد و او را نیز از محسنین قرار میدهد .خدای مهربان هیچ تالش
خالصانهای را بدون پاسخ نمیگذارد و هرکس هر قدمی در راه هدایت و حرکت به طرف کمال بردارد ،خداوند بیش از آن به
او لطف میکند و دستش را میگیرد.
مرحوم آقای مسائلی(رحمة الله علیه) که از اولیای خدا بودند نقل میکردند :در مشهد در هتلی مستقر بودم که صاحب هتل،

او هم معمولی نیست .من هم آن جوان را شناختم و با او رفیق شدم .وقتی آن جوان مرا قابل اعتماد دید مقداری از احواالت
خود را برایم تعریف کرد و گفت :من معلم هستم و اهل اهوازم .و هر از چند گاهی با طی األرض بدون سوار شدن به ماشین
به مشهد میآیم .این لطف از وقتی به من رسید که شنیدم در اهواز جلسهای خصوصی در توسل به حضرت ولی عصر
(علیهالسالم) وجود دارد .من نیز با زبان روزه مسیر خیلی طوالنی را طی کردم تا به آن جلسه برسم ،خیلی هم زحمت کشیدم
ً
ولی به خاطر شوقی که به آقا داشتم خود را به جلسه رساندم .اتفاقا جلسه خصوصی بود و صاحبان آن از من عذرخواهی
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جوانی را به من معرفی کرد و گفت او گاهی به اینجا میآید و اتاق اجاره میکندّ .اما چهرۀ بسیار با تقوا و پاکی دارد و رفتار
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کردند و مرا به جلسه راه ندادند .من هم که خیلی خسته شده بودم دلم شکست و برگشتم .و از آن به بعد سعی کردم با امام
زمان (علیهالسالم) یک ارتباط روحی برقرار کنم.
ّ
بعد از مدتی شخصی درب منزل ما آمد و کتابی را به من داد و گفت این کتاب را مطالعه کن و دستوراتش را عمل کن! آن را
به کسی نده و بعد از تمام شدن مطالعه ،آن را در رودخانه بینداز! تمام اطالعاتی را که به آن نیاز داشتم در مورد عبادات ،راه
و روش زندگی ،معاشرت با مردم و ّ
حتی روش ّ
طی األرض در آن کتاب نوشته شده بود .من هم آن را خواندم و طبق تعهدی
که داده بودم در رودخانه انداختم».
خداوند متعال هرکس را که قدمی در راه کمال بردارد بیپاسخ نگذاشته و باألخره جواب او را میدهد .شما عزیزان نیز خوب
میفهمید که خداوند بیشتر از آنچه در گذشته تالش کرده اید به شما لطف کرده است و لطف او هیچ گاه معادل زحمتتان
ذین جا َه ُدوا فینا َل َن ْهد َی َّن ُه ْم ُس ُب َلنا َو إ َّن َّالل َه َل َم َع ْال ُم ْحس َ
نیست و همیشه بیشتر است « َو َّال َ
نین».
ِ
ِ
ِ
به هر حال همراهی با استاد در راه سیر و سلوک بسیار ّمهم است تا جایی که بعضی فرمودهاند اگر کسی نیمی از عمرش را
تالش کرد تا استادی پیدا کند ضرر نکرده است ،چون نصف راه را رفته و نصف دیگر آن عمل کردن به دستورات استاد
است.
ّاما نکتۀ ّمهم و قابل ّ
توجه این است که خود انسان قادر نیست استادی را برای خودش برگزیند .زیرا ذهن انسان ناقص است و
نمیداند آیا این استاد راه گشای مشکالت او هست یا خیر؟ ّ
حتی ممکن است رفیق شما استادی پیدا کند که آن استاد نتواند

ً
ّ
شیاد و حیلهگری میافتد که همان طور که قبال اشاره کردم از سه طریق میتوان چنین افرادی را شناسایی کرد:
ً
 -1استاد شیاد معموال جلساتش مخفیانه وسری است.
 -3خودش با علماء ارتباط ندارد و شاگردانش را نیز از ارتباط با آنها منع میکند.
ّ
 -9اگر مدتی را با او سپری کنید میبینید که اهل گناه و معصیت نیز هست.
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شما را دستگیری کند .چون شما نیازهایی دارید و دوستتان نیازهای دیگری .گاهی نیز انسان نمیفهمد و در دامن انسانهای
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ّاما آنچه ّمهم است این که همیشه برای هدایت شدن بر روی استاد پافشاری نکنید؛ چرا که خداوند متعال میتواند نیاز شما را
برای هدایت به بهترین وجه ممکن برآورد اگر چه استادی هم وجود نداشته باشد.
بنابراین هرکس در رسیدن به خدا تالش خالصانه کرد خداوند او را دستگیری میکند .که این دستگیری خدا راههای مختلفی
دارد .گاهی از راه استاد است گاهی از راه کتاب ،گاهی از راه رفیق ،گاهی از راه خواب دیدن ،و حتی گاهی تلوزیون را
روشن میکند و سخنرانی جملهای را میگوید که برایش مفید است.
ّ
اگر کسی خوب دقت کند خداوند او را هدایت کرده و انسان تشنۀ هدایت را سیراب میکند .به هر حال کسی که برای
ً
رسیدن به کمال و فهم دین تالش کند حتما بینتیجه نخواهد ماند و تنها شرط آن تالش خالصانه است.
پزشکی را می شناسم که اهل مشهد بود و مطب او در شمال شهر قرار داشت .و مراجعات زیادی هم داشت .میگفت :یک
روز هیچ بیماری برای معالجه به مطب مراجعه نکرد و من که از این اتفاق متعجب شده بودم با خود گفتم ای کاش هیچ وقت
کسی مریض نشود ّاما این مورد استثنایی بود و فهمیدم کسی در ذهن بیماران تصرف کرده و مانع از ورودشان به مطب
میشود.
ّ
بعد از مدتی یک شخص روحانی وارد مطب شد .من هم خود را برای معالجۀ او آماده کردم اما دیدم این شیخ بیمار نیست و
قصد نصیحت من را دارد وشروع به نصیحت کرد .من هم که بیماری نداشتم با حوصله به حرفهای او گوش سپردم.
ساعتی با من حرف زد و محبت خدا را در دلم انداخت و مرا آسمانی کرد .در هنگام رفتن هم کتابی به من داد و گفت

