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ْحٰمنِ  ٱ"ِ  بِسمِ  ِحیمِ  ٱلرَّ ٱلرَّ  
نَْھِج اْلبََالَغةِ  فِي َشْرحِ  َالیَةِ الوِ  ِطیبُ   

أَبِي طَالِبٍ  ْبنِ  َعلِيِّ ، اْلُمْؤِمنِینَ  أَِمیرِ ، لَِمْوَالنَا َعلَْیِھ السََّالمُ  -  
)26(  

06 - 23دوشنبھ  01 - 24 ؛1436 - 04 - 13؛ 1394 - - 2015  
I. فیض االسالم ،75 خطبھ   
1. : ترجمھمتن و   	

علیّھ الّسالم - قَالَ  وَ  ُ اْمَرأً َسِمَع ُحْكماً فََوَعى َو ُدِعَي إِلَى َرَشاٍد فََدنَا َو أََخَذ بُِحْجَزِة ھَاٍد فَنََجا َراقََب َربَّ  - َم َرِحَم هللاَّ ھُ َو َخاَف َذْنبَھُ قَدَّ
ْبَر َمِطیَّةَ َخالِصاً َو َعِمَل َصالِحاً اْكتََسَب َمْذُخوراً َو اْجتَنََب َمْحذُ  وراً َرَمى َغَرضاً َو أَْحَرَز ِعَوضاً َكابََر ھََواهُ َو َكذََّب ُمنَاهُ َجَعَل الصَّ

ةَ اْلبَْیَضاَء اْغتَنََم اْلمَ  اَء َو لَِزَم اْلَمَحجَّ َد ِمَن اْلَعَمِل ھََل َو بَاَدَر اْألََجَل َو نََجاتِِھ َو التَّْقَوى ُعدَّةَ َوفَاتِِھ َرِكَب الطَِّریقَةَ اْلَغرَّ تََزوَّ  
خدا رحمت كناد کسی را كھ بشنود حكمی را و بپذیرد آن را. و خوانده شود بھ سوى رشد، و نزدیك آید. و بگیرد كمربند 

گری را، و در نتیجھ، نجات یاب، مراقب باشد پروردگار خود را، و بترسد از گناه خود، پیش فرستد خالصی را، و  ھدایت
ای را، و اجتناب ورزد از محذوری، بیافکند غرضی را، و فراھم آورد عوضی را،  را، كسب نماید ذخیرهانجام دھد صالحی 

غ داند آرزوی خود را، قرار دھد صبر را مرکب نجات خود، و تقوا را توشھ وفات خود، وستیز کند با ھوای خود، و در
رد مھلت را، و پیشی گیرد بر أجل، و توشھ برگیرد از سوار گردد بر طریقت تابان، و مالزم باشد با راه روشنا، غنیمت شم

عمل.  
II. )10( 75شرح خطبھ    
1. ةَ َوفَاتِھِ   ماند  و تقوا را توشھ وفات خود. یعنی تقوای خدای تعالی را پیشھ خود سازد، کھ بعد از وفات باقی می :َو التَّْقَوى ُعدَّ

شود. در حالی کھ رابطھ او با ھمھ اسباب و انساب قطع می  
. اّما در اینجا باید د آمدخواھ  يتر  "تقوی" را در شرح مبسوطبھ زودي پس از این توضیح مختصر و اجمالي، إن شاء هللا، 

بھ ، تأصل لغ " دراتّقاء"و "، ِ◌قَایَةُ و"، و "تاء" " آن قلب شده است، بھواوکھ " " است،وقوىدانست کھ "تقوی" از ریشھ  "
گیرد، چنانچھ گفتھ شده است، در  شود. پس، متّقی کسی است کھ سپری را بر می فتھ میگ است شیئدو بین و مانعي کھ  حجز

دھد در  ھا، خود را سپر قرار می دھد تا آنھا بھ خدا نسبت داده شوند، نھ بھ او، و در نقصان کماالت، خدا را سپر خود قرار می
برابر خدا تا آنھا بھ او نسبت داده شوند، و نھ خدای سبحان.  

