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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 2محبت خدا به انسان موضوع: 
 7221المبارکرمضان26؛ 7831مهر6تاریخ: 
 علمیه مالعبداللهاصفهان، حوزه مکان:

جلسۀ گذشته هفت مطلب را به عنوان مقدمه عرض موضوع صحبت پیرامون عوامل جلب محبت خدا به انسان بود که در 

ها را مورد بحث و دّقت آیه پیرامون بحث محبت وجود دارد که برای بحث امروز آن 88نمودیم. در میان آیات قرآن کریم 

بر « محسن»و « احسان»قرار دادم. در این آیات یکی از عوامل محبت خدا به انسان را که پنج بار نیز تکرار شده است 

 ها را دوست دارد.شمرده است. یعنی محسنین یک دسته از کسانی هستند که خداوند متعال آن

کید آیات قرآن قرار گرفته است اّولین موضوعی را که در عوامل ایجاد محبت خدا با توّجه به این که این صفت پنج بار مورد تأ

بار در  93« محسنات»و « محسنین»، «محسنون»، «محسن»است. الفاظ « احسان»و « محسن»نماییم به انسان مطرح می

  نماییم.قرآن کریم ذکر شده است که برای توضیح این صفت از همین آیات استفاده می

 « محسن»معنای لغوی 

شود گرفته شده و به عمل پسندیده، یا اعتقاد شایسته، و یا اخالق نیکو، اطالق می« حسن»در لغت از کلمۀ « محسن»

بیشترین مورد استعمال این لفظ در معنای عمل صالح است ولی هم در اعتقادات مثل اعتقاد به وحدانیت خدا، و هم اگرچه 

 رود.در اخالقیات مانند ُخلق نیکوی شجاعت به کار می

عمال گاهی مربوط به فکر انسان است، گاهی به اخالق و روحیات انسان، و گاهی هم به رفتارهای ظاهری و ا« احسان»پس 

« حسن»شود، مانند نگاه کردن، حرف زدن، رفت و شد، معامالت و ... و هر به طور کلی به هر امر نیکویی او مربوط می

 1به معنای امر ناشایست و ناپسند است.« قبیح»، کلمۀ «حسن»گویند. در مقابل لفظ می

                                                           
 .161، ص4، جتاج العروس من جواهر القاموس. 1
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 «قبیح»و « حَسَن»مالک تشخیص 

گوید این کار خوبی هر چیزی، عقل و دین است. مثاًل گاهی عقل انسان می مالک سنجیدن ناشایستگی و شایستگی در

که انسان هر کاری را باید محکم و مطلوب انجام دهد؛ مانند خیاطی کردن، درس خواندن، است، مثل حکم عقل به این

 داند.ا را شایسته و نیکو میدهد. پس عقل انسان انجام بعضی از کارهدرس گفتن، و هر کاری را که در زندگی انجام می

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 اصِل رجوع به دین و پذیرش دین حکم عقل نافذ است؛ یعنی عقل 

گوید وقتی به ارتباط شخصی با خدا اطمینان داری، از او اطاعت کند و میش دین و دستورات خدا وادار میانسان را به پذیر 

 کن! پس در چگونگی انجام دستورات الهی، دین حاکم است نه عقل.

ر بعضی موارد مالک کند، و ددر مورد قبح اشیاء نیز همین طور است یعنی در برخی از موارد عقل بد بودن چیزی را تأیید می

 جا معنای حسن و قبح شرعی و عقلی بیان شد.دین است. تا این

 «احسان»معنای 

است اّما چون به صورت متعدی آمده منظور از آن رساندن نیکی به دیگران است. البته « َحَسن»هم به معنای « احسان»

پردازیم. بحث ما نیست. به بیان اشتباهات آنان نمی اند که چون موضوعیهای دیگری احسان را تعریف کردهُلغویین به گونه

 های زیاد به ذهنم رسیده است.اّما معنایی که در مورد احسان عرض شد بعد از تحقیقات و بررسی

بودن آن قدر ارزشمند است که در وجود هرکس قرار گیرد، او را در زمرۀ بهترین موجودات عالم « َحَسن»و « احسان»بحث 

بودن است. به بیان « َحَسن»ها های اخالقی را بشمارید، قدر جامع همۀ آنهد. به طوری که اگر تک تک صفتدقرار می

دیگر هر کار خیر و نیکی را تصور کنید، چه در معامالت، مثل کم فروشی نکردن، گران فروشی نکردن، دروغ نگفتن و چه 

تن، و چه در رفتارهای اجتماعی و سیاسی و مسائل اقتصادی در آداب معاشرت مانند دست دادن، سالم کردن، احترام گذاش

بودن است، تا جایی « َحَسن»و به طور کلی هر اعتقاد خوب، یا اخالق نیکو، و یا عمل خیری را در نظر بگیرید قدر جامع آن 



 ابوالحسن مهدوی      الله سیدآیت                                                                                           2محبت خدا به انسان       
 

 
 

3 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

َلْو َرَأْیُتُم »سالم فرمودند: شامل آن نشود. امیرالمؤمنین علیه ال« حسن»توانید مثال بزنید که لفظ که هیچ مورد خوبی را نمی

ْحَساَن َشْخصًا َلَرَأْیُتُموُه َشْکاًل َجِمیاًل َیُفوُق اْلَعاَلِمیَن  توانستید احسان را در غالب یک انسان مجسم کنید، به )اگر می 1«اْْلِ

ما از جایگاه و منزلت باالیی  ها است.( پس احسان در دیندیدید که گویا زیباترین شخص در بین انسانای او را زیبا میگونه

 برخوردار است.

