
  ماه رمضان ماه روزه و مهمانی خدا: درس اول
  على أَو مرِیضاً منْکُم کانَ فَمنْ معدودات أَیاماً *تَتَّقُونَ لَعلَّکُم قَبلکُم منْ الَّذینَ علَى کُتب کَما الصیام علَیکُم کُتب آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«

 کُنْتُم إِنْ لَکُم خَیرٌ تَصوموا أَنْ و لَه خَیرٌ فَهو خَیراً تَطَوع فَمنْ مسکینٍ طَعام فدیۀٌ یطیقُونَه الَّذینَ علَى و أُخَرَ أَیامٍ منْ فَعدةٌ سفَرٍ
 کانَ منْ و فَلْیصمه الشَّهرَ منْکُم شَهِد فَمنْ الْفُرْقانِ و  الْهدى منَ بینات و للنَّاسِ هدى الْقُرْآنُ فیه أُنْزِلَ الَّذي رمضانَ شَهرُ*  تَعلَمونَ
 لَعلَّکُم و هداکُم ما  على اللَّه لتُکَبرُوا و الْعدةَ لتُکْملُوا و الْعسرَ بِکُم یرِید ال و الْیسرَ بِکُم اللَّه یرِید أُخَرَ أَیامٍ منْ فَعدةٌ سفَرٍ  على أَو مرِیضاً

 تا شده، نوشته بودند شما از قبل که کسانى بر که گونه همان شد نوشته شما بر روزه اید، آورده ایمان که ىکسان اى »تَشْکُرُونَ
 روزه آن بجاى( را دیگرى روزهاى باشند مسافر یا بیمار شما از که کسانى و) بدارید روزه باید( را معدودى روز چند .شوید پرهیزکار

 مسکینى بدهند، کفاره است الزم) زنان پیره و مردان پیر و مزمن بیماران همچون( ندارند را آن انجام قدرت که کسانى بر و) بگیرند
  .بدانید اگر است بهتر شما براى داشتن روزه و است بهتر او براى شود پذیرا را خیر کار که کسى و کنند، اطعام را

 شده، نازل آن در باطل و حق میان فرق و هدایت هاى نشانه و مردم راهنمایى براى قرآن که است رمضان ماه) معدود روز چند آن(
 روزه آن بجاى را دیگرى روزهاى باشد سفر در یا بیمار که کس آن و بدارد، روزه باشد حضر در رمضان ماه در که کس آن پس

 هدایت را شما اینکه بر را خدا و کنید، تکمیل را روزها این که است این هدف زحمت، نه خواهد مى را شما راحتى خداوند بگیرد،
 )183-183 بقره( .کنید شکرگزارى شاید و بشمرید بزرگ کرده

  تفسیر
  .  است روزه آن و پردازد مى شود مى محسوب عبادات مهمترین از که احکام، از یکى بیان به بحث مورد آیات در

 شده نوشته بودند شما از قبل که امتهایى بر که گونه آن است شده نوشته شما بر روزه اید آورده ایمان که کسانى اى«: گوید مى
 »قَبلکُم منْ الَّذینَ علَى کُتب کَما الصیام علَیکُم کُتب آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« "بود

 پرهیزکار شاید ":کند مى بیان چنین پرمحتوا بسیار اما کوتاه جمله یک در را آفرین تربیت و ساز انسان عبادت این فلسفه بالفاصله و
 »تَتَّقُونَ لَعلَّکُم« "شوید

 محرومیت با عبادت این انجام که آنجا از .ابعاد است همه و ها زمینه تمام در پرهیزگارى و تقوا پرورش روح براى مؤثرى عامل روزه
 براى را انسان روح که رفته کار به فوق آیه در مختلفى تعبیرات است همراه -تابستان فصل در مخصوصا - مشکالتى و مادى لذائذ از

 .سازد آماده حکم این پذیرش

  ! مؤمنان اى »آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« خطاب با -1
 .است بوده نیز پیشین امتهاى در بلکه ندارد، شما به اختصاص روزه که حقیقت این بیان - 2 

 .شود مى انسان خود عائد صد در صد الهى فریضه این پربار اثرات روزه که فلسفه -3

 سختى که است چنان آن »آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« خطاب لذت  »العناء و العبادة تعب ازال النداء فى ما لذة« :فرمود علیه السالمصادق  امام

 .است برده بین از را عبادت این مشقت و

 .کند مى بیان زمینه این در را دیگر دستور چند شود کاسته روزه سنگینى از باز اینکه براى بعد آیات در



 »معدودات أَیاماً« "بدارید روزه باید را معدودى روز چند -1

 گیرددر برمی آنرا از کوچکى بخش تنها روزه بلکه بگیرید روزه آنرا از مهمى قسمت یا سال تمام باشید مجبور که نیست چنان

 بجاى را دیگرى روزهاى باید و معافند حکم این از باشد داشته مشقت آنها براى گرفتن روزه و باشند مسافر یا بیمار که کسانى -2
 »أُخَرَ أَیامٍ منْ فَعدةٌ سفَرٍ  على أَو مرِیضاً منْکُم کانَ فَمنْ« بگیرند روزه آن

 الزم) نیست آنها براى بهبودى که مزمن بیماران و زنان پیر و مردان پیر مانند( بگیرند روزه باید زحمت نهایت با که کسانى -3
 »مسکینٍ طَعام فدیۀٌ یطیقُونَه الَّذینَ علَى و« .کند اطعام را مسکینى بدهند و کفاره آن بجاى باید بلکه بگیرند، روزه مطلقا نیست

 »تَعلَمونَ کُنْتُم إِنْ لَکُم خَیرٌ تَصوموا أَنْ و« بدانید اگر است بهتر شما براى گرفتن روزه روزه، کهاشاره به سودمندي  -4

 و هدایت هاى نشانه داراى مردم و هدایت مایه که شده، قرآنى نازل آن در قرآن که ماهى باشدزمان روزه ماه رمضان می -5
 » الْفُرْقانِ و  الْهدى منَ بینات و للنَّاسِ الْقُرْآنُ هدى فیه أُنْزِلَ رمضانَ الَّذي شَهرُ« است باطل و حق سنجش معیارهاى

 روزه باید باشند حضر در رمضان ماه در که کسانى« :گوید مى کرده بازگو تاکید عنوان به را بیماران و مسافران حکم دیگر بار سپس
  ».گیرند مى روزه آن بجاى را دیگرى روزهاى مسافرند یا بیمار که آنها اما بگیرند،