صدرالمتألّھین در تفسیر آیھ دوم سوره مبارکھ بقرة، فصلی را إختصاص می دھد بھ "تقوی"، و در بخشی از کالم  مرحوم
فرماید: خود در آنجا می  

 ینفیس، و خیرای  جامھ، و چھ بسیار بیآبی در آن جوھری شریف ، کھ اگر دست یابی بدان،عزیزگنجی است تقوى بدان کھ 
تحت شده باشند، و  جمع تخیرات دنیا و آخرگویی و  عظیم. کیجسیم، و مل تیمیكبیر، و غن یكریم، و فوز یكثیر، و رزق

ھا کھ بدان خیرچھ بسیار و  چھ بسیار از آن یاد شده است،قرآن در ، و است قرار داده شده باشد تقوىکھ  واحد تخصلاین 
چھ بسیار آنچھ بدان إضافھ شده است از و  ،و ثوابأجر است از  ھایی کھ بر ان داده شده هوعدچھ بسیار و  وابستھ شده است،

ت ... (پایان نقل)سعاد  
. پس، آن حضرت در برابر حوادث زمانن آمادگى كامل داشتشود برای  "ُعدَّة" چیزی است کھ ذخیره و نگھداشتھ می علیھ  -

الّسالم فات است، کھ دست انسان از ھمھ ای چیزی ذخیره کرد، آن ھمان زمان و فرماید اگر باید برای زمانی و حادثھ می -
  شود، و کسب جدیدی نخواھد داشت. پس، تقوای إلھی برترین ذخیره است برای ھنگام وفات. اسباب کوتاه می

2. ):183، ص 13 التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، جدر معنای تقوی، چنین گفتھ شده است (در معنای لغت تقوی:    
حفظ نفس  تعفّ چنانچھ مقام عمل، در خارج و در و عصیان  تلفاخاست از مء  حفظ شي ھمان ه [این کلمھ]مادّ در أصل واحد 

اش. تمایالت و شھوات نفسانياست از   
محّرمات شرعّي و است از ء  شي تصیان [مشترک آن] جامع لیختالف موارد، وا با شود می لفتخمو خصوصیّات تقوى 

.یان طبیعّى معروفجرسوی تطھیر عمل و سوی حّق و سوی و توّجھ  ،عقليّ   
وجب م است کھ اعتدال و جریان طبیعّى معروف و خروج أمر مخالف تحال (دریدگی) انشقاقآن و است  فجور آن قابلمو 

.است فسق و طغیان  
8" (َو الشَّْمِس َو ُضحاھا .... فَأَْلھََمھا فُُجوَرھا َو تَْقواھا، " فرماید می تعالىخدای    و روشنایی الشمس) (قسم بھ خورشید 98: 1-

آن ... و الھام کرد بھ آن [نفس] فجور و تقوایش)  
ارِ " ص) (آیا متّقین مانند فّجار قرار دھیم؟!) 38:8" (أَْم نَْجَعُل اْلُمتَّقِیَن َكاْلفُجَّ  
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.است فسق تقوى خالف فجور و ظھوربر این کھ  لت دارددالو این مقابلھ   
ُ َسیِّئاِت ما َمَكُروافَوَ فرماید، " است چنانچھ می طبیعيّ  ھوقایپس،  آنگاه خداوند او را از گزند غافر) ( 40:45(	"قاهُ هللاَّ
و براى النّحل) ( 16:66" ( َو َجَعَل لَُكْم َسرابِیَل تَقِیُكُم اْلَحرَّ َو َسرابِیَل تَقِیُكْم بَأَْسُكمْ )، "ورزیدند نگاه داشت ھایى كھ مى نیرنگ
ھا] یى كھ شما را در جنگتان حمایت  پوشھا [زره كند، و تن از گرما [و سرما] حفظ مىپوشھایى مقرر كرده كھ شما را  شما تن
)نماید. مى  
اید، خودتان و كسانتان را از  اى كسانى كھ ایمان آوردهالتّحریم) ( 66:6" (... یا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا قُوا أَْنفَُسُكْم َو أَْھلِیُكْم ناراً "