 معنای وسیع احسان

شود. به هر حال اگر تمام عقاید انسان صحیح و درست ها میاست که شامل همۀ نیکی معنای لفظ احسان از معانی عامی

یز تمام واجبات و مستحبات را باشد و تمام اخالقیات او شایسته و نیکو و مورد تأیید عقل و شرع باشد و در رفتارهای ظاهری ن

بودن است و « َحَسن»انجام دهد و محرمات و مکروهات را کنار گذارد و از منکر دوری بجوید، تمام این موارد زیرمجموعۀ 

 توان چیزی را از آن استثناء کرد. نکتۀ دیگر این است که احسان در هرکاری به َحَسب همان کار است.نمی

 مثال

 یناحسان به والد -1

اُه َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًا  َو َقضی»فرماید: از سورۀ اسراء، در مورد احسان به والدین می 39قرآن کریم در آیۀ  َك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإیَّ َربُّ

ا َیْبُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِکَبَر َأَحُدُهما َأْو ِکالُهما َفال َتُقْل َلُهما ُأفٍّ َو ال  )و پروردگارت حکم قطعی « َتْنَهْرُهما َو ُقْل َلُهما َقْواًل َکریماً ِإمَّ

سالی رسند 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 کهن

بر آنها فریاد مزن و سخن درشت مگو ها اظهار ناراحتی مکن حتی[ به آنان اّف مگو و های آن]در مقابل زحمات یا خشونت

 و با آنان سخنی کریمانه بگوی.(

                                                           
 .111، صغرر الحکم و درر الکلم. 1
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ا »فرمایند: در تفسیر این آیه می (السالم()علیهامام صادق) َفُهَما َأْن َیْسَأاَلَك َشْیئًا ِممَّ ْحَساُن َأْن ُتْحِسَن ُصْحَبَتُهَما َو َأْن اَل ُتَکلِّ اْْلِ

 یعنی منظور از احسان به والدین دو چیز است:3.«ُمْسَتْغِنَیْیِن  َیْحَتاَجاِن ِإَلْیِه َو ِإْن َکاَنا

 ها نیکو صحبت کن! سبک حرف نزن! صدایت را باال نبر! و... . احسان درگفتار: یعنی با آن1

ف . احسان در رفتار: یعنی طوری رفتار کن که مجبور نشوند برای انجام کارهایشان به تو دستور دهند تا نیازشان را برطر 3

 «.کنی و حّتی اگر چیزهایی درخواست کردند که نیازی به آن ندارند، آن را برایشان تهّیه کن

ا ها برایشان زحمت است و زحمت دستور دادن ر فرمایند: دستور دادن آنمی السالم((نکتۀ قابل توّجه این است که امام))علیه

دهد اّما امام که زحمت اصلی به دوش فرزند است که کاری را برای والدین انجام میها بردارید! در حالی از دوش آن

 دانند.ها زحمت میتالش فرزند را زحمت ندانسته و دستور والدین را برای آن السالم()علیه

 احسان در گفتار -2

ده و رعایت تمام آدابی است که در این های لغو و بیهو احسان در گفتار مانند، دروغ نگفتن، غیبت نکردن، پرهیز از حرف

 باره بیان شده است.

 احسان به حیوان -3

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

 .ای نداردمقابل یکدیگر، ذبح نکردن حیوان حرام گوشت؛ زیرا گرفتن جان او فایده

 احسان به میت -4

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

                                                           
 .151االسالمیة، ص، 1، جاصول کافی. 3
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ای زیباترین چهره« محسن»بنابراین احسان در هر چیزی به حسب همان چیز است. پس اگر فرمودند: چهرۀ مثالی انسان 

ها، و اعتقاداتش نمونه و نیکو است که شخص محسن از سر تا پا، تمام کارها، خالقتوان تصور کرد، برای این است که می

 است.

 احسان در آیات قرآن

 دهد.قرار می« محسنین»خوریم که وجود آن عوامل در انسان، او را از با سیری در آیات قرآن کریم به عواملی بر می

 انفاق و حفظ نفس از هالکت -1

کند. اّما در به عنوان دو مصداق از مصادیق احسان یاد می« حفظ نفس از هالکت»و « انفاق»بقره از از سورۀ  131در آیۀ 

توانید احسان کند؛ یعنی احسان کردن در این دو مورد منحصر نیست و شما هرچه میاستفاده می« أحِسنوا»ادامۀ آیه از کلمۀ 

َه ُیِحبُّ اْلُمْحِسنیَن  يَو َأْنِفُقوا ف»فرماید: کنید. خدای متعال می ْهُلَکِة َو َأْحِسُنوا ِإنَّ اللَّ ِه َو ال ُتْلُقوا ِبَأْیدیُکْم ِإَلی التَّ )و در « َسبیِل اللَّ

واسطۀ ترك انفاق در راه جهاد یا صرف آن در غیر راه خدا[ خود را به دست خود به هالکت نیفکنید راه خدا انفاق کنید و ]به