 :گوید مى پرداخته روزه تشریع فلسفه به دیگر بار آیه آخر قسمت در

 »الْعسرَ بِکُم یرِید ال و الْیسرَ بِکُم اللَّه یرِید« خواهد نمى را شما زحمت و خواهد مى را شما راحتى خداوند

 باشد، مى انسان آسایش و راحتى سرانجامش اما است محدودیت و سختگیرى نوع یک ظاهر در گرچه داشتن روزه اینکه به اشاره
  )به بعد  623ص1تفسیر نمونه،ج(                 .مادى لحاظ از هم و معنوى نظر از هم
 

 :ها پیام

 خطاب لذّت: خوانیم مى البیان مجمع تفسیر از حدیثى در »آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«. است پیام گذارى تأثیر براى گامى زیبا، خطابِ -1
 زیبا را آنان باید دهند، گوش سخنانشان به فرزندشان که بخواهند والدین اگر. کند مى آسان را روزه سختى »آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«

 .زنند صدا

 مسلمانان شما مختص روزه فرمان: فرماید مى آیه این. شود داده جلوه آسان مشکل، دستورات که است آن تبلیغ هاى شیوه از -2
 که است دستورى از تر آسان بوده، ها امت همه براى که دستورى به عمل و. است بوده قانون این نیز پیشین هاى امت در نیست،

 »قَبلکُم منْ الَّذینَ علَى کُتب کَما«. باشد گروه یک براى تنها

 از بیشترى نشاط آن انجام در بدانند، را کارى  نتیجه مردم اگر زیرا. است داشته بیان را روزه همچون احکام بعضى فلسفه قرآن، -3
  .دهند مى نشان خود

 فَمنْ«. است شده بیان سالمندان و بیماران مسافران، حکم آیه، این در. دارد مناسب قانون شرایطى، هر در فرد هر براى اسالم -4
 »سفَرٍ  على أَو مرِیضاً منْکُم کانَ

 بگیرد، روزه تواند نمى شرایطى در مسافر یا مریض انسان اگر. ببرد بین از تماماً آنرا منافع و آثار و حکم کلّى فلسفه نباید شرایط -5
 »أُخَرَ أَیامٍ منْ فَعدةٌ«. شود برخوردار روزه منافع از تا کند قضا دیگرى ایام در باید



 »سفَرٍ  على«. است الزم بودن سفر در نیست، روزه مانع تنهایى به سفر، قصد -6

 »أُخَرَ أَیامٍ منْ فَعدةٌ«. ندارد خاصى زمان روزه، قضاى -7

 »یطیقُونَه الَّذینَ علَى«. است تکلیف شرط توانایى، -8

 »مسکینٍ طَعام«. است شده جاسازى احکام متن در فقرا، ى تغذیه -9

 »تَطَوع فَمنْ«. باشد رغبت و عالقه با که است بیشتر قرب و رشد سبب عباداتى -10

 سیر آیه این در. گذارد مى انسان اختیار به را آن از بیش و است کرده واجب همه بر را حداقل که است اى بگونه الهى دستورات -11
 »لَه خَیرٌ فَهو خَیراً تَطَوع فَمنْ«. است انسان خود اختیار در مستحبى عمل عنوان به آن از بیش ولى واجب، گرسنه یک کردن

 .خدا نه گردد مى باز انسان خود به که دارد خوبى آثار خداوند، دستورات انجام -12

  »لَکُم خَیرٌ تَصوموا أَنْ« 
 أُنْزِلَ الَّذي«. باشد کرده نفوذ آنها در قرآن که باشد مقدارى به تواند مى نیز ها انسان ارزش. است قرآن نزول به رمضان، ارزش -13
یهالْقُرْآنُ ف« 

 »فَلْیصمه الشَّهرَ منْکُم شَهِد فَمنْ«. است رمضان ماه حلول به یقین از بعد روزه، وجوب -14

 »أُخَرَ أَیامٍ منْ فَعدةٌ«. است واجب مسافر و مریض بر روزه قضاى -3

 »أُخَرَ أَیامٍ«. نیست خاصى زمان به مشروط قضا، ى روزه -15

 »الْیسرَ بِکُم اللَّه یرِید«. است انسان طاقت مطابق و آسانى اساس بر خداوند احکام - 16

 »الْعسرَ بِکُم یرِید ال«. دارد برمى انسان دوش از را واجبات وحرج، عسر -17

 »الْعدةَ لتُکْملُوا«. است داشته عذر که باشد روزهایى تعداد به باید قضا ى روزه -18

 لتُکَبرُوا«. است دیگران و خود به توجه عدم و خدا  بزرگداشت نشان تکبیر،. خداست طرف از عبادات، انجام توفیق و هدایت -19
لى اللَّهما  ع داکُمه« 

  »تَشْکُرُونَ لَعلَّکُم و هداکُم ما  على اللَّه لتُکَبرُوا«. اوست سپاسگزارى و انسان هدایت ساز زمینه روزه، -20
  

 خدا مهمانى ماه ماه رمضان

 میهمانى این و اند، شده دعوت خداوند میهمانى به »الصیام علَیکُم کُتب آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« کارت با مؤمنان ماه رمضان، در
 :دارد هایى ویژگى

 .است کرده دعوت شخصاً را میهمانان و است خداوند میزبان، -1

 .است دوزخ از دورى و روح، لطافت دعا، استجابت فرشتگان، آمدن فرود قرآن، نزول قدر، شب پذیرایى، وسیله -2

 .است پاداش آن آخر و مغفرت آن وسط رحمت، آن اول روایات، ى گفته به که است رمضان ماه پذیرایى، زمان -3

 شب در فرشتگان نزول با زمین و شود مى تأمین میهمانان سال یک نیاز آن در که است اى گونه به قدر شب پذیرایى، چگونگى -4
 .گردد مى مزین قدر



 که است قرآن آیات مهمانى، این غذاى لطف. جسم غذاى نه است، الزم معنوى رشد براى که است روح غذاى ماه، این غذاى -5
 .است دیگر هاى ماه در قرآن تمام تالوت همچون رمضان ماه در آن آیه یک تالوت