مثل موج بود .وقتی از مطب خارج شد دیدم این کتاب مربوط به شخصی است که سی و پنج سال پیش فوت شده است.
یک مرتبه تکان خوردم و سریع درب را باز کردم تا یک بار دیگر او را ببینمّ .اما هیچ اثری از او نیافتم .فهمیدم این روحانی
ً
سالهای قبل از دنیا رفته و االن در غالب جسم مثالی برای هدایت من آمده است .بعدا دربارۀ ایشان تحقیق کردم و فهمیدم
در زمان حیاتشان هم کارهای فوق العادهای مانند طی األرض انجام میداده است.
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 -9تسلیم فرمان خدا
عامل نهم برای دس تیابی به مقام محسنین ،تسلیم فرمان خدا شدن است .انسان محسن در مقابل فرمان خدا تسلیم است و
آنچه را از او میشنود اطاعت میکند .خواه ضرر جسمی و مادی آن کم باشد و یا زیاد.
برای مثال میگویند از حرام فاصله بگیر! میگوید چشم .مالت را انفاق کن! و او با اینکه ضرر مالی میبیند میگوید چشم.
ّ
حتی به جایی میرسد که میگویند جانت را هم در راه خدا بده! میگوید چشم .و این ضرر جانی را هم به جان میخرد.
بنابراین انسان ها در درجات مختلفی از تسلیم قرار دارند .خدای متعال در مورد حضرت ابراهیم و ذبح فرزندش اسماعیل،
ابراهیم را از محسنین برمیشمارد و در سورۀ صافات ،آیات  113تا  111میفرماید:
َ َ
َ
ْ
َ
ْ َ َّ
ْ ْ
َ َْ َ َ ُ
ُ
« َف َل َّما َب َل َغ َم َع ُه َّ
شاء الل ُه
الس ْعيَ قال یا ُب َنيَّ ِإ ِّني أری ِفي ال َم ِنام أ ِّني أذ َب ُحك ف ْانظ ْر ما ذا َتری قال یا أ َب ِت اف َعل ما ُت ْؤ َم ُر َس َت ِجدني ِإن

رین * َف َل َّما َأ ْس َلما َو َت َّل ُه ل ْل َجبین * َو َ
م َن َّ
راهیم * َق ْد َص َّد ْق َت ُّالر ْؤیا إ َّنا َکذل َك َن ْجزي ْال ُم ْحس َ
الصاب َ
ناه َأ ْن یا إ ْب ُ
ناد ْی ُ
نین» (پس چون
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
پسر با او به حد کار و کوشش رسید ،گفت :ای فرزند خردسالم ،من مرتب در خواب میبینم که تو را سر میبرم[کارد بر
حلقومت میکشم] ،پس بنگر چه نظر میدهی .گفت :ای پدر ،آنچه را مأمور میشوی انجام ده ،که به خواست خدا مرا از
صابران خواهی یافت پس چون هر دو تسلیم (فرمان خدا) شدند و پسر را بر پیشانی بیفکند [از امتحان سرفراز بیرون آمد] و ما
ًّ
او را ندا دردادیم که ای ابراهیم حقا که تو خوابت را تحقق بخشیدی .ما نیکوکاران را این گونه پاداش میدهیم).

