
 

 

 

 

 

 

 

 رجا و خوف
 یغمایی ابوالفضل

 هُمْ وَ رَبِهِمْ بحَِمْدِ سَبَحُواْ وَ سُجَدًا خَرُواْ بهَِا ذُكِرُواْ إِذَا نَیاّلَذِ اتِنَایبَِا ؤْمِنُی إِنَمَا

  ؛طَمَعًا وَ خَوْفًا رَبهَُمْ دْعُونَی اّلْمَضَاجِعِ عَنِ جُنُوبُهُمْ  تَتَجَافىَ ٭  ّسْتَکْبرُِونی ّلَا

 آنان به اتیآ نیا وقت هر که آورند مى مانیا ما اتیآ به که کسانى تنها
 بجا را پروردگارشان حمد و حیتسب و افتند مى سجده به شود ادآورىی

 و) شود مى دور شب دل در بسترها از شانیپهلوها. کنند نمى تکبّر و آورند، مى
 دیام و میب با را خود پروردگار و( آورند مى خدا درگاه به رو و زندیخ مى بپا
 .نندخوا مى

 یشناس مفهوم

 یرو از یناامن خطر، بروز از یناش نديناخوشا احساس معنای به و ترسی فارس مرادف خوف،

 دلی معنا به ترس اخالق، علم اصطالح در و. است 5هراس و آنها، تصوّر اي نامطلوب دادن

 3.برسد انسان به است الوقوع محتمل کهی نديناخوشا دةيپد يك که نيا از بودن متألّم و سوختن

 ليدل به دل در سرور انبساط: از عبارت آن و خداست رحمت به ديامی معنا به أس،ي ضدّ رجا

 7.یمحبوب امر انتظار

 هیآ ریتفس

 دارا را ريز صفات ديبا است، یاله اتيآ به مانيا یمدّع که یکس شود یم استفاده هيآ نيا از
 شب وی فروتن خداوند، ديتحم و حيتسب قرآن، اتيآ دنيشن هنگام افتادن سجده به باشد؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1 ـ  5 سجده، .  

 .125 ، ص 4، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .32 ، ص معراج السعادهنراقی، . 4

 .11 ، ص همان. 3



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    911

 نباشد دارا را صفات نيا یکس چه چنان و. خدا راه در انفاق و رجا و خوف صفت داشتن ،یدار زنده
يی سو از و انند،خو یم را خدا دوارانهيام يیسو از که اند یکسان یقيحق مؤمنان. است مانياال فيضع
 د،يام و ميب توازن. گردند یم وسيمأ متشرح از نه و شوند یم منيا او غضب از نه. دارند ترس زين

 غلبة که چرا فرماست؛ حكم مؤمنان وجود در همواره و خداست راه در یشرويپ و تكامل ضامن
 غرور به را انسان خوف، بر طمع و ديام غلبه و کشاند یمی سست و يأس به را انسان د،يام بر خوف

 1.دارد یوام غفلت و

 نوع سه دهيپسند ترس. مذموم ترس مقابل در است ممدوح ترس هيآ در شده مطرح ترس
 :است
 رهبت يا تيّخش را خوف نوع نيا که متعال خداونديی ايکبر جالل و عظمت از بنده ترس. 1

 .نامند یم
 یبازتاب یگناه هر. دارد یاخرو و یويدن سوء آثار که رهيصغ و رهيکب گناهان از بنده ترس. 3

 .دارد ترس نيا و شود آن مّلمتح ديبا کار گنه که دارد یعقوبت و

 5.خود راتيتقص نيز و خدا جاللت و عظمت از بنده ترس. 9

 کرده ليتحص را محبوب به دنيرس اسبابِ از یاريبس یآدم که شود یم محقّقی زمان رجا،
 نديننش آن به آب که یقابل نيزم به را بيع یب تخم که یکس یبرا از گندم انتظار مثل باشد؛

 .دهد آب خود وقت در را آن و ندازديب
 غرور بلكه ند،يگو ینم رجا را آن باشد، نكرده ايّمه را آن اسباب از كي چيه که یزيچ توقّع امّا