 تردید خداوند نیکوکاران را دوست دارد.(و نیکی کنید که بی

 پرداخت مناسب و کامل مهریه -2

 232سورۀ بقره، آیۀ 

ُعوُهنَّ َعَلی» وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا َلُهنَّ َفریَضًة َو َمتِّ ساَء ما َلْم َتَمسُّ ْقُتُم النِّ َدُرُه َمتاعًا اْلُموِسِع َقَدُرُه َو َعَلی اْلُمْقِتِر قَ  ال ُجناَح َعَلْیُکْم ِإْن َطلَّ

ا َعَلی اْلُمْحِسنیَن  اید طالق اید و برای آنها مهری تعیین ننمودهها نزدیکی نکرده)اگر زنان را در صورتی که با آن« ِباْلَمْعُروِف َحقًّ

خود  ای از مالدادید بر شما گناهی نیست ]نه از جهت طالق قبل از آمیزش و نه طالق بدون تعیین مهر[ و باید آنها را بهره

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 

خواهد ها جنس خوب و نیکو هدیه کنید؛ یعنی اگر مرد میفرماید: برای مهریۀ آنخواهند همسرشان را طالق دهند میمی

 فرشی را به عنوان مهریه به همسرش هدیه کند بهترین فرش را هدیه کند. و یا اگر ظرفی را باید هدیه بدهد.

 هریه هرکس به اندازۀ وسعش در کیفیت آن دّقت کند.بهترین ظرف را هدیه کند، و به طور کلی در پرداخت م

 کظم غیظ -3

ُه ُیِحبُّ »فرماید: سورۀ آل عمران می 191درآیۀ  اِس َو اللَّ اِء َو اْلکاِظمیَن اْلَغْیَظ َو اْلعافیَن َعِن النَّ رَّ اِء َو الضَّ رَّ ذیَن ُیْنِفُقوَن ِفي السَّ الَّ

کنند و فرونشانندگان خشم و بخشایندگان ادی و فقر مالی و حالی انفاق می)همانان که در وسعت و ش« اْلُمْحِسنیَن 

 های[ مردمند و خدا نیکوکاران را دوست دارد.(]لغزش

داند. داستان امام غیظ میخداوند متعال در این آیۀ شریفه، نشانۀ احسان به دیگران و قرار گرفتن در درجۀ محسنین را کظم 

ظرف آبی را برای وضو گرفتن خدمت ایشان آورد تا وضو  (علیه السالمد بخشش کنیز امام سجاد)( در مور علیه السالمسجاد)

 کرد. را زخمی السالم()علیه ه بود از دستش رها شد و دست امامبگیرند. اّما چون ظرف را محکم نگرفت

از او ناراحت نشوند،  السالم(امام)علیه کهکند اّما نشد و برای اینخواست به آقا کمک کنیز خیلی ناراحت شده بود چون می

یعنی خشم خود را فرو بردم. کنیز « َقْد َکَظْمُت َغْیِظي»امام نیز در پاسخ فرمودند: «. َواْلَکاِظِمیَن اْلَغْیَظ »فورًا به آقا گفت: 

اِس »دوباره قسمت بعد آیه را خواند و گفت  فرو خوردید مرا هم عفو کنید. یعنی حاال که خشم خود را « َواْلَعاِفیَن َعِن النَّ

ُه َعْنِك »حضرت فرمودند:  را رها  السالم(این که تو را بخشیدم. کنیز امام)علیه یعنی خداوند تو را ببخشد. کنایه از« َقْد َعَفا اللَّ

ُه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن »نکرد و ادامۀ آیه را هم خواند و گفت:   محسنین را دوست دارد. امام سجاد یعنی خداوند« َواللَّ

آزاد کردن کنیز در گذشته نیازمند  4«.که به او احسان کرده باشند. در راه خدا آزادش کردندهم برای این السالم()علیه

                                                           
اِق َیُقوُل: . 4 زَّ بْ  َجَعَلْت »َسِمْعُت َعْبَد الرَّ اَلِة َفَسَقَط اْْلِ ُأ ِللصَّ َیٌة ِلَعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن علیهماالّسالم َتْسُکُب اْلَماَء َعَلْیِه َو ُهَو َیَتَوضَّ ُه َجاِر َیِة َعَلی َوْجِهِه َفَشجَّ ِریُق ِمْن َیِد اْلَجاِر

َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل َفَرَفَع َعِليُّ ْبُن اْلُحَس  َیُة ِإنَّ اللَّ اِس »َفَقاَل َلَها: َقْد َکَظْمُت َغْیِظي َقاَلْت « َو اْلکاِظِمیَن اْلَغْیَظ »ْیِن علیهماالّسالم َرْأَسُه ِإَلْیَها َفَقاَلِت اْلَجاِر « َو اْلعاِفیَن َعِن النَّ
ُه َعْنِك َقاَلْت  ةٌ « ُه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن َو اللَّ »َقاَل َلَها: َقْد َعَفا اللَّ  .61، بیروت، ص46، جبحار االنوار، «َقاَل اْذَهِبي َفَأْنِت ُحرَّ
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علیه که کنیز دست امام)د. اّما با اینکه امروز کسی ماشین خودش را به کسی هدیه کنگذشت بسیار زیادی بوده مثل این