 هاى انسان میزبان جلیل، و عزیز و باقى و خالق و غنى و عالم خداوند. ندارد دنیوى هاى میهمانى با سنخیتى هیچ میهمانى این
 رمضان ماه در که نفسى هر براى و کنم مى مستجاب را دعایتان من: گوید مى و شود مى ذلیل و مخلوق و فانى و فقیر و جاهل

  . کنم مى عطا تسبیحى پاداش کشید، مى
 

  مهمانى آداب

 مخالفت غیبت، حسادت، مجادله، گناه، دروغ، از دار، روزه: خوانیم مى مفصلى روایت ضمن در دار روزه اخالق براى الشیعه وسائل در
 و کند دورى خوارى، حرام و چینى سخن فاسدان، با معاشرت غفلت، آزارى، مردم و ظلم و طعنه خشم، و سرزنش و فحش حقّ، با

 .باشد داشته خاص توجه قیامت یاد و صداقت و صبر نماز، به نسبت

 زند سرباز آسمانى، رهبران اطاعت از که کس آن: است آمده حدیث در. نیست گرسنگى تحمل فقط مهمانى، این در حضور شرط
 یا و کند خوددارى او مشروع هاى خواسته تأمین از ویا باشد نامهربان و بدرفتار خود همسر با شخصى و خانوادگى مسائل در ویا

 .است نیاورده جاى به را ضیافت این وشرایط نیست قبول او روزه باشند، ناراضى او از والدین

 روح ولطافت سحرخیزى اما دارد، را گرسنگى اثر در بدن زاید مواد شدن وبرطرف دفع قبیل از طبى ومنافع فوائد گرچه روزه
  .باشد محروم وبرکت خیر همه این از که است کسى واقعى ومحروم است دیگرى چیز رمضان ماه در دعا واستجابت

 )به بعد 282، ص1تفسیر نور،ج(

  
   



  آثار روزه : درس دوم

  آثار فردي روزه) الف
 آن تربیتى و اخالقى بعد مهمتر همه از که گذارد، مى انسان وجود در معنوى و مادى نظر از فراوانى آثار و دارد گوناگونى ابعاد روزه
  .تعدیل غرائز تقویت اراده، روح، مهمی است از جمله؛ تلطیف داراي فوائد روزه .است

 همچون که کند ثابت عمال و بپوشد چشم جنسى لذتاز  ،آب و غذا از تشنگى و گرسنگى وجود با روزه حال در باید دار روزه 
 .گردد مسلط خود شهوات و هوسها بر و گیرد، دست به را سرکش نفس زمام تواند مى او نیست، علف و اصطبل بند در حیوان

 لحظه هر و دارد اختیار در ها نوشابه و غذاها انواع که انسانى است، آن معنوى و روحانى اثر همین روزه فلسفه بزرگترین حقیقت در
 ناز درختان این رویند، مى نهرها لب بر باغ دیوارهاى پناه در که است درختانى همانند رود، مى آن سراغ به شد گرسنه و تشنه

 .خشکند مى شوند و مى پژمرده شود قطع آنها پاى از آب روزى چند اگر دوامند، کم و مقاومتکم بسیار پرورده،

 و سخت طوفانهاى طفولیت همان از هایشان شاخه نوازشگر و رویند مى بیابانها و ها کوه دل در ها صخره البالى از که درختانى اما
 و کوش سخت و استقامت پر و دوام با و محکم گریبانند، به دست محرومیتها انواع با و است زمستان سرماى و سوزان آفتاب
 .جانند سخت

 با مبارزه توان و اراده قدرت و مقاومت او به موقت محدودیتهاى با و دهد مى انجام را عمل همین انسان جان و روح با نیز روزه
 .پاشد مى صفا و نور انسان قلب بر کند مى کنترل را سرکش غرائز چون و بخشد، مى سخت حوادث

 .دهد مى صعود فرشتگان جهان به و داده ترقى حیوانیت عالم از را انسان روزه

 .دارد اشاره موضوع همین به .است دوزخ آتش برابر در سپرى روزه» النَّار منَ جنَّۀٌ والصوم«: معروف رسول خدا که فرمود حدیث

به چیزي خبر بدهم که اگر آن را انجام دهید شیطان از شما دور می شود مانند  روزي پیامبر اسالم به یارانش فرمود آیا شما را 
 الْموازرةُ و اللَّه فی الْحب و ظَهرَه تَکْسرُ الصدقَۀُ و وجهه یسود الصوم« :فرمود پیامبر. یاران پاسخ دادند آري. دور بودن مشرق و مغرب

 و کند مى سیاه را شیطان روى روزه »الصیام الْأَبدانِ زکَاةُ و زکَاةٌ ء شَی لکُلِّ و وتینَه یقْطَع الاستغْفَار و دابِرَه یقْطَع الصالحِ الْعملِ علَى
 رگ استغفار و کند مى قطع را او دنباله صالح عمل بر مواظبت و خدا خاطر به داشتن دوست و شکند مى را او پشت خدا راه در انفاق
 .براي هر چیز زکاتی وجود دارد و زکات جسم روزه داري است. برد مى را او قلب

 تشریع جهت این از را روزه خداوند » الْخَلْق لإِخْلَاصِ ابتلَاء الصیام و« :فرماید مى روزه درباره فلسفه البالغه نهج در علیه السالم امام على
 .یابد پرورش مردم در اخالص روح که فرموده

 تنها که) شده سیراب( »ریان«نام  به دارد درى بهشت: »  الصائمون إِلَّا منْه یدخُلُ لَا الرَّیانَ یدعى باباً للْجنَّۀِ إِنَّ«: اسالم فرمود پیامبر
 که آنست بخاطر بهشت، در این براى نام این انتخاب« نویسد مى حدیث این شرح در صدوق مرحوم» .شوند مى وارد آن از داران روزه

 از بعد که گردند مى سیراب چنان شوند مى وارد درب این از داران روزه که هنگامى است، عطش ناحیه از دار روزه زحمت بیشترین
  .شد نخواهند تشنه هرگز آن
  



 روزه اجتماعى اثر) ب

 و گرسنگان وضع هم متمکن افراد مذهبى، دستور این انجام با است، اجتماع افراد میان در برابرى و مساوات درس یک روزه
 .بشتابند آنها کمک به توانند مى خود روزىشبانه غذاى در جویى صرفه با هم و یابند مى در محسوس طوربه را اجتماع محرومان