...) آتشى  
)و نگاھداشتشان پروردگارشان از عذاب دوزخالطّور الّدخان) ( 52:18" ( َربُّھُْم َعذاَب اْلَجِحیمِ َو َوقاھُْم "  
و از آتش ، و سرماو گرما و  ھمواجھ تشدّ از و مكر، و  تخیاناز زشتی  او نیست الئماست از آنچھ منفس  ھراد وقایو م
.باشند می مصادیق مطلق مفھوم تقوىپس، این ھا ھمھ از  .عذاب  

.ی آنمقتضاھ اختیار تقوى و عمل بلت دارد بر و دال " است،افتعال" " [بر باب]اتّقاء"و   
):53، ص 2 تفسیر القرآن الكریم، جفرمایند ( مرحوم صدرالمتألّھین نیز چنین می  

" شده است، تاءبدل بھ " " آنواوکھ "، "وقایة" است ماند صدرآن م، و است واو با " َوْقَوى" تلغدر  "تقوى"أصل لفظ ... 
  [موارد دیگری] مثل این دو شده است.و  "،تكالن"و  "وكالنچنانچھ در "

3. معنای مشترک مفھوم تقوی:   
):53، ص 2 تفسیر القرآن الكریم، جفرمایند ( مرحوم صدرالمتألّھین در توضیح مفھوم تقوی چنین می  

(وطن  و توطین او، عزم هقوّ از معاصي و شرور بین عبد و بین ھنگامی است کھ سپری حاصل شود  "تقوىگفتھ شده است "
.شود " گفتھ میتقوى"عزم و توطین بھ آن ، و بودن متّقيشود بھ  میف یوصدر ھنگام او ت، آن تركبر  شقلب کردن) 	

:شود میق طالابر سھ چیز تقوى در قرآن کریم و  	
البقرة) (از من تقوا پیشھ کنید)،  2:41" (إِیَّاَي فَاتَّقُونِ َو " تعالى خدای قولمانند  ،ت استو خشی تى ھیبامعنھ ب یکی از آنھا،

او لوو ق تعالی - -" ، ِ البقرة) (تقوا پیشھ کنید از روزی کھ در آن روز باز گردانده  2:281" (َو اتَّقُوا یَْوماً تُْرَجُعوَن فِیِھ إِلَى هللاَّ
.شوید سوی خدا) می 	
او قول ت است، مانندو عباد تى طاعامعنھ بدوم و  تعالی - َ َحقَّ تُقاتِھِ ، "- آل عمران)  3:102" (یا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

ت عاطگفتھ است [یعنی] "ا و ابن عبّاس(ای کسانی کھ ایمان آوردید، تقوای خدا را پیشھ کنیئ چنانچھ حّق تقوای اوست)، 
بیاد داشتھ باشد و ، و ان نورزدو عصی ت کندطاعیعنی] "اگفتھ است [ . و مجاھداوست" حّق إطاعتکنید از خدا چناچھ 

ان نکند."كفر گزارد ، و شكرفراموش نکند 	
فرماید،  میتعالى  آیا نمی بینی کھ خدایل، وّ ا نھ دوتای  است، تقوى تحقیق مانھاین و ، ذنوباز ى تنزیھ قلب امعنھ بسوم 
" َ َ َو َرُسولَھُ َو یَْخَش هللاَّ (و ھر کھ طاعت کند از خدا و رسولش، و  النّور) 24:52" ( َو یَتَّْقِھ فَأُولئَِك ھُُم اْلفائُِزونَ  َو َمْن یُِطِع هللاَّ

، را تقوىسپس  ت،و خشی تطاعفرمود ذكر خشیت داشتھ باشد از خدا، و تقوا پیشھ کند آنان ھمان بھ مقصود رسیدگانند)، 
 ،أھل ّهللا نزد و  .شد ذكراست از آنچھ تنزیھ قلب آن ھمان ، و ت استو خشی تطاعغیر از تقوى  تحقیقدانیم کھ  پس می