 کرده بود او را آزاد کردند. را زخمی (مالسال

 صبر در شدائد -4

 فرماید:سورۀ آل عمران می 118تا  111در آیات 

وَن َکثیٌر َفما َوَهُنوا ِلما َأصاَبُهْم في» یُّ ْن ِمْن َنِبيٍّ قاَتَل َمَعُه ِربِّ ُه  َو َکَأیِّ ِه َو ما َضُعُفوا َو َما اْسَتکاُنوا َو اللَّ اِبریَن * َو ما َسبیِل اللَّ ُیِحبُّ الصَّ

َنا اْغِفْر َلنا ُذُنوَبنا َو ِإْسراَفنا في ْنیا  کاَن َقْوَلُهْم ِإالَّ َأْن قاُلوا َربَّ ُه َثواَب الدُّ ْت َأْقداَمنا َو اْنُصْرنا َعَلی اْلَقْوِم اْلکاِفریَن * َفآتاُهُم اللَّ َأْمِرنا َو َثبِّ

ُه ُیِحبُّ اْلُمْحِسنیَن َو ُحْسَن َثواِب اْلِْخَرِة َو ال ها جنگیدند؛ پس )و چه بسیار از پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آن« لَّ

ها در راه خدا رسید سست و ناتوان نشدند و خضوع و تسلیم نشان ندادند و خداوند صابران را دوست در مقابل آنچه به آن

که گفتند: پروردگارا، گناهان ما و زیاده روی ما را در کارمان بر ما ببخش ها ]در شداید جنگ[ جز این نبود دارد و سخن آن

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 و قدم

 نمود، و خدا نیکوکاران را دوست دارد.(

 فرماید:ن آیه را میسورۀ هود نیز مشابه همی 111در آیۀ 

َه ال ُیضیُع َأْجَر اْلُمْحِسنیَن »  کند.()و صبر و شکیبایی کن، که همانا خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی« َو اْصِبْر َفِإنَّ اللَّ

 اند و خداوند محسنین را دوست دارد.ها صبر و استقامت داشته باشند محسنپس کسانی که در شدائد و سختی

 و صفحعفو  -5

مورد پنجم از صفات محسنین که از صفات بزرگ و مّهم 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. 
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و برادر را فرض کنید که یکی از دیگری طلبکار است و این دو از اّما گاهی اصاًل عصبانیتی در کار نیست. برای مثال د

 همدیگر ناراحتند.

جا، جایگاه گاهی هم کدورت به خاطر حقوق مالی نیست. مثاًل یکی از دیگری غیبت کرده و آبروی او را برده است. این

 کظم غیظ نیست بلکه باید عفو و صفح نمود.

 تفاوت عفو با صفح

گیرد یا است اّما آیا وقتی کسی از حّق خود گذشت و طرف مقابل را عفو کرد، حّق خود را نادیده می منظور از عفو، گذشت

 گذرد.بیند و سپس از آن میای به آن نشده بلکه معمواًل انسان در هنگام عفو کردن حّقش را میهیچ اشاره« عفو»خیر؟ در 

تا بخواهد ببخشد. صفح به معنای صفحۀ وجه است یعنی انسان روی خود  بیند، اصاًل حّقی برای خودش نمی«صفح»اّما در 

 بیند.اش بود نمیگرداند و حّقی را که در مقابل چهرهرا برمی

کند که هیچ حّقی نداشته است. در واقع کند و مانند کسی برخورد میبه بیان دیگر انسان اهل صفح، از حّق خود اعراض می

شخصی که غیبت »کند که حّقی ندارم. و این اعراض وجه از صفات بسیار زیبای اخالقی است. ا ادعا میحّق وجود دارد امّ 

حاج آقا رحیم ارباب را کرده بود خدمت ایشان رسید تا حاللیت بطلبد. ایشان در کنار حوض آب مشغول وضو گرفتن بودند. 

ام که مرا ببخشید. مرحوم گوید من غیبت شما را کردم و آمدهن میکشید اّما باألخره به ایشاکه خجالت میآن جوان با این

آید غیبت کرده آقا! به شما نمی»که بگویند بخشیدم با صفح با او رفتار کرده و فرمودند: حاج آقا رحیم هم به جای این

 «.باشید

گفت هرکس کنند مثاًل شخصی میعاوضه میطلبد، بخشیدن او را با چیزی مها حاللیت میبعضی افراد نیز وقتی کسی از آن

 گویم یک سوره یاسین برای پدرم بخواند تا تو را ببخشم.طلبد به او میاز من حاللیت می
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فرستادی خیلی بیشتر از سورۀ یاسین ثواب داشت اّما االن کردی و ثواب عفوت را برای پدرت میمن به او گفتم اگر عفو می

َفاْعُف َعْنُهْم َو »فرماید: به پیامبرش امر می 19ی نتوانستی او را عفو کنی. خدای متعال در سورۀ مائده، آیۀ چون ضعیف النفس

َه ُیِحبُّ اْلُمْحِسنیَن   )پس از آنان درگذر و روی گردان که خداوند نیکان و نیکوکاران را دوست دارد.(« اْصَفْح ِإنَّ اللَّ