 :فرمود امام پرسید، روزه تشریع علت از السالم علیه صادق امام حکم از بن وقتی هشام

 شَیئاً أَراد کُلَّما الْغَنی لأَنَّ[ الْفَقیرَ فَیرْحم الْجوعِ مس لیجِد یکُنْ لَم الْغَنی أَنَّ ذَلک و الْفَقیرُ و الْغَنی بِه لیستَوِي الصیام اللَّه فَرَض إِنَّما«
رقَد هلَیع  [ادفَأَر أَنْ اللَّه ]يوسنَ ییب هخَلْق یقَ]  أَنْ وذی یالْغَن سوعِ مرِقَّ الْجیلَى لع یفالضَّع و مرْحع یائدلیل این به روزه»   الْج 

 فقیر به نسبت و بچشد را گرسنگى طعم غنى که آنست بخاطر این و گردد، قرار بر مساوات غنى و فقیر میان که است شده واجب
 و باشد، مساوات خود بندگان میان خواهد مى خدا است، فراهم آنها براى بخواهند را چه هر معموال اغنیاء که چرا کند، حق اداى
 .کنند رحم گرسنگان و ضعیفان به تا بچشاند اغنیاء به را رنج و درد و گرسنگى طعم

 لیکُونَ و الْآخرَةِ فَقْرِ علَى فَلیستَدلُّوا الْعطَشِ و الْجوعِ أَلَم یعرِفُوا لکَی قیلَ بِالصومِ أُمرَ فَلم قَالَ فَإِنْ«: می فرماید علیه السالمامام رضا 
مائعاً الصیلًا خَاشیناً ذَلتَکسوراً مأْجباً متَسحارِفاً مابِراً علَى صا عم هابنَ أَصوعِ مالْج طَشِ والْع جِبتَوسفَی ابالثَّو عا مم یهنَ فارِ مسانْکال 

 ذَلک مبلَغِ شدةَ لیعرِفُوا و الْآجِلِ فی لَهم دلیلًا و کَلَّفَهم ما أَداء علَى لَهم رائضاً و الْعاجِلِ فی لَهم واعظاً ذَلک لیکُونَ و الشَّهوات عنِ
 پاسخ است؟ شده واجب روزه چرا بپرسد اگر  » أَموالهِم فی لَهم اللَّه افْتَرَض ما إِلَیهِم فَیؤَدوا الدنْیا فی الْمسکَنَۀِ و الْفَقْرِ أَهلِ علَى

 اثر بر دارروزه اینکه براى و ببرند آخرت گى توشه کم و زاد بى و به فقر پى راه این از و بدانند را تشنگى و گرسنگى درد که آنست
 آورد بحساب و برد اجر تا دهد نشان نیازمندى و نماید کوچکى و کند فروتنى آمده پیش برایش تشنگى و گرسنگى از که ناراحتى

 از آنست در که دیگرى فوائد با گردد، ثواب و اجر مستحقّ جهات این از و آن، بر کند مقاومت و پایدارى و بشناسد و را خویش کار
 براى باشد تمرینى و دنیا این در را ایشان باشد اى موعظه و عبرت موجب اینکه و هواها کنترل و شهوات طغیان از جلوگیرى قبیل
 و گرسنگى از بفقرا که بدانند نیز و دیگر، عالم مشقّت و امر شدت به را ایشان باشد راهنمائى و تکالیف، بانجام آنان سازى آماده

  .نمایند ادا نموده واجب دستان تهى و مساکین براى اموالشان در خداوند که را آنچه و میگذرد، چه دنیا این در بینوائى
  
 روزه درمانى و بهداشتى اثر) ج

 است طبیبى کمتر .است رسیده اثبات به بیماریها انواع درمان در ،»امساك«آساى  معجزه اثر قدیم، طب همچنین و امروز طب در
 مختلف غذاهاى خوردن در روى بیماریها زیاده از بسیارى عامل زیرا باشد، نکرده حقیقت این به اى اشاره خود هاى نوشته در که

 ماند، مى باقى خون در اضافى قند و چربى یا بدن، مختلف نقاط در مزاحم چربیهاى صورت به نشده جذب اضافى، مواد چون است،
 این در و .است عفونى هاى بیمارى میکربهاى انواع پرورش براى متعفنى لجنزارهاى واقع در بدن عضالت البالى در اضافى مواد این

 !.است روزه و امساك طریق از لجنزارها این کردن نابود بیماریها این با مبارزه براى راه بهترین حال

 قابل استراحت نوع یک بعالوه  .کند مى تکانى خانه را، بدن واقع در و سوزاند، مى را بدن نشده جذب و اضافى مواد و ها زباله روزه
 حساسترین از دستگاه این اینکه به توجه با و است، آنها کردن سرویس براى مؤثرى عامل و گوارشى دستگاههاى براى مالحظه



 .دارد را لزوم نهایت آنها براى استراحت این است، کار مشغول دائم طور به سال تمام در و است بدن دستگاههاى

   .شوید سالم تا بگیرید روزه» تصحوا صوموا« ::اسالم فرمود پیامبر
  داروهاست باالترین امساك و دردها تمام خانه معده» الدواء هی والْحمیۀَ الداء بیت الْمعدةَ أَنَّ أَعلَم و«فرماید  مىدیگري  حدیث در
  
 روزه و ایجاد تقوا) د

 جلوى روزه، و. گیرند مى سرچشمه شهوت و غضب ریشه دو از گناهان، بیشتر. است گناه از دارى خویشتن معناى به تقوى،
 . تقواست افزایش و فساد کاهش سبب لذا و گیرد مى را غریزه دو این هاى تندى

 را خمس و زکات جهاد، حج، نماز،. است مخفى عبادت یگانه روزه،. است روزه اثر ترین مهم باطن، و ظاهر در خودپروایی، و تقوى
 کنار را خود همسر و آب و نان ماه یک که کسى. کند مى تقویت را انسان اراده روزه،. نیست دیدنى روزه اما بینند، مى مردم

 ى مزه ماه یک که کسى. است عاطفه تقویت باعث روزه،. کند کنترل را خود دیگران ناموس و مال به نسبت تواند مى گذاشت،
 . است صبر نصف روزه، :فرمودند خدا رسول. کند مى درك و احساس را گرسنگان رنج و شود مى آشنا درد چشید، را گرسنگى