 آب یب که یزار شوره نيزم در را آن تخم که یکس یبرا از گندم انتظار مانند نامند؛ یم حماقت و
 .باشد افكنده است
 مشكوكٌ محبوب، حصول که نكرده را یضبع و کرده ليتحص را اسباب یبعض یکس اگر یول

 آن دادن آب در امّا افكنند، یقابل نيزم در را تخم که آن مثل ند؛يگو یم تمنّا و آرزو را آن باشد هيف

 3.ندينما یکوتاه

 هیآی ها امیپ

 .است مؤمن نشانة خداوند، شيستا و حيتسب عاشقانه، سجدة. 1
 .ستين نماز هنگام مخصوصِ مؤمنان، یها سجده. 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .31 ـ  31 ، ص 1 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، .  

 .52 ، ص معراج السعادهنراقی، . 8

 .11 ، ص همان. 4



 

 

 

 

 

 
 

 913 / خوف و رجا: فضائل اخالقی

 .نباشد تكبّر دنبالش که است آن ارزشمند، سجدة. 9
 .است مؤمن یها نشانه از ،یزيسحرخ. 0
 .مغرور نه است وسيمأ نه مؤمن. 5
 .است مؤمنانی ميدا خصلت انفاق وی زيسحرخ تواضع،. 0

 1.ستين مال به تنها انفاق. 7

 مرتبط نیعناو و اتیآ

 احزاب،: )یکار پنهان ؛(13 احزاب،: )درآمدن مرگ حال به ؛(11 يس،: )آمرزش :خوف آثار
 (.10 احزاب، ؛09 م،يابراه: )روان تعادل عدم ؛(97

 ؛(00 مائده،: )یوشفر نيد از اجتناب ؛(90 عمران، آل: )ها یبد از اجتناب :خدا از خوف آثار
 (.33 و 30: مائده ؛395 بقره،: )محرّمات از اجتناب ؛(39 مائده،: )قتل از اجتناب

 ؛(95 و 99 ق،: )دلخواه مواهب ازی برخوردار ؛(11 يس،: )آمرزش :خدا از خوف پاداش
 (.9 نه،يّب: )خدا تيرضا ؛(13 ملك،: )پاداش ؛(01 ـ 00 نازعات،: )بهشت

 (.30 ا،يانب ؛3 زمر، ؛30 روم، ؛13 رعد، ؛10 سجده، ؛50 اعراف،) :رجا و خوف
 از یمند بهره ؛(30 ا،يانب: )دعا استجابت ؛(50 اعراف،: )محسنان زمرة از :رجا و خوف آثار
 (.57 اسراء،: )تقرّب ؛(57 اعراف،: )خدا رحمت

 توان ؛(10 زمر،: )یآخرت فريک ؛(13 رعد،: )برق ؛(113 نمل،: )نادرست اعمال :خوف عوامل
 (.33 مائده،: )جبّاران ؛(00 انفال،: )یرزم

 07 زخرف،: )اسالم ؛(19 احقاف، ؛90 فصّلت،: )ديتوح بر استقامت :خوف از تیّمصون عوامل
 ؛(00 و 03 يونس،) بشارت ؛(03 بقره،: )مانيا ؛(303 بقره،: )انفاق ؛(377 بقره،: )نماز اقامة ؛(03 و

 5(.95 اعراف،: )تقوا ؛(377 بقره،: )زکات پرداخت

 خدا از خوف ارزش

 اشرف وی نفسان ليفضا نيبرتر خدا از خوف. است استوار و عيرف مراتب از خدا از خوف
 چيه و است انسان سعادت بر آن کردن اعانت قدر بهی صفت هر لتيفض رايز است؛ كين اوصاف
 به مگر شود ینم حاصل آن و ستين او قرب مرتبة به دنيرس و پروردگار مالقات از باالتری سعادت
 رسد ینم هم محبّت و معرفت و او معرفت به است موقوف آن و خدا با انس و معرفت ليتحص

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  4، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، .  