شوی و خداوند نیز فرماید: اگر عفو و صفح کردی از محسنین میست که به پیامبرش میهای کالم قرآن ااین از زیبایی

َه ُیِحبُّ اْلُمْحِسِنیَن »دارد. در واقع جملۀ محسنین را دوست می جواب از سؤال مقدر است و این سؤال در تقدیر است « ِإنَّ اللَّ

شوی و خداوند محسنین را دوست عفو و صفح از محسنین میفرماید: چون با که چرا عفو و صفح کنیم؟ در پاسخ می

 دارد.می

ْنُب ِمْن َعْبِدَك َفْلَیْحُسِن اْلَعْفُو ِمْن ِعْنِدَك َیا َکریُم »داریم: در سجدۀ دعای مسجد زید به خداوند عرضه می  5«َعُظَم الذَّ

ی بزرگوار( در این فراز نیز کلمۀ ُحسن دقیقًا بر روی ات بزرگ است پس باید گذشت از تو نیکو باشد ا)]خدایا[ گناه بنده

 عفو آمده است.

 ایمان به خدا -2

 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 

 شود.اشک از چشمانشان سرازیر میشنوند خدا را می

ُسوِل »فرماید: می 81تا  89داند و در سورۀ مائده، آیۀ قرآن کریم این گونه افراد را نیز محسن می َو ِإذا َسِمُعوا ما ُأْنِزَل ِإَلی الرَّ

ا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ َیُقوُلوَن َربَّ  َتری ْمِع ِممَّ ِه َو ما جاَءنا ِمَن َأْعُیَنُهْم َتفیُض ِمَن الدَّ اِهدیَن * َو ما َلنا ال ُنْؤِمُن ِباللَّ ا َفاْکُتْبنا َمَع الشَّ نا آَمنَّ

اٍت َتْجري مِ  ُه ِبما قاُلوا َجنَّ اِلحیَن * َفَأثاَبُهُم اللَّ نا َمَع اْلَقْوِم الصَّ ْنهاُر خاِلدیَن فاْلَحقِّ َو َنْطَمُع َأْن ُیْدِخَلنا َربُّ یها َو ذِلَك َجزاُء ْن َتْحِتَها اأْلَ

اند اشك )و چون آنچه را که به فرستاده ما نازل شده بشنوند دیدگانشان را بینی که به خاطر آنکه حق را شناخته« اْلُمْحِسنیَن 

                                                           
 .مفاتیح الجنان. 5
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گویند: پروردگارا، ایمان آوردیم، پس ما را با شاهدان ]دائم در حضورت، و گواهان عالم آخرت[ مقرر دار. و ما بارد، میمی

که طمع داریم پروردگارمان ما را در زمره گروه یست که به خدا و آنچه از حق برای ما آمده ایمان نیاوریم؟ درحالیرا چ

ها و هایی که از زیر ]ساختمانها بهشتشایستگان درآورد و با آنان قرار دهد. پس خداوند در برابر این گفتارشان به آن

 که جاودانه در آن باشند، و این است پاداش نیکوکاران.(ها نهرها روان است پاداش داد درختان[ آن

اند.( به بیان دیگر های مؤمن محسن)انسان 6«ِإنَّ اْلُمْؤِمِنیَن ُمْحِسُنونَ »فرمایند: نیز در این باره می السالم()علیهامیرالمؤمنین

 متعال است. باالترین صفتی که حاکی از ُحسن و نیکویی در وجود انسان است ایمان به خداوند

 تالش برای دین -7

 هفتمین مورد از صفات محسنین، تالش برای دین است.

 فرماید:می 131در سورۀ توبه، آیۀ 

ِه َو ال َیْرَغُبوا ِبأَ » ُفوا َعْن َرُسوِل اللَّ ُهْم ال ُیصیُبُهْم ْنُفِسِهْم َعْن ما کاَن أِلَْهِل اْلَمدیَنِة َو َمْن َحْوَلُهْم ِمَن اأْلَْعراِب َأْن َیَتَخلَّ َنْفِسِه ذِلَك ِبَأنَّ

اَر َو ال َیناُلوَن ِمْن َعُدوٍّ َنْیاًل ِإالَّ ُکِتَب َلُهْم ِبِه َعمَ  َظَمٌأ َو ال َنَصٌب َو ال َمْخَمَصٌة في ِه َو ال َیَطُؤَن َمْوِطئًا َیغیُظ اْلُکفَّ ٌل صاِلٌح َسبیِل اللَّ

َه ال ُیضیُع َأْجَر اْلُمْح  نشین را نسزد که از رسول خدا ]در مقام جهاد[ های بادیه)اهل مدینه و اطرافیانشان از عرب« ِسنیَن ِإنَّ اللَّ

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 

نهند و هیچ چ مکانی که کافران را به خشم آورد قدم نمیرسد و به هیها نمیتشنگی و رنج و گرسنگی در راه خدا به آن

شود همانا ها عملی صالح نوشته مییابند مگر آنکه به پاداش آن برای آنها[ نمیای از دشمن ]از کشتن و اسیر کردن آنبهره

 سازد.(خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمی

 داند.کنند از محسنین میتالش می (الله علیه و آلهصلی کسانی را که برای حفظ جان پیامبر)در این آیه 