 که است مطلبى تقوا داشتن فائده و .شود مى انسان خود عاید که است سودى خود آن و است تقوا روزه به عبارت دیگر، فائده
 شهوات از خوددارى و روزه راه از تنها تقوا این و کند، مى درك را معنا این خود فطرت به انسانى هر چون ندارد، شک آن در کسى

 بهره آن از بتوانند اعصار درهمه مردم همه بطوریکه آن ترین عمومى و معنوى رژیم ثرترین مؤ و راه ترین نزدیک و آید، مى بدست
 مردم همه که شهوتى از خوددارى از است عبارت دنیا، اهل بارگان شکم هم و ببرد سود رژیم آن از آخرت اهل هم نیز و شوند، مند
 چیز سه این از مدتى اگر که جنسى شهوت و آشامیدن و خوردن از شکم شهوت از است عبارت آن و بدانند مبتالى اعصار همه در

 اراده بر تدریج به نیز و گیرد مى قوت آنان در گناهان از دارى خویشتن نیروى تدریج به نمایند، تمرین را ورزش این و کنند پرهیز
  .دهند نمى کف از اختیار عنان گناهى هر برابر در وقت آن شوند، مى مسلط خود

 رسید کوفه دروازه پشت قبرستان به و برگشت صفّین جنگ از وقتى ،السالم علیه امام. تقوایی که بهترین توشه براي سفر آخرت است
 غریبان، اى خاك، در خفتگان اى تاریک، گروهاى و خالى هاى محلّه و زا وحشت هاى خانه ساکنان اى« :کرد و گفت مردگان به رو
 دیگران! هایتان خانه اما. رسید خواهیم شما به و روانیم، شما پى در ما و رفتید ما از پیش شما زدگان، وحشت اى شدگان، تنها اى
 ما که است خبرى این! شد تقسیم دیگران میان در! شما اموال اما و کردند، ازدواج دیگران با! زنانتان اما و گزیدند؛ سکونت آن در

 خبر را شما داشتند، گفتن سخن اجازه اگر که بدانید) فرمود و کرد رو خود اصحاب به سپس( دارید؟ خبر چه شما حال داریم،
  .این تقوا درسایه روزه به دست می اید  » .است تقوا توشه، بهترین: که دادند مى
  
 رمضان مبارك ماه امتیاز -2

  از جمله؛ دارد، برترى ماهها سایر بر ماه این که است این بخاطر شده انتخاب گرفتن روزه براى رمضان ماه اینکه
 روشهاى خود قوانین و دستورات با یعنى است »فرقان«که  بشر راهنماى و هدایت کتاب قرآن تمام کتاب آسمانی از جمله، )الف



  .گردید نازل ماه این در است نموده تضمین را انسانها سعادت و کرده جدا ناصحیح از را صحیح

 شب در مجید قرآن و هیجدهم در زبور و دوازدهم در انجیل  رمضان، مبارك ماه ششم در تورات: فرماید مى السالم علیه صادق امام
 .است گردیده نازل قدر

 بدون پرورش و تربیت که چرا است بوده تربیت و تعلیم ماه و آسمانى بزرگ کتابهاى نزول ماه همواره رمضان ماه ترتیب این به
 هماهنگ آسمانى تعلیمات از عمیقتر و بیشتر چه هر آگاهى با باید نیز روزه تربیتى برنامه نیست، ممکن صحیح آموزش و تعلیم
 .دهد شستشو گناه آلودگى از را آدمى جان و جسم تا گردد،

 و خواند اى خطبه رمضان مبارك ماه از استقبال جهت خود یاران ساختن آماده براى اسالم پیامبر شعبان ماه جمعه آخرین در )ب
 ،ماهها برترین ماه این .آورد مى رو شما بسوى رحمت و آمرزش برکت، با خدا ماه مردم اى« :نمود گوشزد چنین را ماه این اهمیت
 .استهساعت بهترینآن  هايساعت شبها، بهترین آن شبهاى و دیگر روزهاى از برتر آن روزهاى

 .باشید مى هستند خدا اکرام مورد که کسانى از و اید شده دعوت خدا میهمانى به که است ماهى

 .است مستجاب دعایتان و مقبول، اعمالتان عبادت، چون خوابتان تسبیح، همچون شما نفسهاى

 که چرا دهد، توفیق ماه این در قرآن تالوت و روزه داشتن در را شما تا بخواهید خداوند از پاك دلهاى و خالص نیتهاى با این بر بنا
 .گردد محروم بزرگ ماه این در الهى آمرزش از که است کسى بدبخت

 خویش پیران کنید، بخشش بینوایان و فقراء بر باشید، رستاخیز تشنگى و گرسنگى یاد به ماه این در خویش تشنگى و گرسنگى با
 .سازید محکم را خویشاوندى پیوند آورید، رحمت خردساالن به دارید، گرامى را

 شنیدنش آنچه از را خویش گوشهاى بپوشانید، نیست حالل کردنش نگاه آنچه از را خویش چشمان دارید، باز گناه از را زبانهایتان
  »کنند چنین شما یتیمان با تا کنید، محبت و شفقت مردم یتیمان بر گیرید فرا است حرام

  )رك تفسیر نمونه و نور، پیشین(
  

   



  و بهانه به دست دیگران ندادن دقت در سخن گفتن:  درس سوم
 تقاضاى پیغمبر از که هنگامى( ایمان با افراد اى »أَلیم عذاب للْکافرینَ و واسمعوا انْظُرْنا قُولُوا و راعنا التَقُولُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« -2

 هم و بده مهلت را ما معنى به هم اول کلمه زیرا( »انظرنا«بگوئید  بلکه »راعنا«نگوئید ) کنید مى قرآن آیات درك براى مهلت
 و( کافران براى و بشنوید شود مى داده دستور شما به آنچه و) است دشمنان براى دستاویزى و باشد مى »کن تحمیق را ما«بمعنى 
  )104 بقره( .است دردناکى عذاب) کنندگان استهزاء

 نزول شان

 گاهى کرد را بیان مى الهى احکام و آیات و بود گفتن سخن مشغول پیامبر که هنگامى اسالم صدر مسلمانان: کند مى نقل عباس ابن
 کنند مطرح نیز را خود هاى خواسته و سؤاالت و کرده درك خوب را مطالب بتوانند تا بگوید سخن آرامش با کمى خواستند مى او از