غیر ّهللا.ھ التفات باست از تنزیھ قلب  	
و  ،معاصي فرعياز ى ا، و تقوتبدعاز ى اشرك، و تقواز ى ا، تقوباشند سھ می: منازل تقوى گفتھ است شیوخز و بعض ا

او قول و آن ھ،آییاد فرموده است از آنھا در یک تعالى خدای  عالیت - الِحاِت ُجناٌح است، " - لَْیَس َعلَى الَِّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ
الِحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َو آَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا َو أَْحَسنُو ُ یُِحبُّ اْلُمْحِسنینَ [ افِیما طَِعُموا إِذا َما اتَّقَْوا َو آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ المائدة)  5:93( ]"َو هللاَّ

اند، البتھ  اند گناه و حرجى نیست در آنچھ كھ قبل از این از محرمات خورده اند و عمل صالح كرده كسانى كھ ایمان آورده بر(
و نیكویى تقوا پیشھ کنند سپس  ،و ایمان آورندتقوا پیشھ کنند آن گاه  ،و ایمان آورند و عمل صالح كنندتقوا پیشھ کنند وقتى كھ 

]). نیكوكاران را دارد و خدا دوست مي[ ،كنند  
کھ  ی، و ایمانت استبدعدوم از ى او تقو است، توحید ل آنمقابشد در  ذكرکھ  یشرك، و ایماناست از ي قلب وال تقى اوّ اتقو

آن قابل کھ م، ھمنزلدر این و إقرار  است، معاصي فرعيسوم از ى او تقو ت است،و اجتماع أمّ  تشریعبھ اقتداء با آن یاد شد 
است إحسان .بر آنھا است ھطاعات و إقامآن و  - 	

رسول ّهللا از مشھور آن ھمان است کھ بنا بر ، و اضافی نیز بکار رفتھ است حاللاز معنى اجتناب ھ تقوى ب گاهو  صلّى ّهللا  -
علیھ و آلھ ا َال بَأَْس بِھِ " روایت شده است، کھ - َي اْلُمتَّقُوَن اْلُمتَّقِیَن لِتَْرِكِھْم َعمَّ ارَحذْ  إِنََّما ُسمِّ ُمتَّقُوَن ُمتَّقِیَن (ھمانا  ." بِِھ اْلبَأْسُ  اً ِممَّ

شان چیزی را باکی از آن نیست از بیم آنچھ در آن باکی ھست.) کردن تْركنامیده شدند فقط بھ خاطر  	
از اجتناب  مان: تقوى ھبگوى بالغ، ایجامع و معن یحدّ آمده است در خبر آنچھ در معاني و بین این بین کنی جمع اگر بخواھی 

محض حرام و  است، قسمدو  رود از آن می أمر دیندر ضرر آنچھ ترس  رود، از آن می دیندر  یضررچیزی است کھ بیم 
حاللزیادی ، و تمعصی (حرص و آز شدید) ه رَ شَ چھ آن موجب ، انجامد می حرام محضزیرا فرورفتن شدید در آن نیز بھ  -
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کند از ب اجتنباید ا ش،أمر دیندر ضرر باشد از من ھر کھ خواھد کھ ای پس،شود.  ش میو تمّرد و عصیان نفس و طغیان
.یشرّ افتاد، و تا آن [اجتناب] سپری باشد برای او از ھر حرام تا مبادا در حالل زیادی  	
کھ  واجب استى الى تقواوّ از ى اتقوو شھوات مباح،  مانند لیأصغیر محّرمات، و شّر مانند ل ی: شّر أصدو نوع استو شّر 
و سرزنش حبس و حساب طویل و  آن ترك ھزمال است کھ ى زجر و أدباتقودومی ، و شود آتش میعذاب  آن موجب ترك
.است راع 	

