
 ...« عَمَّنْ رَجا ثَوابَه بْخَلُیَجَواداً ال ایعَنِ الْمُغْتَرِّ بِهِ وَ  بعُدُیَال باًیقَر ای» ... 

اجر و  هکه در حق آنکه ب یبخشنده ا یو ا یباش یات شده است دور نم فتهیکه از آنکه فر یکینزد یا» ... 

 ...« یورز یبست، بخل نم دیپاداشت ام

 

 نکاتی از این فراز

 اش؛ فتهیخداوند به بندگان ش یکینزد -3

 کنندگان؛ ینکردن اجر و پاداش سع عیضا -4

 

 « ... بْعُدُیَال  باًیقَر ای ... »

 

 خداوند به دوستداران خود یکینزد 

در  د،یتواند او را احساس نما یوم ندیب یم کیشود، او را به خود نزد یپروردگارش م یدایو ش فتهیش آنکه

را درک و حس  یزوال یو جمال ب قتیداند، بلکه حق ینم یورز الیوخ لیخود را حاصل تخ یفتگیش جه،ینت

 .دینما یم ییداینموده و دربرابرش ابراز ش

 

 جان آگه ماست وندیتو پ یمو مینسهمره ماست       ق،یتو در هر طر یرو الیخ

 در نظر خاطر مرفه ماست شهیهمصورت از نظر ما اگر چه محجوب است      به

 

 باشد: ینم دارشید یبه گرد جهان گشتن برا یازیجان عاشق حضور دارد و ن انیدر م خداوند

 

 یجان انیخبر نبود دل را که تو در م که         یز جهان بجست عمر تیمن نشان کو دل

 عطار

 



 «...  عَمَّن بْخُلیَجَوادا ال  ای...  »

 

 ثواب و پاداش از خدا دیام 

 یانجام م یثواب و پاداشش کار افتیدر دیرا که به ام یجود و سخاوت است و آنان انیپا یب یایدر پروردگار،

 یخداوند ب یویموهبت دن افتیاز در ندینما یم یسع ایدن یآنان که برا یگذارد، حت ینم بینص یدهند، ب

 ایثَوابَ الدُّنْ رِدْیُوَ مَنْ  »:مییجو یممدد  لیذ یقرآن اتیسخن و مدعا، از آ نیاثبات ا یگردند. برا یبهره نم

 یویآنکه به دنبال ثواب و نعمت دن ؛نَیالشّاکِر یثَوابَ اآْلخِرَةِ نُوءْتِهِ مِنْها وَ سَنَجْزِ  رِدْیُنُوءْتِهِ مِنْها وَ مَنْ 

پاداش  ینمود و به زود میبرخوردار خواه زیطلبد، او را ن یکرد و آنکه ثواب آخرت را م میباشد، او را عطا خواه

 «داد. میرا خواه نیشاکر

 145آل عمران: 

 

 :دیفرما یم زین 134 هیدر سوره نساء آ 

هر که ثواب و نعمت  ؛رًایبَص عًایاآْلخِرَةِ وَ کانَ اللّهُ سَم اوَیفَعِنْدَ اللّهِ ثَوابُ الدُّنْ ایثَوابَ الدُّنْ دُیریُمَنْ کانَ  »

 «.ناستیو آخرت موجود است و خداوند، شنوا و ب ایثواب دن ند،را طالب است  بداند که  پس نزدخداو ایدن

 

بهتر  یتذکرداده که ثواب و اجر اخرو زینکته را ن نیا یول د،یفرما ینم عیرا ضا یخداوند اجر و پاداش کس پس

بِرَحْمَتِنا مَنْ  بُینُص شاءُیَ ثُیْمِنْها حَ تَبَوَّأُیَاأْلَرْضِ  یفِ وسُفَیُ وَ کَذلِکَ مَکَّنّا لِ »است: یویاز پاداش دن

بود که  نیچن نیو ا؛ تَّقُونَیَآمَنُوا وَ کانُوا  نَیلِلَّذ رٌیْوَ ألَجْرُ اآْلخِرَةِ خَ نَینأَجْرَ الْمُحْسِ  عُینَشاءُوَ ال نُض

 بیرحمت خود را نص م،یکند. هر که را بخواه ییکه هر جا خواهد، فرمانروا میمتمکن ساخت ن،یرا در زم وسفی

 ن،یو متق نیمؤمن یو ثواب آخرت، برا ی. و اما اجر اخرومیساز ینم عیرا ضا کوکارانین یویو ما اجردن میاو ساز

 «است. کوتریبهتر و ن

 57و  56: وسفی

  

بندد و  یم دیو چه در امرآخرت به خدا ام ایثواب چه در امر دن افتیدر دیکه به ام یحاصل سخن آنکه، کس

 دست. یبرخواهد گشت و نه ته دیکند، نه ناام یرا به طرفش دراز م شیخو یدست ها
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 گردد، برآورده دست دینوم کهاز آن در که هرگز نبست       مپندار
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