آخرین عاملی که انسان را به مقام محسنین میرساند انجام بهترین و پاکترین عمل است.
َّ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ
زیز الغف ُور»
خدای متعال در آیۀ  3از سورۀ ملک میفرماید« :الذي خلق الموت و الحیاة ِلیبلوکم أیکم أحسن عمال و هو الع
(همان که مرگ و زندگی را [برای شما آدمیان] پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و اوست مقتدر
شکستناپذیر و آمرزنده).

www.abolhasanmahdavi.ir

 -11انجام بهترین اعمال

14

آیتالله سیدابوالحسن مهدوی

محبت خدا به انسان 2

َ
در روایتی ذیل همین آیۀ شریفه از امام(علیهالسالم) در مورد «احسن عمل» سؤال شد ،حضرت فرمودند :معنای آن بیشترین
عمل نیست بلکه بهترین عمل مراد است و بهترین عمل خالصترین عمل است 1.این گونه عمل کردن انسان را محسن
میکند.
ََ َ
َ
َّ
َ َ
َ
َ
َ
باز در آیۀ  113سورۀ بقره فرمودَ « :بلی َم ْن أ ْسل َم َو ْج َه ُه ِلل ِه َو ُه َو ُم ْح ِس ٌن فل ُه أ ْج ُر ُه ِع ْند َر ِّب ِه َو ال خ ْو ٌف َعل ْی ِه ْم َو ال ُه ْم َی ْح َز ُنون»
(آری ،کسیکه تمام وجود خود را تسلیم خدا کند درحالی که [در عمل] نکوکار است ،او را پاداشی است درخور مقامش در
نزد پروردگار خود و نه بر آنها بیمی میرود [در آخرت] و نه غمگین میشوند).
از وجود مقدس پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در مورد احسان سؤال شد .حضرت فرمودند« :احسان یعنی طوری خدا را
عبادت کنی که گویا خدا را میبینی و اگر خدا را هم نمیبینی او شما را میبیند».

1

ْ
ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ
در روایت دیگر از امام صادق(علیهالسالم) در مورد احسان سؤال شد ،حضرت فرمودندَ « :و َما ِاْل ْح َسان قال فقال ِإذا َصل ْیت

َ َ َّ ُ َّ
َ
َ
َ َ َّ
َ
َ َ
َ
َ
ََ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ
ودك َو ِإذا ُص ْمت ف َت َوق کل َما ِف ِیه ف َس ُاد َص ْو ِمك َو ِإذا َح َج ْجت ف َت َوق َما َی ْح ُر ُم َعل ْیك ِفي َح ِّجك َو
فأح ِسن رکوعك و سج

َ
ُع ْم َر ِتك».

فرمودند :احسان و نیکی در هنگام نماز ،این است که رکوع و سجدهات نیکو باشد( ،و بهترین رکوع و سجده را داشته باش.
در مورد نیکو بودن رکوع ،هم رعایت آداب ظاهری آن ّمهم است و هم حضور قلب .آداب ظاهری مانند اینکه خوب خم
شود و کمرش صاف باش د و کمر و سر به قدری مستقیم باشد که در روایت آمده است که اگر آب روی کمرش گذاشتند،

آن چنان محکم که اگر گردنش را زدند تکان نخورد) و احسان در روزه هم این است که خود را از تمام آن چه روزهاش را
باطل میکند جدا کند ،یعنی زبان و چشم و گوش و اعضاء و جوارح تو نیز روزه باشد.

ً َ َ
ُ ُ َ ُ َ
ْ
ً
ُ
ً َ َ َ
ُ َ ْ ُ َّ
َّ
َّ
َ
َ َْ
َ .1ع ْن َأبي َع ْبد َّالله علیه ّ
السالم ِفي ق ْو ِل الل ِه َع َّز َو َجل ِ ل َی ْبل َوک ْم أ ُّیک ْم أ ْح َس ُن َع َمال قال« :ل ْی َس َی ْع ِني أ کث َر َع َمال َو ل ِک ْن أ ْص َو َبک ْم َع َمال َو ِإ َّن َما ِاْل َص َابة خش َیة الل ِه َو
ِ ِ
ِ
ِّ َّ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ
النیة الص ِادقة و الحسنة الحدیث» ،اصول کافی ،ج ،1االسالمیة ،ص.16
ّ
ّ َ َّ ُ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ
َ .8و ُر ِو َي َعن َّالن ِبيِّ صلی الله علیه و آله و سلم أنه س ِئل عن ِاْلحس ِان فقال« :أن تعبد الله کأنك تراه ف ِإن لم تکن تراه ف ِإنه یراك» ،بحار االنوار ،ج ،61بیروت،
ِ
ِ
ص.112

www.abolhasanmahdavi.ir

نریزدّ .اول دست راست را روی زانو قرار دهد و سپس دست چپ را .انگشتان دست ،بسته نباشد و تمام زانو را محکم بگیرد؛
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ّ
کلی میفرمایندَ « :ق َال َو ُک ُّل َع َمل َت ْع َم ُل ُه َف ْل َی ُک ْن َنق ّی ًا م َن َّالد َ
س» 2.یعنی هر کاری را برای خدا انجام
ن
در آخر روایت به طور
ِ ِ
ِ
ٍ
می دهی باید از هر پلیدی پاک باشد که یکی از مصادیق ناپاکی ،انتظار پاداش از جانب خدای متعال داشتن است .چنین
شخصی اگر چه خالص است ّاما باز هم اخالص او ضعیف است.
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«الحمدلله رب العالمین»

 .9بحار االنوار ،ج ،11بیروت ،ص.116
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