 .12 ، ص 4 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 8



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    914

 و ايدن یدوست ترك به مگر شود ینم محقّق زین ذکر و فكر بر مواظبت و او رذک و فكر به مگر
 نیا از و کند ینم را ايدن شهوات و لذّات قمع و قلع خوف، مانند زيچ چيه و .آن شهوات و ها لذّت

 خوف، اهلی برای تعالی خدا و 1است متواتر صفت نيا لتيفض در اخبار و اتيآ که است جهت

 إنّما»: فرمود نموده، جمع است بهشت اهل مقامات مجمع که را رحمت و رضوان ت،يهدا علم،

ی عني 3؛«یرهبون ّلربّهم هم نیّللذ ورحمةي هد»: فرمود و 5«اّلعلماء عباده من اهللی یخش

: است فرموده زين و. ترسانند خود پروردگار از شانيا که استی کسانی برا از رحمت و تيهدا

 خشنود وی راض شانيا از خدای عني 7؛«ربهی خش ّلمن ذّلک عنه ورضوا عنهم اهللی رض»

 اتيآ از و بترسد خدا از که استی کسی برا مرتبه نيا و خشنودند وی راض خدا از شانيا و است
 است؛ نشان یب مانيا از ترسد ینم کهی کس و است مانيا لوازم از خدا زا خوف که شود یم استفاده

 0.«قلوبهم وجلت اهلل ذكر إذا نیاّلّذ اّلمؤمنون إنّما»: فرمود که چنان

 خدا از خوف سبب

 وب،يع به باشد شتريب پروردگار جالل و عظمت به بندهی آگاه و معرفت هرقدر شك بدون
 آور اضطراب خداوند عظمت و قاهره قدرت ادراك شود؛ یم ناتريب خود گناهان و نواقص ،یکوچك

 . شود یم وحشت باعث و

 کن، نظر کوه به: فرمود او به و آمد «یتران ّلن» ابخط ند،يبب را خدا خواست که یموس

 گونه نيا سبب افتادند، نيزم به هوش یب خوف از همه يارانش وی موس کرد؛ یتجلّ کوه در خدا

ی عني 6؛«هلل أخوفکم اَنَا»: فرمود اکرم امبريپ رو، نيا از. خداست به معرفت لکما ها خوف

 .است شتريب شما همة به نسبت خداوند از من ترس

 خدا از خوفی کم سبب

 .جزا روز عقاب و مؤاخذه محاسبه، به جهل و خدا جالل و عظمت از یخبر یب. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14 ، ص معراج السعادهنراقی، .  

 .82فاطر، . 8

 .53 عراف، ا. 4

 .2بیّنه، . 3

 .8انفال، . 5

 .812، ص 1، ج المحجة البیضاءو فیض كاشانی،  45 ، ص 3، ج احیاء العلومغزالی، . 1



 

 

 

 

 

 
 

 911 / خوف و رجا: فضائل اخالقی

 .امتيق وحشت پر روز یها عذاب و اهوال به نسبت یتوجّه یب و غفلت. 3

 1.خود اعمال و طاعات به شدن مغرور يا پروردگار رحمت بهی خاطرجمع و نانياطم. 9

 اخد از خوف لیتحص یها راه

 تالش عقاب و حساب دوزخ، بهشت، جزا، روز خدا، به مانيا قوّة و نييق ليتحص در. 1
 .نمودن
 و داشتن نظر شيپ در را مرگ بودن، عقاب انواع ياد به و حساب روز اهوال فكر به وستهيپ. 3
 .ساختن خود نيالع نصب را امتيق روز مؤاخذة و نمودن تصوّر را برزخ عالمی سخت
 . پروردگار از اياول و امبرانيپ خوف تيحكا به دادن گوش و خدا از خائفان تحاال مشاهدة. 9
 نشانة مان،یا و اطاعت از یخرسند که چرا خود؛ مانيا و اطاعت به نشدن خرسند. 0

 5.است یخبر یب

 رجا ارزش

 ازی دينوم و يأس از را انسان آنها ازی بخش که دهيرس رجا لتيفض در فراوانی اتيروا و اتيآ
 جان حال دری مرد جمله از است؛ی دواريام و رجا خصوص در یبخش و کند یمی نه خدا ترحم

 از که ابمی یم را خود: کرد عرض. بود حاضر او نيبال بر نيرالمؤمنيام حضرت. بود کندن
 در ديام و ترس نيا وقت نیا در»: فرمود حضرت. دوارميام پروردگار رحمت به و ترسان گناهان

