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  بسمه تعالی
  حمنالّرهای عباد خالصة کتاب ویژگی

  استاد طاهایی اثر
  

 و  حاالت و صفات بنـدگان خـوب خـدا        » حمنعبادالّر« فرقان با تعبير زیبای      بخشی از آیات سورة مبارکة    
هـای فـردی و    ایـن آیـات در بردارنـدة ابعـاد اعتقـادی و برخـی جنبـه           . فرماید  گروه ممتاز مؤمنان را بيان می     

هـای    ای از واالتـرین ارزش      و روی هم رفتـه بـه مجموعـه        . طلوب انسان کمال یافته است     م اجتماعی رفتار 
  .کند انسانی اشاره می

  :قال اهللا العظيم فی کتابه
  ١»...ونًا َهرِضاَالی َل َعوَنمُش َییَنِذ الَِّنحَم الرَّاُدَبِعَو«

مـين راه    بـر ز   ر و بـا آرامـش     ها هستند که بـدون تکبّـ       بندگان خاص و ویژة خدای رحمان آن      
  .روند می

ی بنـدگان   خداونـد مالـک و همـه   . کـه مالـک دارد     به معنای بنده اسـت و بنـده کـسی اسـت              »عبد«
 خـدا  هـا بـه ارادة   انـسان و تمـام مخلوقـات جهـان آفریـدة خـدا هـستند و بقـاء آن           زیـرا   . مملوک او هستند  

  :فرمایند لذا علی ع می.  افتخار بزرگی استو این بندگی. بستگی دارد
 توست و این افتخار بـرای     ت برای علی بس که بندة     خدایا این سربلندی و عزّ    «

  ».او کافی است که تو پروردگار او هستی
اگر بنده خدا شدیم از قيد هر بندگی دیگر آزادیم بندگی تنهـا بـه خوانـدن نمـاز و روزه گـرفتن نيـست                         

کـه پيـشانی و      تند در حالی  ه برخاس چه کسانی با علی ع به مقابل       چنان. بلکه مطيع پروردگار بودن است    
  .بندگی این نيست. ها از زیادی سجده پينه بسته بود های آن کف دست

  .فرماید های بندگان خدا را بيان می  تا آخر سورة مبارکة فرقان دوازده ویژگی از ویژگی٦٣در آیات 
  

  تواضع و فروتنی: لویژگی اّو
  »...ونًا َهرِضی اَالَل َعوَنمُش َییَنِذلََّا«

  . ی و نهایت فروتنی استبندگان خدای رحمان راه رفتنشان با آرام
ر یکی از صفات ناپسند روانـی       تکّب.  بندگی خدای رحمان است    ت و نخستين نشانة    عبودیّ تواضع ثمرة 

  .است که سه مرحله دارد
   استکبار-٣ر                                تکّب-٢ کبر                   -١

  .  خود را بزرگ دیدنکبر، یعنی
  .وشی به دیگران و استکبار یعنی طلب بزرگی کردن استرر یعنی بزرگ فتکّب

شـيطان در رأس تمـام      .  اسـتکبار برسـد دیگـر معالجـه نـدارد و هـالک شـده اسـت                 وقتی فرد بـه مرحلـة     
  .ران استمتکّب

ل و حرکـات ایـشان       در تمـام اعمـا     حمن نفـی کبـر و غـرور و خودخـواهی          الّرقرآن در رأس تمام صفات عباد     
  . این بندگی استاضع ثمرةکند که تو می

  
  حلم و بردباری: ویژگی دوم

  ٢».مًاَالوا َساُل َقوَنُلاِه الَجُمُهَباَطا َخَذِاَو«
  .کنند ی به افراد نادان برسند، سالم میوقت

مایـه هـم   و بلکـه نـسبت بـه افـراد نـادان و فر     نه تنها نسبت به دانایان نهایت تواضع و فروتنی را دارنـد    
سـالم  . کننـد  گوینـد و سـالم مـی        يم و بردبارند و در پاسخ نادانی آنان سخنی کریمانـه و عالمانـه مـی               حل

جا آمده بـه معنـای ایـن نيـست           جاهلی که در این   . رسد   به تو جز سالمتی، چيز دیگری نمی       یعنی از من  
درسـت یـا بيراهـه؟      ،  راسـت . رود داند به چـه راهـی پـيش مـی           ه عقل ندارد بلکه کسی است که نمی       ک