 از را »راعنا«کلمه  همین یهود ولى. بردند مى کاربه است دادن مهلت بمعناى »الرعى«ماده  از که »راعنا« جمله درخواست این براى
 در ولى »بده مهلت ما به«است  این مفهومش اول صورت در( کردند مى استعمال است حماقت و کودنى معنى به که »الرعونه«ماده 

 .»کن تحمیق را ما«که  است این دوم صورت

مسخره  را مسلمانان یا پیامبر گفتند، مى مسلمانان که اى جمله همان از استفاده با که بود شده پیدا دستاویزى یهود براى اینجا در
 کار به را »انظرنا«جمله  ،»راعنا«جمله  جاى به داد دستور مؤمنان به استفاده سوء این از جلوگیرى براى و شد نازل فوق آیه .کنند
  .نیست لجوج دشمن براى دستاویزى و رساند مى را مفهوم همان که ببرند

 حتى ندهند، دشمن دست به بهانه هرگز که باشند مراقب خود هاى برنامه در باید مسلمانان که شود مى استفاده خوبى به آیه این از
 سوء از جلوگیرى براى صراحت با قرآن .کنند دوري گردد دشمنان استفاده سوء براى اى سوژه است ممکن که کوتاه جمله یک از

 قصد دیگرى معنى آن از دشمن است ممکن که مشترك کلمه یک گفتن از حتى که کند مى توصیه مؤمنان به مخالفان استفاده
 برد کار به را اى جمله انسان دارد لزومى چه است وسیع تعبیر و سخن دامنه کنند، پرهیز بپردازد مؤمنان روحیه تضعیف به و کند
 .باشد دشمن سخریه و تحریف قابل که

 است، روشن بزرگتر و بزرگتر مسائل در مسلمانان تکلیف شود، داده دشمنان دست به بهانه دهد نمى اجازه اندازه این تا اسالم وقتى
 بلندگوهاى گیرى بهره و سوء تفسیرهاى ،المللى بین محافل یا داخلى، دشمنان سوى از که زند مى سر ما از کارهایی گاهى اکنونهم

 .ندهیم خارجى و داخلى مفسدان دست به بهانه جهتبى و بپرهیزیم جدا کارها این از که اینست ما وظیفه شود، مى آنان تبلیغاتى

 و است مراعات ماده از راعنا زیرا نیست، مؤدبانه غیر تعبیر نوع یک از خالى» راعنا«جمله  که است توجه قابل نیز نکته این
 آن از یهود که هائى استفاده سوء بر عالوه( تعبیر این چون و »کنیم مراعات را تو هم ما تا کن، مراعات را ما تو« است این مفهومش

  ) به بعد 383، ص1تفسیر نمونه، ج(  .کرده است نهى آن از را مسلمانان قرآن بوده که ادب از دور ) کردند مى
  
  
  



 :ها پیام

 را آن بازتاب باید ولى بگویند، سخن نیت حسن با افرادى است ممکن »راعنا التَقُولُوا«. باشید داشته ها حرف انعکاس به توجه -1
 .باشند داشته نظر در نیز

  . بزند ضربه و برده بهره خواهد مى بتواند که فرصتى هر از و دارد نظر زیر را ما کلمات حتّى و حرکات تمام دشمن، -2
   »انْظُرْنا قُولُوا و«. دارد توجه مطلب ارائه و طرح نحوه و سنجیده بیان مناسب، هاى واژه انتخاب به اسالم، -3
   »قُولُوا و راعنا تَقُولُوا ال«. شود رعایت گفتار در ادب معلّم، و بزرگان با گفتن سخن در باید -4
 »آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«. بکنیم را ادب رعایت مردم، با سخن در خودمان ابتدا باید کنیم، مى ادب مراعات به سفارش را دیگران اگر -5

 .است محترمانه خطاب

  »انْظُرْنا قُولُوا و راعنا التَقُولُوا«. شود معرّفى آن مناسب جایگزین باید شود، مى نهى چیزى از اگر  -6
  )به بعد 174، ص1تفسیر نور، ج(

   



 مشکالت بر پیروزى هايصبر و نماز راه: درس چهارم

 حوادث برابر در( نماز و صبر اید ازآورده کسانی که ایمان اى »الصابِرینَ مع اللَّه إِنَّ الصالةِ و بِالصبرِ استَعینُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« -2
  )153 بقره(. است صابران با خداوند) زیرا( بگیرید کمک) زندگى سخت

  : تفسیر
 آیات در برونى، محکم گاه تکیه دیگر و درونى نیرومند پایگاه یکى است، الزم اساسى رکن دو مشکالت بر پیروزى و پیشرفت براى
 جبهه در ایستادگى و شکیبایى و استقامت حالت آن صبر: است شده اشاره نماز و صبر تعبیر با اساسى رکن دو این به فوق

 .محکم است گاه تکیه این با ارتباطى وسیله و خدا با پیوندى نماز و مشکالت

 .بخشد مى نیرو مشکالت با رویارویى براى را او و کند مى ایجاد انسان در اى تازه نیروى پروردگار با نیاز و راز و نماز به توجه

 انسان که شود مى سبب احساس همین و است آسان و سهل او براى مشکالت همه که دهد مى پیوند الیزالى قدرت به را انسان نماز
  .باشد خونسرد و نیرومند حوادث برابر در

 عوامل برابر در تسلیم و ذلت دادن تن و بدبختیها است نه تحمل حادثه و مشکل هر برابر در استقامت و پایدارى معنى به صبر،
 .دارد اختصاص پیامبر شخص به آن از مورد ده از بیش که آمده میان به سخن »صبر« از مورد هفتاد حدود مجید قرآن در .شکست

 افرادى است، بوده شکیبایى و استقامت ،آنان پیروزى عامل مهمترین یا مهم عوامل از یکى که دهد مى گواهى بزرگ مردان تاریخ
  .آیند مى در پا از زود بسیار گرفتاریها در اند بهره بى صفت این از که

  .است شده تکیه بیان مؤکدترین با موضوع این روى مجید قرآن در دلیل همین به
  ).10 -زمر( »حسابٍ بِغَیرِ أَجرَهم الصابِرُونَ یوفَّى إِنَّما«: اجر صابران بی حساب می باشد -1