 منيا ترسد یم آنچه از و رساند یم دارد ديام آنچه به را او خدا که نيا مگر شود ینم جمع بنده دل

 3.«کند یم

 رسول حضرت: بود نوشته که دميد طالب یاب بنی عل کتاب در: فرمود باقر امام
 ايدن ريخ یمؤمن چيه به که ستين يیخدا او جز به که يیخدا آن به قسم»: فرمود منبر یباال در
 وی و خلق حُسن و او به شا یدواريام و خدا به او ظنّ حسن واسطة به مگر نشده داده آخرت و

 7.«مؤمنان بتيغ از کردن احتراز

 دارد ینم خدا به كوين ظنّ یا بنده چيه ست،ينيی خدا او از ريغ کهيی خدا به قسم»: فرمود و
 اوست دست در راتيخ همة و است ميکر خدا رايز کند؛ یم رفتار یو با او ظنّ به خدا که نيا مگر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12 ، ص معراج السعادهنراقی، .  

 .12 ، ص همان. 8

 .85 ، ص 3، ج احیاء العلومغزالی، . 4

 .415، ص 12، ج بحاراالنوارمجلسی، . 3



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    916

 ديام و کند تخلّف او گمان ازی و و باشد داشته او به كين گمان مؤمن بندة که نيا از دارد شرم و

 1.«ديينما رغبت اوی سو به و ديکن كوين خدا به را خود گمان پس. اورديبرن رای و

 مؤمنانی دواریام موجبات

 طلب مؤمنانی برا مرسلی ايانب و مقرّب فرشتگان که شده حيتصر اتيروا و اتيآ در. 1

 5.«األرضی ف ّلمن ّستغفرونیو ربّهم بحمد یّسبّحون واّلمالئکة»: کنند یم مغفرت
 ديشا تا کنند یم ريتأخ آن نوشتن در فرشتگان کندی گناه بنده چون که است دهيرس. 3
 را آن نفرشتگا کرد استغفار اگر شب، تا صبح قدر به است تيوار در کند؛ استغفار و شود مانيپش

 3.سندینو ینم

 امامان و رئوف امبريپ است؛ امتيق روز در شافعان شفاعت ،یدواريام موجبات از سوم. 9
 نامه یعذرخواه کمر و زنند یبرم شفاعت دامن که هستند یکسان از ـ السالم هميعل ـ معصوم

 .بندند یم انيم بر را امّت اهانيس

 ـ السالم هميعل ـ او تيب اهل و امبريپ یدوست که شده انيعيش یبرا که يیها بشارت. 0
 .است نجات ةيما

 دشمن که آنها کرد؛ خلق جحود کفّار یبرا را جهنّم خداوند: کند یم داللت کهی اتيآ. 5

 7.« ّلِلْکَافِرِین أُعِدَتْ اّلَتىِ اّلنَارَ اتَقُواْ وَ»: روند ینم جهنّم به خدا دوستان پس ند،يخدا

 او رحمت وی مهربان وفور و خداوند مغفرت و عفو وسعت خصوص رد است شده وارد آنچه. 0

 0.«ّللناس مغفرة ّلذو ربّک وإنّ»: فرمود که جا آن مثل

 یحتّ رسد، یم مؤمن به ايدن در که یا یماريب وی ناخوش بال، هر که معنا اين بيانگر روايات. 7
 .اوست گناهان کفّارة خورد، یم یسنگ به که او یپا

 6.«جهنّم آتش از است مؤمنان بينص قدر نيهم و است جهنّم آتشی بو از تب»: فرمود امبريپ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .18ـ   1 ، ص8، ج كافیكلینی، .  

 .5شوری، . 8

 .341، ص 8، ج كافیكلینی، . 4

 . 4 آل عمران، . 3

 .1رعد، . 5

 .852، ص 1، ج المحجة البیضاءفیض، . 1



 

 

 

 

 

 
 

 917 / خوف و رجا: فضائل اخالقی

 امبريپ که چنان است؛ دهيرس خدا به ظنّ حسن وی دواريام بيترغ در کهی اخبار. 9

 من به خواهد یم هرچه پس هستم، خود بنده گمان شيپ در من: ديفرما یمی تعالی خدا»: فرمود