): 185، ص 13 التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، جفرماید ( مرحوم عالّمھ مصطفوی نیز چنین می  
.ی آنمقتضاھ اختیار تقوى و عمل ب لت دارد برو دال است افتعال " باباتّقاء"و   
ھر كس تقوا پیشھ كند و بھ صالح گراید بیمى بر األعراف) ( 35:7" ( َو أَْصلََح فَال َخْوٌف َعلَْیِھْم َو ال ھُْم یَْحَزنُونَ   فََمِن اتَّقى"

)شوند ایشان نیست و اندوھگین نمى  
الِحاتِ " الِحاِت ثُمَّ اتَّقَْوا َو آَمنُوا ثُمَّ اتَّقَْوا َو  لَْیَس َعلَى الَِّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ ُجناٌح فِیما طَِعُموا إِذا َما اتَّقَْوا َو آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ

اند گناه و حرجى نیست در آنچھ كھ قبل از این از  اند و عمل صالح كرده بر كسانى كھ ایمان آوردهالمائدة) ( 5:93" (أَْحَسنُوا
 ،و ایمان آورندتقوا پیشھ کنند آن گاه  ،و ایمان آورند و عمل صالح كنندتقوا پیشھ کنند اند، البتھ وقتى كھ  محرمات خورده

]). دارد نیكوكاران را و خدا دوست مي[ ،و نیكویى كنندتقوا پیشھ کنند سپس   
را. تقوىسھ مرحلھ از  ھكریم ھآییاد فرمود در این   

الِحاتِ اتَّقَْوا َو آَمنُوا َو َعمِ اّول، " الِحاتِ " ،مورددر  تلفاخاست از مراد اتّقاء حفظ نفس " ملُوا الصَّ ، و "الَِّذیَن آَمنُوا َو َعِملُوا الصَّ
.را مراحل سلوكدوم از ل و اوّ  ھمرتبشود دو  میمل اشو أعمال و أخالق،  تجھاست از نفس  حفظ از مورد أعّم در آن اتّقاء   

بھ و وصول  ت (منیّت)رفع أنانیّ ه در مجاھدآن ، و است مراحل سلوكسوم از  ھمرتبدر راد اتّقاء م "ثُمَّ اتَّقَْوا َو آَمنُوادوم، "
 یعنی ،نفسسوی ظھور میل و توّجھ از نفس  حفظ ھ بشود  می بیرعگاه از آن تو  ،حّق متعال تعظماست در پیشگاه قام فناء م

.ایمان ھإدامبا  تمحو أنانیّ   
سلوك، چھارم  ھمرحلدر  تفالخاز محفظ نفس  یعنی، است ھ چھارم [سلوک]مرتبدر اتّقاء این و " أَْحَسنُواثُمَّ اتَّقَْوا َو سوم، "

.ھ استجامعدر وظائف إلھّي  عمل بابرای ، و استعداد ت استخدمکھ آمادگی برای   
، چھ خلقبھ إحسان  مقارن با اتّقاءاز  ھ تعبیر فرمودمرتبدر این و ، اجتماعدر و إرشاد  تعمل و خدم ،إحساناز این و مراد 

آن را  ياقتضبر اساس آنچھ ا تإرشاد و خدمبھ توّجھ شود  ھ میالحظدر آن مخلق، و است سوی ّهللا تعالى از سفر  ھمرحلآن 
شود.  می ایمان و توّجھ خالصھ حظالمدر آنھا  کھ خالف مراحل سابقھ ب، وظائف و تكالیف إلھي  دارد  

دنیا و روی گرداندن از مبدإ و معاد، و بھ اعتقاد و توّجھ  با ھأّولیّ  ھمرحل ھضمیمچھارگانھ با ل مراحپوشیده نماند کھ این و 
".لنزعشود بھ [توضیحات ذیل واژه] "اع وكتاب. رجاین طى در  ه کردیمراشچنانچھ بدان ا، باشند ھ میمرحلپنچ  همادّ   