  . در جوامعی که افراد فاسد و جاهل بسيارند صدر عالمت عظمت روح است مخصوصًاسعة
  

  شب زنده داری: ویژگی سوم
  ٣».امًاَيِق َودًاجَّم ُسِهبَِّر ِلوَنيُتِب َییَنِذالََّو«

  .کنند برای پروردگارشان سجده و قيام میکسانی که شب را بيدارند و 
بهترین وقت عبادت شـب  . داری تمام شب یا نيمی یا بخشی از آن است    ب زنده  به معنای ش   »بيتوته«

ریا بوده و تمرکز از برکـات  چرا که فضا آرام و دور از .  محکمی است بين شب و نماز و مناجات رابطة       است
ی رای پروردگار است نه ب    رااین کار ب  : فرماید آیة مبارکة این است که می     ه در    قابل توجّ  نکتة. باشد  آن می 

  از طرفی عابدان شب، شيران روز هستند که . ها بازگو کردن به دیگران و تحسين آن
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س مآبان  فانه یک دسته از مقدّ    ا متأسّ اّم. کنند صبح قيام به وظيفة اجتماعی و سياسی و دینی خود می          
  .خوانند ذاشته و فقط نماز شب میرا کنار گتمام وظایف اجتماعی خود 

  
  جازات الهیترس از م: ویژگی چهارم

  ١»...منََّه َجاَبَذا َعنَّف َعا اصِرَنبَّ َروَنوُلُق َییَنِذالََّو«
داری، به   اینان با وجود شب زنده    . اوند است حمن یاد معاد و ترس از غضب خد       چهارمين ویژگی عبادالرّ  

وسـته  لـذا پي  . هاسـت   ت از ترس کوتاهی از مسؤوليّ     دت و عمل نيک خود مغزور نبوده و قلوبشان مملوّ         باع
اطـالق  .  و شدید و پردوام است     م را از ما برطرف گردان که عذابش سخت        پروردگارا عذاب جهنّ  : گویند می
  .گير است امتگاهی است و عذاب آن شدید و پیم بد اقم به همين دليل است که جهّن غرام به جهّنواژة

  
  روی در انفاق ميانه: ویژگی پنجم

  ٢».امًاَو ِقَکِل َذيَن َباَنَکوا َوُرقُتم َیَلوا َوُفِرسم ُیوا َلُقنَفا َاَذ ِایَنِذالََّو«
  .روی دارند گيری، بلکه ميانه کنند و نه سخت کنند نه اسراف می هرگاه انفاق می

هرگونـه افـراط و تفـریط    ت عمل دارند و از ه به کيفّي اجتماعی خود هم توجّ    حمن در این وظيفة   عباد الرّ 
. ت دارد انسان مالک دارایی خود است ولـی در خـرج کـردن محـدودیّ              ٣ قرآن به فرمودة . کنند  خودداری می 

ش در راه   امـام صـادق ع خـرج کـردن و بخـش           . های معتدل داشـته باشـد      رو و وسط باید برنامه      ت ميانه اّم
  .دانند و بخل در راه حق را اقتار باطل را اسراف می

  
  توحيد خالص: ویژگی ششم

  ٤»...رَخ َاهًاَل ِااِهللا َع َموَندُع َی َالیَنِذالََّو«
  .خوانند که معبود دیگری را با خداوند نمیحمن کسانی هستند عباد الّر

 و زنـدگی فـردی      ها نور توحيد سراسر وجود آن    . سازد ا از هر گونه شرکی دور می      را  ه توحيد خالص آن  
  .ی برطرف شده استها به کّل شان را روشن ساخته و تيرگی شرک از فکر و قلب آن و اجتماعی

  
  عدم قتل نفس: یژگی هفتمو

  »...قِّالَح ِبالَّ ِا اُهللاَمرَّی َحِت الَّفَس النَّوَنُلقُتَیَالَو«
  .رسانند ا حرام کرده جز به حق به قتل نمیانسانی را که خدا خونش ر

از . رسـاند کـه در مـواردی الزم و حـق اسـت             مـی » بـالحق « ولی جملـة     قتل نفس از گناهان کبيره است     
  :جمله

...  و  مفـسد و محـارب   -٤               تّد مر -٣ زنای با محارم                                           -٢تل                               قصاص قا  -١
  .ها با حاکم شرع است ه دستور اینالبّت