                                                           
 .131، صغرر الحکم و درر الکلم. 6
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 تالش برای فهم دین -8

عامل هشتم برای محسن شدن، تالش برای فهم دین است که هر سعی و کوششی را برای شناخت دین و دستیابی به معرفت 

 شود.دینی شامل می

ی را مطالعه کنید که در دسترس شما نیست و ناچارید به برای مثال فرض کنید برای پیدا کردن یکی از معارف دین باید کتاب

شود و یا برای ای که معارف دین گفته میشهر و یا کشور دیگری مسافرت کنید تا آن را بیابید. یا برای شرکت در جلسه

در جملۀ محسنین  شود نام انسانها باعث میاستفاده از جلسۀ دعا، مجبورید یک راه طوالنی را طی کنید. تمام این تالش

 ثبت و ضبط شود.

َه َلَمَع اْلُمْحِسنیَن »فرماید: از سورۀ عنکبوت می 13قرآن کریم در آیۀ  ُهْم ُسُبَلنا َو ِإنَّ اللَّ ذیَن جاَهُدوا فینا َلَنْهِدَینَّ )و کسانی  «َو الَّ

کنیم، ]وصول به مقام قرب[ خود راهنمایی می هایها را به راهکه در راه ما ]با نفس خود و دشمن ما[ جهاد کردند به یقین آن

 و همانا خداوند با نیکوکاران است.(

دهد. خدای مهربان هیچ تالش شتابد و او را نیز از محسنین قرار میپس اگر کسی خالصانه تالش کرد خداوند به یاریش می

حرکت به طرف کمال بردارد، خداوند بیش از آن به  در راه هدایت و گذارد و هرکس هر قدمیای را بدون پاسخ نمیخالصانه

 گیرد.کند و دستش را میاو لطف می

کردند: در مشهد در هتلی مستقر بودم که صاحب هتل، که از اولیای خدا بودند نقل می (رحمة الله علیهمرحوم آقای مسائلی)

کند. اّما چهرۀ بسیار با تقوا و پاکی دارد و رفتار آید و اتاق اجاره میجا میجوانی را به من معرفی کرد و گفت او گاهی به این

رفیق شدم. وقتی آن جوان مرا قابل اعتماد دید مقداری از احواالت او هم معمولی نیست. من هم آن جوان را شناختم و با او 

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 

ه حضرت ولی عصر ای خصوصی در توسل بآیم. این لطف از وقتی به من رسید که شنیدم در اهواز جلسهبه مشهد می

وجود دارد. من نیز با زبان روزه مسیر خیلی طوالنی را طی کردم تا به آن جلسه برسم، خیلی هم زحمت کشیدم  السالم()علیه

ولی به خاطر شوقی که به آقا داشتم خود را به جلسه رساندم. اتفاقًا جلسه خصوصی بود و صاحبان آن از من عذرخواهی 
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ندادند. من هم که خیلی خسته شده بودم دلم شکست و برگشتم. و از آن به بعد سعی کردم با امام  کردند و مرا به جلسه راه

 یک ارتباط روحی برقرار کنم. السالم()علیهزمان 

بعد از مّدتی 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 

و بعد از تمام شدن مطالعه، آن را در رودخانه بینداز! تمام اطالعاتی را که به آن نیاز داشتم در مورد عبادات، راه به کسی نده 

و روش زندگی، معاشرت با مردم و حّتی روش طّی األرض در آن کتاب نوشته شده بود. من هم آن را خواندم و طبق تعهدی 

 «.که داده بودم در رودخانه انداختم

دهد. شما عزیزان نیز خوب پاسخ نگذاشته و باألخره جواب او را میدر راه کمال بردارد بی تعال هرکس را که قدمیخداوند م

اید به شما لطف کرده است و لطف او هیچ گاه معادل زحمتتان چه در گذشته تالش کردهفهمید که خداوند بیشتر از آنمی

ذیَن جا»نیست و همیشه بیشتر است  َه َلَمَع اْلُمْحِسنیَن َو الَّ ُهْم ُسُبَلنا َو ِإنَّ اللَّ  «.َهُدوا فینا َلَنْهِدَینَّ

از عمرش را  اند اگر کسی نیمیبه هر حال همراهی با استاد در راه سیر و سلوک بسیار مّهم است تا جایی که بعضی فرموده

نصف دیگر آن عمل کردن به دستورات استاد تالش کرد تا استادی پیدا کند ضرر نکرده است، چون نصف راه را رفته و 

 است.

اّما نکتۀ مّهم و قابل توّجه این است که خود انسان قادر نیست استادی را برای خودش برگزیند. زیرا ذهن انسان ناقص است و 

ن استاد نتواند داند آیا این استاد راه گشای مشکالت او هست یا خیر؟ حّتی ممکن است رفیق شما استادی پیدا کند که آنمی

های فهمد و در دامن انسانشما را دستگیری کند. چون شما نیازهایی دارید و دوستتان نیازهای دیگری. گاهی نیز انسان نمی

 توان چنین افرادی را شناسایی کرد:افتد که همان طور که قباًل اشاره کردم از سه طریق میگری میشّیاد و حیله

 اًل جلساتش مخفیانه وسری است.استاد شیاد معمو  -1 

 کند.ها منع میخودش با علماء ارتباط ندارد و شاگردانش را نیز از ارتباط با آن -3

 بینید که اهل گناه و معصیت نیز هست.اگر مّدتی را با او سپری کنید می -9
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تواند نیاز شما را ؛ چرا که خداوند متعال میکه همیشه برای هدایت شدن بر روی استاد پافشاری نکنیدچه مّهم است ایناّما آن

 برای هدایت به بهترین وجه ممکن برآورد اگر چه استادی هم وجود نداشته باشد.