.است ماّدّى و معنوىّ از و طعام أعّم   
چھ ، ھمرتبآن اقتضاء ھ ب ھمرتبش در ھر كمالھ بتا رسیدن ابتداء ظھور ایمان است از الزم مؤمن ماتّقاء شد کھ  ھراظپس، 

با او تفالخمو  یا از خشم خدا،، و آتش استعذاب و یا از حفظ نفس  برای ّهللا ّهللا و در و  ت،عد و محجوبیّ بُ یا از تعالى،  - - 
  .عّز و جلّ 

و تنگنا ضرر و از انواع اتّقاء ھر کسی است، ھم چنین است الزم ی است کھ ممادیی فرا روشرور و آفات از اتّقاء چنانچھ و 
.عذاب روحاني  

، او بود حقّ در مورد مؤمن و در كالم چنانچھ ھنگامی کھ قرائن حالي و مقالي و مقامي،  أقسام اتّقاء بااز مراد  یابد می و تعیّن
.ثار و عواقب معنويیادآور شود برای آن آ ، یاأمور روحاني مرتبط بایا   
َ یَْجَعْل لَھُ َمْخَرجاً َو یَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث ال یَْحتَِسبُ " برایش راه  را پیشھ کند،خدا تقوای و كسى كھ الطّالق) ( 65:2" ( َو َمْن یَتَِّق هللاَّ

برد) شود از حیثی کھ گمان نمی و روزی داده می ،دھد ھا قرار مى نجاتى از گرفتاري  
َ یَْجَعْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسراً َو َمْن یَ " دھد در  آسانی قرار می برایش را پیشھ کند،خدا تقوای كسى كھ  الطّالق) (و 65:4" (تَِّق هللاَّ

کارش).  
اقتضاء شود  یافت میموانع، و شود  میرتفع م آن تحقّقا ّهللا تعالى، و بسوی مقام سیر ای است در  ھى أّول مرحلاتقوپس، 

ای کھ باشد. ھر  مرتبھ درعمل صالح   
اِد التَّْقوى" ُدوا فَإِنَّ َخْیَر الزَّ و توشھ بردارید كھ بھترین توشھ تقوا است و از البقرة) ( 2:197" ( َو اتَّقُوِن یا أُولِي اْألَْلبابِ   َو تََزوَّ

)من پروا كنید اى صاحبان خرد  
فرماید: می تعالىچنانچھ خدای ، بوده است تقوى آنھا إرشاد ینأنبیاء و أّول تدعو ترین ھمو بنابراین م  

کنید؟!) نمىآیا تقوای پیشھ وقتى برادرشان نوح بھ آنھا گفت الشعراء) ( 26:106" (إِْذ قاَل لَھُْم أَُخوھُْم نُوٌح أَ ال تَتَّقُونَ "  
الشعراء) 26:124" (إِْذ قاَل لَھُْم أَُخوھُْم ھُوٌد أَ ال تَتَّقُونَ "   
الشعراء) 226:142" ( ُخوھُْم صالٌِح أَ ال تَتَّقُونَ إِْذ قاَل لَھُْم أَ "  



4	
	

الشعراء) 26:161" ( إِْذ قاَل لَھُْم أَُخوھُْم لُوطٌ أَ ال تَتَّقُونَ "  
الشعراء) 26:177" ( إِْذ قاَل لَھُْم ُشَعْیٌب أَ ال تَتَّقُونَ "	  
الصافات) 37:124" ( تَّقُونَ َو إِنَّ إِْلیاَس لَِمَن اْلُمْرَسلِیَن إِْذ قاَل لِقَْوِمِھ أَ ال تَ "  
  القصص) 28:83" (َو اْلعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِینَ "
4. فرماید: ھای اھل تقوا: خدای تعالی می نشانھ   

َ یَْجَعْل لَھُ َمْخَرجاً َو یَْرُزْقھُ ِمْن َحْیُث ال یَْحتَِسبُ " برایش راه  را پیشھ کند،خدا تقوای و كسى كھ الطّالق) ( 65:2" ( َو َمْن یَتَِّق هللاَّ
برد) شود از حیثی کھ گمان نمی و روزی داده می ،دھد ھا قرار مى نجاتى از گرفتاري  