 لأَهلِ ینْصب لَم الْموازِینُ نُصبت و  الدواوِینُ  نُشرَت إِذَا«: فرمود که کندمی نقل اسالم پیامبر از السالم علیه صادق امام شریفه، آیه ذیل
لَاءیزَانٌ الْبم و نْشَرْ لَمی مانٌ لَهیود تَلَا و هذۀَ هفَّى إِنَّما(.. الْآیوابِرُونَ یالص مرَهرِ أَجسابٍ بِغَیگشوده اعمال هاى نامه که هنگامى»  ) ح 
 نه ورزیدند استقامت و شدند سخت حوادث و بالها گرفتار که کسانى براى گردد، مى نصب پروردگار عدالت ترازوهاى و شود مى

 را صابران اجر خداوند که فرمود تالوت را آیه این پیامبر سپس شد، خواهد گشوده عملى نامه نه و شود مى نصب سنجشى میزان
 »دهد مى حساب بى

 »الرُّسلِ منَ الْعزْمِ أُولُواْ صبرََ کَما فَاصبرِْ«: فرمایدخداوند در خطابی به پیامبر اسالم می. صبر عامل موفقیت پیامبران بوده است -2
   .کردند صبر العزم اولو پیامبران که گونهآن کن صبر پس) 35:احقاف(
  نیکی بارز مصداق صبر -3
»سلُّوا أَنْ الْبِرَّ لَیتُو کُموهجلَ وبشْرِقِ قالْم غْرِبِ والْم نَّ ونْ الْبِرَّ لکنَ مآم بِاللَّه مِ وور الْیالْآخ ...ابِرینَ وی الصف أْساءالْب و الضَّرَّاء حینَ و 

 روز و خدا به که است کسى) نیکوکار و( نیکى بلکه کنید؛ مغرب یا و مشرق سوى به را خود روىِ که نیست این نیکى،»الْبأْسِ
 که هستند کسانى اینها دهند مى خرج به استقامت جنگ، میدان در و بیماریها و محرومیتها برابر در و. ... آورد ایمان...  و رستاخیز

 )177: بقره. (پرهیزکاران هستند اینها و) است هماهنگ اعتقادشان با گفتارشان( و گویند مى راست



 نهج در .است صبر آنها همه پشتوانه که داشت نخواهد بهایى و ارج آن بدون دیگر فضائل که است این پایمردى، و استقامت ویژگى
 إِیمانٍ فی] خَیرَ[ لَا و معه رأْس لَا جسد فی خَیرَ لَا و الْجسد منَ کَالرَّأْسِ الْإِیمانِ منَ الصبرَ فَإِنَّ بِالصبرِ علَیکُم و« :خوانیم البالغه مى

 ندارد، اى فایده سر بى تن تن، مقابل در است سر همچون ایمان برابر در صبر که استقامت و صبر به باد شما بر » معه صبرَ لَا
   .است نتیجه بى و ناپایدار صبر بدون ایمان همچنین

 هر که از رحم بى و خونخوار و نیرومند دشمنان جمله در برابرمختلف، از  حوادث برابر در داده، دستور مسلمانان، به بحث مورد آیه
 یارى خود و خویشتن به اتکاء و شخصیت استقالل آن نتیجه که بگیرند کمک پایمردى و صبر قدرت از اندکرده احاطه را آنها سو
  .بود پیروزیها همه اصلى پایه اساسى اصل همین که دهد مى نشان خوبى به را حقیقت این اسالم تاریخ و است خدا به ایمان پناه در

  .است) نماز( »صلوة«شده  صبر، معرفى کنار در مهم گاه تکیه یک بعنوان آیه در که دیگرى موضوع
 حل دنبال به نماز از پس و خاست برمى نماز به شد مى روبرو مشکلى با علیه السالم امام على که هنگامى « :خوانیم مى احادیث در

  »الصالةِ و بِالصبرِ استَعینُوا« :فرمود مى تالوت را آیه این و رفت مى مشکل
 دعا و بخوانید نماز بروید، مسجد به گرفته، وضو شوید مى روبرو دنیا غمهاى از غمى با که هنگامى« :فرمود علیه السالم صادق امام

 »الصالةِ و بِالصبرِ استَعینُوا و«داده  دستور خداوند زیرا کنید،

 ناچیز آنها با مقابله براى را خود نیروى و گیرد مى قرار فرسا طاقت مشکالت و سخت حوادث برابر در وقتی انسان دلیلش اینست؛
 او بر اتکاء با و سازد مى مربوط مبدئى چنین با را او نماز باشد، انتها بى و نامحدود جهت هر از که دارد گاهى تکیه به نیاز بیند، مى
  )به بعد 518، ص1تفسیر نمونه، ج( .بشکند هم در را مشکالت سهمگین امواج آرام و مطمئن روحى با تواند مى
  

  درباره نماز  چند نکته
 .است خدا یاد ،نماز فلسفه و نتیجه و پایه ،هدف ،اساس ،روح -1
 .است الهى آمرزش و مغفرت و گناهان از شستشوى وسیله نماز -2
 .دهد مى پرورش ،دل در را تقوى نهال و تقویت انسان در را ایمان روح که چرا است، آینده گناهان برابر در سدى نماز -3
 و مادى زندگى در غرق و فراموش را خود آفرینش هدف که آنست حق راه رهروان ،مصیبت بزرگترین است، زدا غفلت نماز، -4

 .سازد مى نشان خاطر را آفرینش هدف، انسان به مرتب شود مى انجام بار پنج روز شبانه هر در که نماز اما دند،گریم گذر زود لذائذ
 خدا برابر در ،بار دو رکعت هر در و رکعت هفده روز شبانه هر در انسان که چرا شکند، مى هم در را کبر و بینى خود نماز -5

 .بیند مى او عظمت برابر در کوچکى ذره را خود گذارد، مى خاك بر پیشانى
 طبیعت عالم دیوار چهار و ماده محدود جهان از را انسان که چرا است، انسان معنوى تکامل و اخالق فضائل پرورش وسیله نماز -6

 .سازد مى همراز و همصدا فرشتگان با و کند مى دعوت آسمانها ملکوت به ،هبرد  بیرون
 در مجموع این تکرار خالصانه، اعمال و پاك گفتار و خالص نیت از است اى مجموعه نماز زیرا کند، مى زنده را اخالص روح نماز -7

 .پاشد مى انسان جان در را نیک اعمال سایر بذر روز شبانه
 که محلى کند، مى غسل و گیرد مى وضو آن با که آبى نمازگزار، لباس و مکان که چرا کند، دعوت مى زندگى پاکسازى به نماز -8
  .باشد پاك دیگران حقوق به تجاوز و غصب گونه هر از باید شود مى انجام وضو و غسل آن در