های مختلفی کند. که این دستگیری خدا راهبنابراین هرکس در رسیدن به خدا تالش خالصانه کرد خداوند او را دستگیری می

گاهی از راه کتاب، گاهی از راه رفیق، گاهی از راه خواب دیدن، و حتی گاهی تلوزیون را  دارد. گاهی از راه استاد است

 گوید که برایش مفید است.ای را میکند و سخنرانی جملهروشن می

کند. به هر حال کسی که برای اگر کسی خوب دّقت کند خداوند او را هدایت کرده و انسان تشنۀ هدایت را سیراب می

 نتیجه نخواهد ماند و تنها شرط آن تالش خالصانه است.به کمال و فهم دین تالش کند حتمًا بی رسیدن

گفت: یک شناسم که اهل مشهد بود و مطب او در شمال شهر قرار داشت. و مراجعات زیادی هم داشت. میپزشکی را می

فاق متعجب شده بودم با خود گفتم ای کاش هیچ وقت روز هیچ بیماری برای معالجه به مطب مراجعه نکرد و من که از این ات

کسی مریض نشود اّما این مورد استثنایی بود و فهمیدم کسی در ذهن بیماران تصرف کرده و مانع از ورودشان به مطب 

 شود.می

بیمار نیست و بعد از مّدتی یک شخص روحانی وارد مطب شد. من هم خود را برای معالجۀ او آماده کردم اما دیدم این شیخ 

 های او گوش سپردم.قصد نصیحت من را دارد وشروع به نصیحت کرد. من هم که بیماری نداشتم با حوصله به حرف

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 

برای خداحافظی کردن، با او دست دادم اّما دیدم چیزی در دستم نیامد و دستانش خورد. من نیز مطالعه کن که به دردت می

مثل موج بود. وقتی از مطب خارج شد دیدم این کتاب مربوط به شخصی است که سی و پنج سال پیش فوت شده است. 

از او نیافتم. فهمیدم این روحانی یک مرتبه تکان خوردم و سریع درب را باز کردم تا یک بار دیگر او را ببینم. اّما هیچ اثری 

های قبل از دنیا رفته و االن در غالب جسم مثالی برای هدایت من آمده است. بعدًا دربارۀ ایشان تحقیق کردم و فهمیدم سال

 داده است.ای مانند طی األرض انجام میدر زمان حیاتشان هم کارهای فوق العاده
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 تسلیم فرمان خدا -9

تیابی به مقام محسنین، تسلیم فرمان خدا شدن است. انسان محسن در مقابل فرمان خدا تسلیم است و عامل نهم برای دس

 و مادی آن کم باشد و یا زیاد. کند. خواه ضرر جسمیشنود اطاعت میچه را از او میآن

گوید چشم. بیند میکه ضرر مالی میاین گوید چشم. مالت را انفاق کن! و او باگویند از حرام فاصله بگیر! میبرای مثال می

خرد. گوید چشم. و این ضرر جانی را هم به جان میگویند جانت را هم در راه خدا بده! میرسد که میحّتی به جایی می

ش اسماعیل، ها در درجات مختلفی از تسلیم قرار دارند. خدای متعال در مورد حضرت ابراهیم و ذبح فرزندبنابراین انسان

 فرماید:می 111تا  113شمارد و در سورۀ صافات، آیات ابراهیم را از محسنین برمی

ي َأری» ْعيَ قاَل یا ُبَنيَّ ِإنِّ ا َبَلَغ َمَعُه السَّ ي َأْذَبُحَك َفاْنُظْر ما ذا َتری َفَلمَّ ُه إِ  قاَل یا َأَبِت اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َسَتِجُدني ِفي اْلَمناِم َأنِّ ْن شاَء اللَّ

ْؤیا ِإنَّ  ْقَت الرُّ ُه ِلْلَجبیِن * َو ناَدْیناُه َأْن یا ِإْبراهیُم * َقْد َصدَّ ا َأْسَلما َو َتلَّ اِبریَن * َفَلمَّ )پس چون « ا َکذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسنیَن ِمَن الصَّ

برم]کارد بر بینم که تو را سر میمی پسر با او به حد کار و کوشش رسید، گفت: ای فرزند خردسالم، من مرتب در خواب

شوی انجام ده، که به خواست خدا مرا از دهی. گفت: ای پدر، آنچه را مأمور میکشم[، پس بنگر چه نظر میحلقومت می

 صابران خواهی یافت  پس چون هر دو تسلیم )فرمان خدا( شدند و پسر را بر پیشانی بیفکند ]از امتحان سرفراز بیرون آمد[ و ما

 دهیم.(او را ندا دردادیم که ای ابراهیم  حّقًا که تو خوابت را تحقق بخشیدی. ما نیکوکاران را این گونه پاداش می

