 ‐ 259676ﯾﺎدآوری ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎن و اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﺳﺖ
ﺳﻮال
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﻟ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺎ را اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾﺶ را ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری را
ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ :ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ آﻣﻨُﻮا اذْﻛﺮوا ﻧﻌﻤﺔَ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻢ اذْ ﺟﺎءﺗْﻢ ﺟﻨُﻮد ﻓَﺎرﺳﻠْﻨَﺎ ﻋﻠَﻴﻬِﻢ
رِﻳﺤﺎ وﺟﻨُﻮدا ﻟﱠﻢ ﺗَﺮوﻫﺎ ۚ وﻛﺎنَ اﻟﻪ ﺑِﻤﺎ ﺗَﻌﻤﻠُﻮنَ ﺑﺼﻴﺮا ]اﺣﺰاب) [۹ :ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﯾﺎدآور
ﺷﻮﯾﺪ آﻧﺎه ﮐﻪ ﻟﺸﺮﻫﺎﯾ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻨﺪﺑﺎدی و ﻟﺸﺮﻫﺎﯾ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻤدﯾﺪﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ و اﻟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ
ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ( .ﺳﻮال ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ :ﯾﺎدآوری ﻧﻌﻤﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ﭼﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ذﮐﺮ ﻧﻌﻤﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از آن اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﻂ ﯾﺎدآوری اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﺮ؟ اﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰای ﺧﯿﺮ دﻫﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اﻣﺮ در اﯾﻦ آﯾﮥ ﮐﺮﯾﻤﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﺪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﻣﻮﻣﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﻞ اﻟﻪ و اﺣﺴﺎن او را در ﺷﺴﺖ
دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻧﯿﺮﻧ آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾﺎد آورﻧﺪ.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻧﻌﻤﺖ و ﻓﻀﻞ و اﺣﺴﺎﻧﺶ در ﺣﻖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻣﻦ را در دور ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺷﻤﻨﺎن و ﺷﺴﺖ آﻧﺎن ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن در
ﺳﺎل ﺧﻨﺪق ﯾﺪﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ.(۳۸۳ /۶ :
ﻫﺮ ﺟﺎ در ﻗﺮآن ﺳﺨﻦ از ﯾﺎدآوری ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎد آوردن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎ دل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺻﻮرت
ﻣﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآوری آن ﺑﺎ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از آن اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﯾﺎد آوردن آن ﺑﺎ اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح ﮐﻪ
آن را در آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰوﺟﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ذﮐﺮ اﻟﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮ اوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎن و ﺟﻮارح اﻣﺎن دارد ﮐﻪ ﻫﺮﯾ دﯾﺮی را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ وﮔﺮﻧﻪ آن ﺷﺮ
دروﻏﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﺷﯿﺦ اﺑﻦ ﻋﺜﯿﻤﯿﻦ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
واذْﻛﺮوا ﻧﻌﻤﺔَ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻢ] ﺑﻘﺮه[۲۳۱ :
)و ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ در ﺣﻖ ﺧﻮد را ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﺪ(.
»ذﮐﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و زﺑﺎن و ﺟﻮارح اﺳﺖ؛ ذﮐﺮ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻧﻌﻤﺖ ارزاﻧ
داﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻟﻪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :واﻣﺎ ﺑِﻨﻌﻤﺔ رﺑِﻚَ ﻓَﺤﺪِّث] ﺿﺤ) [۱۱ :و از ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرت ]ﺑﺎ ﻣﺮدم[ ﺳﺨﻦ
ﮔﻮی( ﭘﺲ ﺑﺎ آن ﻧﻌﻤﺖ ﺛﻨﺎی اﻟﻪ ﻋﺰوﺟﻞ را ﻣﮔﻮﯾ ﮐﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮای آﻧﭽﻪ از ﻣﺎل ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻧﻌﻤﺖ ارزاﻧ داﺷﺘﻪای ﺗﻮ را ﺛﻨﺎ ﻣﮔﻮﯾﻢ.
و ذﮐﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در دل ﺑﻪ ﯾﺎد ﺑﯿﺎوری و ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﺎﺷ.
و ذﮐﺮ آن ﺑﺎ اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺎﻋﺖ اﻟﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫ و اﺛﺮ ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ دﯾﺪه ﺷﻮد« )ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺳﻮرۀ
ﺑﻘﺮه.(۱۳۲ /۳ :
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻪ اﻧﺼﺎری ﻫﺮوی ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻌﺎﻧ ﺷﺮ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻌﻤﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻮل ﻧﻌﻤﺖ ،ﺳﭙﺲ
ﺳﺘﺎﯾﺶ ]ﭘﺮوردﮔﺎر[ ﺑﺮای آن.
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ در ﺷﺮح ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم ﻫﺮوی ﻣﮔﻮﯾﺪ:
»اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﯾﻌﻨ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ آن در ذﻫﻦ و ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻤﯿﯿﺰ آن.
ﺷﻨﺎﺧﺖ آن :ﯾﻌﻨ ﺗﺤﺼﯿﻞ آن در ذﻫﻦ.
و ﭘﺬﯾﺮش آن :ﯾﻌﻨ درﯾﺎﻓﺖ آن از ﻣﻨﻌﻢ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻓﻘﺮ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ﻧﻌﻤﺖ و اﯾﻨﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻪ از روی ﺷﺎﯾﺴﺘ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻮده ﺑﻠﻪ ﺧﻮد را ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺴ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺑدﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻔﺮۀ دﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪی اﺳﺖ ﺑﺮ
ﭘﺬﯾﺮش آن از روی ﺣﻘﯿﻘﺖ.