  
  پرهيز از انحراف جنسی:ویژگی هشتم

  .کنند ا نمیزن ٥»...وَنزُنَیَالَو«
تـرین اسـت کـه اگـر انـسان       ب خطرناکی که در انسان وجود دارد دو غریزة شهوت و غض        در بين غرایز  

ف او از این قـانون الهـی کيفـر    ها را کنترل نکرده و مهار آن را به دست نگيرد به گناه افتاده و تخلّ                مؤمن آن 
جـا   در ایـن  . شـود   مـی ) دوچنـدان (يامـت عـذاب او مـضاعف        در روز ق  : فرماید ادامة آیه می  در  . شدیدی دارد 

  ممکن است سؤال شود که مضاعف شدن عذاب الهی چگونه با عدل الهی سازگار است؟
ت بدی  مانند کسی که سنّ   . که بعضی از گناهان آثار شومی دارد که چند برابر خود عمل است             جواب این 

. شـود   مـی س آن نيـز گنـاهی ثبـت         را در جامعه بنا نهد در طول تاریخ هر کس به آن عمل کند برای مؤسّ               
 در قـرآن    چـه خداونـد    چنـان . کنـد  گناه و کيفر مجرم را دو برابر مـی        ت اجتماعی داشتن    ی هم شخصيّ  گاه

  ٦».اگر کار زشتی انجام دهيد کيفر دو برابر دارید«: فرماید خطاب به زنان پيغمبر می
 کند مثل گناه در روز      است و ثواب یا گناه را مضاعف می        رطبق روایات گاهی زمان و مکان در عمل مؤثّ        

بنـدد و بعـد     خداوند هيچ گاه راه بازگشت و توبه را به روی مجرمان نمی هالبّت. جمعه یا کار خير در این روز      
   ٧»...نَمَا َواَبن َت َمالَِّا« :فرماید م میاز وعيد به عذاب شدید و خلود در جهّن
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ایمـان و   -توبـه : ئات بـه حـسنات داده شـده اسـت     بخشش و تبدیل سـيّ در این آیه با سه عمل وعدة    
  .عمل صالح

و توبه حقيقی، عمل صالحی است که جبران کننده باشد و گرنه تنها پشيمانی که ساعتی بعـد دوبـاره                    
ئات و نـشاندن حـسنات بـه جـای آن            حقيقـی محـو سـيّ      ة توبـة  نتيج. بازگشت به گناه شود، توبه نيست     

  .است
  

   باطلحضور نيافتن در صحنة: ویژگی نهم
  ١»ور الزَُّنوُدشَهَی َالیَنِذالََّو«

تــوان  ن و در ایــن آیــه هــر دو معنــا را مــی خبــر و گــواهی داد-٢ حــضور      -١ دو معنــا دارد  »شــهد«
. دهنـد  د و نه شهادت و گواهی بـه دروغ مـی    شون یعنی آنان نه در مجالس باطل حاضر می       . استفاده کرد 

دیگـر  و هـر لهـو و باطـل         که شامل دروغ    .  در اصل به معنای جلوه دادن باطل به صورت حق است           »زور«
  .شود نيز می

  
  کریمانه از لغو گذشتن: ویژگی دهم

  ٢»امًاَروا ِکرُّ َمغِواللَّوا ِبرُّا َمَذِاَو«
 عمـر خـود را صـرف امـور     بندگان خدا هدف معقول و مفيدی دارنـد و . ثمر است  کاری بيهوده و بی    »لغو«

  . آلودگی قلب استمةه، مقّدشرکت در مجالس باطل عالوه بر امضای گنا. کنند بيهوده نمی
  

  ر در آیات الهیتدّب: ویژگی یازدهم
  ٣».انًامَيُع َوًاّما ُصيَهَلوا َعرُِّخم َیم َلِهبِّ َراِتَیَاوا ِبُرکِّا ُذَذ ِایَنِذالََّو«

ر داده شـوند چـشم و گـوش         آنان کسانی هستند کـه چـون بـه آیـات پروردگارشـان تـذکّ              
  .نان آگاهانه استافتند بلکه عمل آ بسته به سجده نمی

ان خود دنبال آیـات الهـی و   بينيم که ضرر و زیان گروهی که کورکورانه به گم اگر درست بيندیشيم می  
بلکـه گـاه بـه      . زننـد نيـست    های اسالم می    دشمنانی که آگاهانه ضربه به پایه     روند کمتر از زیان      دین می 