 1.«کند گمان

 تیحکا

 سیاو هیگر. 9

 آتش نام چون یو. ستيگر یم واعظ سخنان از و شد یم حاضر وعظ مجلس دری قرن سياو

 و شدند یم روان او یپ در مردم. نمود یم دنيدو به شروع و شد یم بلند و زد یم اديفر ديشن یم را

 5.وانهيد وانهيد: گفتند یم

 ایاول خوف. 2

 وستهيپ و کرد یم نوحه خود بر بود زنده تا او و شد صادريی اوال ترك داود حضرت از

 جست، خودی جا از و کرد اديفر ارياخت یب و آورد ادي به را خود یخطا یروز. داشت یزار و هيگر

 درندگان که یطور به نمود؛ یم هيگر کهی حال در گذاشت ابانيب و کوه به سر و نهاد سر بر دست

 طالب من خواهم، ینم را شما من ديبرگرد»: گفت آنها به داود. شدند یم جمع او دور به

 ؟یده یم نجر را خود و يیگر یم یک تا: گفتند او به مردم. «اننديگر خود گناه بر که هستم یکسان

 ميها استخوان که آن از شيپ د،يسرآ کردنم هيگر روز که آن از شيپ کنم هيگر ديبگذار»: گفت یم

 .کنند امر من گرفتن به را شداد و غالظ مالئكة و افكنند شكمم در شعله و کنند خورد را

 هيگر به او هيگر از کلوخ و درخت که کرد یم هيگر چنان ستاد،يا یم نماز به چون امبريپيی حي

 .شد یم هوش یب که نيا تا کرد یم هيگر او حال به بزرگوارش پدر و افتادند یم

 جان میتسل. 3

. ساخت یزندان خانه در را او ترس نيا که یا گونه به شد غالب انصار ازی جوان بر خدا از ترس

 به جان جوان و گرفت آغوش در ستيگر یم کهی حال در را او و رفت جوان نزد خدا رسول

 3.کرد ميتسل نيآفر جان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .سنایی: ، به نقل از48 ، ص داستانهای موضوعیسعیدپور، .  

 .821، ص اسرار الصلوةملکی تبریزی، . 8

 .همان. 4



 

 

 

 

 
 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    918

 (ع)یعل امام خوف. 4

 مشغول یخلوت مكان در و گرفته کناره مردم از که دميد را یعل یشب: ديگو یم درداء ابو
ی رو بر شيها اشك بود، ستادهيا عبادت بمحرا در او که یلحا در است خود پروردگار با مناجات
 کرد یم هيگر ها دهيد بتيمص مانند و ديچيپ یم خودش به دهيمارگز مانند یو د،يغلط یم صورتش

 را جگرها که یآتش از آه! کم نينش هم و سيان و یطوالن سفر و اندك توشة از آه آه: گفت یم و
. شد خاموش صدا دميد ناگاه! گستراند خرمن که یآتش از هآ! برکند را بدن پوست و کند انيبر

 حرکت را شانيا چون کنم؛ داريب را حضرت آن تا رفتم است، برده خواب را حضرت حتماً: گفتم

 آن خانة به و است نرفته ايدن از امام بلكه: گفتم. است شده خشك چوب همچون دميد دادم

 هر خدا ترس از که استی حالت نيا»: فرمود ختم،سا آگاه امر نيا از را فاطمه و رفتم حضرت

 1.«شود یم عارض او بر شب

 شعر

ــه ــار از هرکـ ــنده کردگـ ــت ترسـ  اسـ
 

ــالم خلـــق  ــنده او از عـ ــت هراسـ  5اسـ
 

* * * 
ــس در ــر پ ــگر ه ــر هي ــده آخ ــت یا خن  اس

 

ــرد  ــر م ــ آخ ــارك نيب ــده مب ــت یا بن  اس
 

 شـــود تـــر و ســـبز شـــاخ انيـــگر ابـــر ز
 

 ودشـــ تـــر روشـــن هيـــگر از شـــمع نـــور 
 

 اوســت انِيــگر آن کــهی چشــم خنــكی ا
 

ــای و  ــه دل ونيهم ــبر آن ک ــت اني  3اوس
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .5 8، ص همان.  

 .24 ص  ،معراج السعادهنراقی، . 8

 .15 ، ص همان. 4