ﺳﭙﺲ ﺛﻨﺎی آن ﯾﻌﻨ :ﺛﻨﺎی ﻧﻌﻤﺖ دﻫﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﻋﺎم و ﺧﺎص:
ﻋﺎم ﯾﻌﻨ :وﺻﻒ او ﺑﻪ ﺟﻮد و ﮐﺮم و ﻧﯿ و اﺣﺴﺎن و ﻋﻄﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
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و ﺧﺎص ﯾﻌﻨ :ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻧﻌﻤﺖ او و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﺮان از اﯾﻨﻪ ﻧﻌﻤﺖ از ﺳﻮی او آﻣﺪه ﭼﻨﺎﻧﻪ اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ ﻣﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
واﻣﺎ ﺑِﻨﻌﻤﺔ رﺑِﻚَ ﻓَﺤﺪِّث] ﺿﺤ[۱۱ :
)و از ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرت ]ﺑﺎ ﻣﺮدم[ ﺳﺨﻦ ﮔﻮی(.
درﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﺷﺪهاﯾﻢ دو ﻗﻮل آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻧﺨﺴﺖ :اﯾﻦ ﯾﺎد آوردن ﻧﻌﻤﺖ و آﮔﺎه ﮐﺮدن از آن اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ و آن ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده.
ﻣﻘﺎﺗﻞ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﯾ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﻮره ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺷﺮ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺟﺒﺮان ﯾﺘﯿﻤ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ﮔﻤﺮاﻫ و ﺑﻧﯿﺎزی
ﭘﺲ از ﻓﻘﺮ اﺳﺖ.
و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻪ ﺷﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻪ در ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺣﻘﺶ ﻧﯿ ﮐﺮدﻧﺪ آن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ،
ﭘﺲ اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﻧﯿﺎﻓﺖ آن را ﺛﻨﺎ ﮔﻮﯾﺪ .زﯾﺮا اﮔﺮ ﺛﻨﺎﯾﺶ را ﮔﻮﯾﺪ ﺷﺮش را ادا ﮐﺮده و اﮔﺮ ﮐﺘﻤﺎﻧﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﻔﺮان
ورزﯾﺪه و آﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻧﺪارد ﺧﻮد را زﯾﻨﺖ دﻫﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻟﺒﺎس دروﻏﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺑﺨﺎری در ادب
اﻟﻤﻔﺮد ) .(۲۱۵آﻟﺒﺎﻧ آن را ﺻﺤﯿﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدم را ذﮐﺮ ﻓﺮﻣﻮده :اﺳﺖ :آﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ را ﺷﺮ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و ]ﻣﻨﻌﻢ را[ ﺛﻨﺎ ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ و دﺳﺘﻪای ﮐﻪ آن
را اﻧﺎر ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺘﻤﺎن ﻣﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ واﻧﻤﻮد ﻣﮐﻨﻨﺪ از اﻫﻞ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻟﺒﺎﺳ را ﺑﻪ ﺗﻦ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎل آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ.
و در اﺛﺮ دﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻓﻮع )ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ( رواﯾﺖ ﺷﺪه آﻣﺪ اﺳﺖ :آﻧﻪ ﺷﺮ ﮐﻢ را ﻧﻮﯾﺪ
ﺷﺮ ﺑﺴﯿﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺨﻮاﻫﺪ آورد و آﻧﻪ از ﻣﺮدم ﺗﺸﺮ ﻧﻨﺪ ﺷﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ .ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻧﻌﻤﺖ
اﻟﻪ ﺷﺮ اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻔﺮان ،و ﺟﻤﺎﻋﺖ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻋﺬاب اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ در زواﺋﺪ اﻟﻤﺴﻨﺪ
) (۱۸۴۴۹و آﻟﺒﺎﻧ آن را ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻮل دوم :ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻧﻌﻤﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﻪ )ﯾﻌﻨ آﯾﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧ ﺳﻮرۀ ﺿﺤ (ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮی اﻟﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻎ
رﺳﺎﻟﺖ و ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻣﺖ اﺳﺖ .ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ :آن ﻧﺒﻮت اﺳﺖ .زَﺟﺎج ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﯾﻌﻨ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮاﯾﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهای اﺑﻼغ ﮐﻦ و
ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺗ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ارزاﻧ داﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻮ .ﮐﻠﺒ ﻣﮔﻮﯾﺪ :آن ﻗﺮآن اﺳﺖ .اﻣﺮش ﻧﻤﻮده ﺗﺎ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻮع را در ﺑﺮﻣﮔﯿﺮد .زﯾﺮا ﻫﺮ دو ﻧﻌﻤﺘ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﺮ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از آن ﺷﺪهاﯾﻢ و

4/3

اﺑﺮاز ﻧﻌﻤﺖ از ﺷﺮ آن اﺳﺖ« ﻣﺨﺘﺼﺮ از ﻣﺪارج اﻟﺴﺎﻟﯿﻦ ).(۲۳۷ /۲
اﺑﻦ ﻗﯿﻢ ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرۀ ﺷﺮ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺮ ﺑﺮ ﺳﻪ رﮐﻦ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه :اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن در ﺑﺎﻃﻦ و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از آن در ﻇﺎﻫﺮ و ﺻﺮف آن در راه رﺿﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻌﻤﺖ
)اﻟﻮاﺑﻞ اﻟﺼﯿﺐ.(۵ :
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ).(125984
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ.
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