 این مؤمنان بصيرند کـه بازیچـة دسـت    ند و مراتب بيشتر هم هست زیرا این گونه افراد آلت دست شيطان          
  .خواهد و نه جاهل بدون شناخت دین می اسالم نه عالم بی. شوند این و آن نمی

  
  

  ت در برابر خانوادهاحساس مسؤولّي: ویژگی دوازدهم
  ٤»...نعُي َاهرَّا ُقَناِتَیرُِّذا َوَناِجزَون َاا ِمَنب َلا َهَنبِّ َروَنوُلُق َییَنِذالََّو«

 روشنی چـشم مـا قـرار        ا و فرزندان ما را مایة     یند پروردگارا همسران م   گو  میکسانی که   
  .) خدا باشدای را دوست دارند که بندة یهآنان همسر و ذّر. (بده

د آنـان  کنند بلکه دعا رمز تالش و کوشـش و تعهّـ   ين افرادی تنها به دعا اکتفا نمیم است که چن   مسّل
ب بگوینـد بـرای   نشينی انتخاب کرده و مرّت دی نيستند که گوشه آنان افرا . استدر برابر همسر و فرزندان      
  .ل باید حرکت کرد و انجام وظيفه نمود و بعد از خدا کمک گرفتدانند که اّو جوانان دعا کنيد بلکه می

  :فرمایند لی ع به فرزند خود امام مجتبی میع
من در آغاز جوانی تو به ادب و تربيت تو مبـادرت کـردم پـيش از آن کـه                    «

  ».عمرت به درازا بکشد و دلت سخت شود
  . اطهار هستندة تربيت فرزندان، ائّمحمن در زمينةالّربادهای ع ترین مصداق د روشنبدون تردی

گـر از تقاضـاهای آنـان ایـن          خـود هـستند یکـی دی       ه و جامعـة   رّیحمن به فکر خانواده و ذ     الّرجا که عباد    از آن 
  :است که

  ٥».ًاامَم ِايَنِقتَّلُما ِللَناجَعَو«
شـود آن هـم بـرای        وقتـی انـسان امـام و پيـشوا مـی          . شـند قين را دارا با    مؤمنين و متّ   ت جامعة مدیرّی

ه داشت که ایـن آیـات صـفات همـة مؤمنـان را بيـان         باید توجّ . قين که خود اهل تقوا و الگوی تقوا باشد        مّت
. دهد  حمن شرح می  الّر عباد م قرار دارند تحت عنوان    کند بلکه اوصاف گروه ممتازی را که در صف مقدّ          نمی
شود که تقاضای ریاست معنـوی نـه تنهـا مـذموم نيـست بلکـه مطلـوب                   اده می چنين از این آیه استف     هم

  .است
  

  حمنالّراداش صبر عبادبهشت، پ
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  :فرماید گانه در اشارة اجمالی در بارة پاداش ویژة آنان می بعد از بيان اوصاف دوازده
  ١»واُرَبا َصَمِب َةرَف الُغوَنجَز ُیَکِئَلاُو«

 بهـشتی آنـان هـم     مؤمنـان قـرار داشـته و درجـة    لعباد الرحمن با داشتن این اوصاف برجسته در صف اوّ     
ه خدا صبر و اسـتقامت  شود که در را ها داده می و این مقام عالی بدین سبب به آن   . برترین درجات است  

ا در حقيقـت    ز اوصاف آنـان اسـت امّـ       ر شود که این صفت دیگری ا      ممکن است چنين تصوّ   . اند به خرج داده  
چرا کـه داشـتن آن اوصـاف        . ای نيست بلکه ضامن اجرای تمام دوازده صفت گذشته است          این صفت تازه  

ت و سـالم    هـای بهـشتی بـا تحيّـ        کنـد در آن غرفـه       سپس اضافه می  . پایداری ممکن نيست  . بدون صبر و  
دهنـد و از      هـا سـالم مـی       م مالئکـه بـه آن     گویند و هـ    دیگر سالم می    هم بهشتيان به یک   . شوند  روبرو می 
  .ید.گو الم میها س تر خداوند سبحان به آن همه مهم

  .صف بفرماحمن مّتالّردهيم که ما را به اوصاف عباد تو را به آبروی اوليائت سوگند می! پروردگارا
  

  دمََّح ُمِلَا َوٍدمََّحی ُمَل َعی اُهللالَّ َصَو
  امينيان: تنظيم
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