 انجام بهترین اعمال -11

 ترین عمل است.رساند انجام بهترین و پاکآخرین عاملی که انسان را به مقام محسنین می

ُکْم َأْحَسُن َعَماًل َو ُهَو اْلَعزیُز اْلَغُفوُر »ید: فرمااز سورۀ ملک می 3خدای متعال در آیۀ  ذي َخَلَق اْلَمْوَت َو اْلَحیاَة ِلَیْبُلَوُکْم َأیُّ « الَّ

)همان که مرگ و زندگی را ]برای شما آدمیان[ پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید و اوست مقتدر 

 ناپذیر و آمرزنده.(شکست
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سؤال شد، حضرت فرمودند: معنای آن بیشترین « َاحسن عمل»در مورد  (السالم)علیهیل همین آیۀ شریفه از امامایتی ذدر رو 

این گونه عمل کردن انسان را محسن  1ترین عمل است.عمل نیست بلکه بهترین عمل مراد است و بهترین عمل خالص

 کند.می

ِه َو ال َخْوٌف َعَلْیِهْم َو ال ُهْم َیْحَزُنونَ َمْن  َبلی»سورۀ بقره فرمود:  113باز در آیۀ  ِه َو ُهَو ُمْحِسٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعْنَد َربِّ « َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَّ

که ]در عمل[ نکوکار است، او را پاداشی است درخور مقامش در که تمام وجود خود را تسلیم خدا کند درحالی)آری، کسی

 شوند.(رود ]در آخرت[ و نه غمگین میها بیمی مینزد پروردگار خود و نه بر آن

احسان یعنی طوری خدا را »در مورد احسان سؤال شد. حضرت فرمودند:  (صلی الله علیه و آلهاز وجود مقدس پیامبر اکرم)

 1«.بیندبینی او شما را میبینی و اگر خدا را هم نمیعبادت کنی که گویا خدا را می

ْیَت »در مورد احسان سؤال شد، حضرت فرمودند:  (السالمعلیهامام صادق)در روایت دیگر از  ْحَساُن َقاَل َفَقاَل ِإَذا َصلَّ َو َما اْْلِ

َك َو َیْحُرُم َعَلْیَك فِ َفَأْحِسْن ُرُکوَعَك َو ُسُجوَدَك َو ِإَذا ُصْمَت َفَتَوقَّ ُکلَّ َما ِفیِه َفَساُد َصْوِمَك َو ِإَذا َحَجْجَت َفَتَوقَّ َما  ي َحجِّ

 «.ُعْمَرِتَك 

ات نیکو باشد، )و بهترین رکوع و سجده را داشته باش. فرمودند: احسان و نیکی در هنگام نماز، این است که رکوع و سجده

که خوب خم در مورد نیکو بودن رکوع، هم رعایت آداب ظاهری آن مّهم است و هم حضور قلب. آداب ظاهری مانند این

د و کمر و سر به قدری مستقیم باشد که در روایت آمده است که اگر آب روی کمرش گذاشتند، شود و کمرش صاف باش

نریزد. اّول دست راست را روی زانو قرار دهد و سپس دست چپ را. انگشتان دست، بسته نباشد و تمام زانو را محکم بگیرد؛ 

اش را این است که خود را از تمام آن چه روزه آن چنان محکم که اگر گردنش را زدند تکان نخورد( و احسان در روزه هم

 کند جدا کند، یعنی زبان و چشم و گوش و اعضاء و جوارح تو نیز روزه باشد.باطل می

                                                           
ِه علیه. 1 ِه َعزَّ َو َجلَّ َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ ُکْم َأْحَسُن الّسالم ِفي َقْوِل اللَّ ِه َو »َقاَل:  َعَماًل ِلَیْبُلَوُکْم َأیُّ َصاَبُة َخْشَیُة اللَّ َما اْْلِ ْکَثَر َعَماًل َو َلِکْن َأْصَوَبُکْم َعَماًل َو ِإنَّ َلْیَس َیْعِني َأ

اِدَقُة َو اْلَحَسَنُة الحدیث ُة الصَّ یَّ  .16، االسالمیة، ص1، جاصول کافی، «النِّ

ِبيِّ صّلی الله علیه و آله و . 8 ْحَساِن َفَقاَل: َو ُرِوَي َعِن النَّ ُه ُسِئَل َعِن اْْلِ ُه َیَراَك »سّلم َأنَّ َك َتَراُه َفِإْن َلْم َتُکْن َتَراُه َفِإنَّ َه َکَأنَّ ، بیروت، 61، جبحار االنوار، «َأْن َتْعُبَد اللَّ
 .112ص
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َنِس »فرمایند: در آخر روایت به طور کّلی می دا انجام یعنی هر کاری را برای خ 2«.َقاَل َو ُکلُّ َعَمٍل َتْعَمُلُه َفْلَیُکْن َنِقّیًا ِمَن الدَّ

دهی باید از هر پلیدی پاک باشد که یکی از مصادیق ناپاکی، انتظار پاداش از جانب خدای متعال داشتن است. چنین می

 شخصی اگر چه خالص است اّما باز هم اخالص او ضعیف است.

 

 «لله رب العالمینالحمد»

 

                                                           
 .116، بیروت، ص11، جبحار االنوار. 9


