خوف و رجاء
لم
«و هما جناحا االیمان یطیر بهما العبد ا حقق الی رضوان ّالل و یننا قله یبصر بهما الی وعد ّالل تعالی و وعیده و الخوف طالع عدل
ّالل باتلاء وعیده و الرجاء داعی فضل ّالل و هو یحیی الللب والخوف یمیت النفس»
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بیم و امید دو بال ایمانند هک بنده ی هب و سط آ ها هب وی ر و ن خد وند رپ ی شد و دو
چشم ققل او هستند هک وعد و وعید خدا را نظاره می کند و انسان بیمناک نظر هب عدل خد وا
امید هب فضلش دارد .امید قلب را زنده می دارد و بیم نفس را می میراند.
مصباح الشریع ص862

یار آمد و گفت خست میدا ر دلت دائم هب امید بست میدا ر دلت
ما را هب شکست گان نظراه باشد ما را خواهی شکست میدا ر دلت
ابو سعید ابوالخیر

صه امید به ذات غنی کریم ،که هم دارد و
 .#ای عزیز! امید ،آرامش زاست خا ّ
هم بخشنده است ،همین امید تو را از وحشت بیرون آرد و آرامش بخشد .که
امیدواران به خدا ،گروهی هستند که در زندگانی مادام در آرامش اند.
(هدهد سبا ص)82
 .#ای عزیز! دو چیز تو را به کار و عمل وا دارد ،یکی بیم و دیگری امید و
جز این دو انگیزه ای برای حرکت نیست .ندیدی داستان آن کسی را که
سحرگاه بستر گرم را رها کند و به عزم طاعت حق روی به خدا آورد ،انگیزه
اش را خوف و رجا فرمود:
ون َربَّ ُهم خَوفا ً و َ
ط َمعا ً))
ضاجع َیدعُ َ
((تَت َجافی ُجنُوب ُ ُهم َع ِن ال َم ِ
(از بستر پهلو تهی می کنند و می خوانند پروردگارشان را از روی بیم و امید)
سوزان انتقام او و امید به رهیابی به
(سجده آهی )66بیمی از خشم و غضب و آتش
ِ
ساحت قرب کبریایی او.

(همان ص)661

 .#همه امید ها را به خدا بَند ،و همه نا امیدی ها را از خود داشته باش .به
او امید وار و به خویشتن نا امید باش برای این که فقیر به درگاه غنی چه تواند
(همان ص)666
برد؟!
 .#مبادا تو را که از هیچ حادثه عبرت نگیری و از خداوندت ترسی نباشد و
در هنگام پشیمانی اشکت جاری نگردد که این ها همگی عالمت قساوت دل
(همان ص)671
است.
 .#هر کس در کار آن چیز است که بیش دوست دارد ،خداوند را در میان ک ّل
مخلوقات با دل بنده مؤمنش محبّت بیش باشد ،زین رو بیش با آن در کار است
َأن) .گاهی دل را مواجه با بهشت کند و گه
و برای دل مؤمن (کُ ُّل َی ٍ
وم ه َُو فی ش ٍ
وقت بر او تنگ گیرد ،گاه او را ناظر جمال جمیل خود نماید و گه به جالل
حضرت جلیل ،زمانی لبخند بر لبان او نهد و گه اشک از چشمان او ریزد،
همه در مقام ربوبیّت و تربیت و تشویق بنده است ،چون در رحمت گشاید ،در
دل صد بهار نشاند و چون باب جالل مفتوح کند خوف و ترس بنده را از پای

در آورد ،به راستی که چه زیباست برای بنده این بازی های تقدیر:

(حدیث آرزومندی ص)18

هچ خوش انزی است انز خوب رویان
هب چشمی خشم بگرفتن هک رب خیز

ز دیده رانده را زددیده جویان
هب دیگر چشم دل دادن هک مگرزی

(نظامی)
 .#بزرگ ترین عامل مهار شهوت در وجود انسان خوف و رجاست و زین
رو ارسال ُرسل همگی بر این انگیزه بوده است .ا ّما این خوف و رجاء ترس
از عذاب و سعادت بعد از مرگ است و اگر اعتقاد به معاد نباشد نه خوفی در
کار است و نه رجایی ،برای چنین انسانی که مهار و باز دارنده ای در
زندگانی اش نیست ،در وجود او جز حرص و آز و خشم و شهوت ،قدرتی
(همان ص )77
حکومت نمی کند.
 .#همه می دانیم که مرگ ،یک واقعیّت است نه یک خیال و پندار؛ بنابر این
چون بر این واقعیّت همه معتقدیم اگر به آن طرف مرگ معتقد نباشیم ،هستی
خود را در یک محدودیّتی می دانیم که مرز آن هم برایمان روشن نیست .بسا
همین امروز باشد .به ناچار چنین اعتقادی زندگی را عبث می نماید ،امید به
علو را از بین می برد .ا ّما آن انسان معتقد به جهان آخرت ،خود را
کمال و ّ
آماده انتقال به جهان عظیم تر و اعلی تر از این عالم خلق می یابد ،پرتو امید
مادام در جانش درخشان است.
(فریاد جرس ص)11