َ یَْجَعْل لَھُ ِمْن أَْمِرِه یُْسراً " دھد در  آسانی قرار می برایش را پیشھ کند،خدا تقوای كسى كھ  الطّالق) (و 65:4" (َو َمْن یَتَِّق هللاَّ
کارش).  
رسول هللا و آلھ و سلّم صلی هللا علیھ - َ فرمود، " - " (ھمانا من إِنِّي َألَْعِرُف آیَةً لَْو أََخَذ بِھَا النَّاُس لََكفَاھُْم ثُمَّ قََرأَ َو َمْن یَتَِّق هللاَّ

َ ، سپس آیھ "مل کنند]، خدا کفایت کند آنھا راشناسم کھ اگر مردم آن بگیرند [بھ آن ع ای را می آیھ  65:2" [ َو َمْن یَتَِّق هللاَّ
268، ص: 11 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، جالطّالق] را قرائت فرمود)  ( -267(  

او نیز فرمود، " ا َال بَأَْس بِِھ َحْذواً ِممَّ َي اْلُمتَّقُوَن اْلُمتَّقِیَن لِتَْرِكِھْم َعمَّ " (متّقون متّقون نامیده شدند فقط بھ خاطر بِِھ اْلبَأْسُ  إِنََّما ُسمِّ
رود.) چیزی را کھ باکی از آن نیست برای دوری کردذن از چیزی کھ از آن بیمی می شان ترک کردن  

و ھر كس از خّست نفس خود الحشر) ( 59:9" (َو َمْن یُوَق ُشحَّ نَْفِسِھ فَأُولئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ فرماید، " خدای تعالی ھم چنین می
	) ، ایشانند كھ رستگارانند.داشتھ شودمصون   

برد روزی  پس، متّقی نیست ھر کھ گشایشی برای او نباشد از تنگناھا، و کارش آسان نگردد، و از حیثی کھ گمان نمی
نخورد، از بخل مصون داشتھ نشده باشد و بخشش برایش آسان نباشد.    

5. ھر رذالتی شّر و وصف گاه ھر جاینفس چھ ، حفظ اوّهللا و  تعصمھ ب "َو َمْن یُوَق ُشحَّ نَْفِسھِ " مولی عبدالّرّزاق قاسانی: 
 آن بھ سبب طینتشده است در  نیعج ی است کھ غرائز(بخل) از ء، و شح پستی استلق و خُ ھر پلیدی ، و موطن است
معصوم کسی کھ كن یو ل شوند از او مگر ھنگام مرگ او، نمی ، و جداحظوظ جزئي ش بھسفلي و محبت تجھ ش بامالزمت

(آنان ھمان  "فَأُولئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ داشتھ است او را، " موعصکسی است کھ خدا مآفات و شرور داشتھ شده است از آن 
.[کھ فوق نفس است] كماالت قلبي بارستگارانند)   

ِصْدٍق ِعنَد َملِیٍك إِنَّ اْلُمتَّقِیَن فِي َجنَّاٍت َونَھٍَر فِي َمْقَعِد فرماید، " ھم چنین، جایگاه متّقین نزد خدای تعالی است، چنانچھ می
ْقتَِدرٍ  55" (مُّ )در حقیقت، مردم پرھیزگار در میان باغھا و نھرھا، در قرارگاه صدق، نزد پادشاھى توانایندالقمر) ( 54:  54-  

َ َو یَُعلُِّمُكمُ آموزد چنانچھ فرمود، " و نیز خدای تعالی خود حقایق و معارف و علوم را بھ اھل تقوا می ُ بُِكلِّ  َو اتَّقُوا هللاَّ ُ َو هللاَّ هللاَّ
دھد، و خدا بھ ھر چیزى  ] بھ شما آموزش مى ، و خدا [بدین گونھتقوای خدا را پیشھ کنیدو ( )البقرة 2:282(" ٍء َعلیمٌ  َشيْ 

  ).داناست
 