 موجب دو هر آن تقدیم و تاخیر که گیرد انجام معینى اوقات در باید دقیقا که چرا کند، مى تقویت انسان در را انضباط روح نماز -9
   )به بعد 290 ، ص16تفسیر نمونه، ج.  (است نماز، بطالن

 و یارى خود مساله دیگرى و است آن مظهر نماز که خداوند به اتکاى یکى کند مى توصیه اصل دو به حقیقت در فوق آیه این، بر بنا
  .است شده یاد آن از صبر عنوان به که نفس به اتکاى

 یارى نماز و صبر از) 45بقره(» الْخاشعین علَى إِالَّ لَکَبِیرَةٌ إِنَّها و الصالةِ و بِالصبرِ استَعینُوا و«: دایفرم میدر آیه دیگر شبیه همین آیه 
  .است سنگین خاشعان براى جز کار این) شوید پیروز درونى هوسهاى بر خویشتن کنترل و استقامت با و(جویید 

  
 صبر هاى جلوه

  صبر در میدان نبرد  -1
 کمبودها، مشکالت، سختیها، میدان نبرد، میدان .است نبرد میدان در و دشمن برابر در صبر وپایدارى، صبر مهم موارد از یکى

 هاىناجوانمردي اهداف، به نیافتن دست خستگیها، خوابیها،بى دیدن، را شهیدان و زخمیها شدن، زخمى دشمن، فشار ها،نارسایی
. است...  و آموزشى و نظامى نیروهاى و سالح برترى دشمن، قدرت مشاهده نبرد، براى کافى امکانات نداشتن همراهان، از اى پاره
 نصرت وعده و دلدارى آمده، نبرد میدان در صبر مورد در ،صبر آیات ،دلیل همین به. نیست پایدارى جاى نبرد، میدان مثل جا هیچ
 کنید، یارى را خدا اگر اید، آورده ایمان که کسانى اى »اقْدامکُم یثَبت و ینْصرْکُم تَنْصرُواللَّه انْ امنُوا ایهاالَّذینَ یا« :فرماید مى داده،
  )7:محمد( .بخشید خواهد پایدارى و کرد خواهد یارى را شما

   الهى آزمایش و امتحان برابر صبر در -2
یکی از سنت هاي قطعی و حتمی الهی، سنت آزمون و آزمایش است که در قرآن به آن اشاره شده و انسان با ابزار گوناگون مورد 

حتی پیامبران الهی همواره در معرض امتحان الهی ... دارایی و ناداري و مانند ترس، گرسنگی، جنگ و جهاد،. گیردامتحان قرار می
یکی از ابزاري که موجب قبولی انسان در آزمون الهی می شود صبر و .... و 3، ایوب2داوود نبی 1مانند حضرت ابراهیم،. قرار داشتند

  .بردباري است
»و نَّکُملُولَنَب بِشَی نَ ءم فوعِ الْخَوالْجو نَ نَقْصٍ ووالِ مالْأَنْفُسِ الْأَمو راتالثَّمو شِّرِ وابِرِینَ باز چیزى با را شما و قطعاً) 155: بقره(»  الص 

  » .بده بشارت وصابران کنیم مى آزمایش محصوالت، وکمبود وجانى مالى زیان گرسنگى، ترس،
  صبر در برابر گفتار-3

:       به تعبیر شاعر. تر است چرا که زخم شمشیر قابل درمان است اما زخم زبان قابل جبران نیستزخم زبان از زخم شمشیر کاري
  . آنچه زخم زبان کند با من                زخم شمشیر جان ستان نکند

  .جراحات السنان لها االلتیام               و الیلتام ما جرح اللسان      :و به تعبیر شاعر عرب
  .زبان درمان و التیام وجود دارد ولی زخم زبان التیام نداردبراي زخم 

                                                             
  ١٢٤بقره.  ١
  ٣٤ص.  ٢
  ٤١ص.  ٣



پیامبران همواره در مسیر تبلیغ دین با زخم زبان روبرو بودند به همین خاطر خداوند بارها و بارها به آنها دستور صبر و استقامت 
 باش شکیبا گویند مى) دشمنان( آنچه برابر در و» )10:مزمل( یالًجم هجراً اهجرْهم و یقُولُونَ ما  على اصبِرْ و«: می فرماید. داده است

  .گزین دورى آنان از شایسته طرزىه ب و
  صبر در برابر رفتار -4

چنین مواردي نتیجه صبري در چه بسا بی. ایی جز صبر و شکیبایی نداردبیند که چارهگاه انسان رفتاري ناخوشایند از دیگران می
رسیدند به همین خاطر خداوند کردند به اهدافشان نمیاگر پیامبران در برابر رفتار مخالفین صبر نمی عنوان نمونهب. عکس دهد

  .دستور به صبر داده و از آنها خواسته در چنین مواردي بردباري پیشه کرده و فقط بر خداوند تکیه کنند
»ا وکَّلَ لَنَا مأَلَّانَتَو لىع اللَّه و انَا قَدده ببرَِنَّ لَنَاسلَنَص و لىا  عونَا متُماذَیء و لىع کلَ اللَّهتَوکِّلُونَ   فَلْیتَوخدا بر چرا و )12:ابراهیم(» الْم 

 و( کرد خواهیم صبر شما آزارهاى برابر در مسلّم بطور ما و است؟ کرده رهبرى) سعادت( هاى راه به را ما اینکه با نکنیم، توکّل
  .کنند توکّل خدا بر فقط باید کنندگان، توکّل و) داریم نمى بر خویش رسالت از دست

   طاعت بر صبر-5
 به دارد، آن انجام از انسان بازداشتن در سعى شیطان با همگام اماره نفس دارد، خیرى کار یا عبادت انجام قصد انسان هرگاه

 سایر و فرزند و زن به دلبستگى و عالقه نیز گاه. است مطرح مال و جان پاى که انفاق و جهاد مانند؛ هایى عبادت در خصوص
 و خدا راه در مجاهده از را مسلمان آنها، برابر در نکردن شکیبایى صورت در است ممکن که است عواملى از جمله زندگى، تعلّقات
  .دارد باز او اطاعت

  معصیت برابر در صبر -6
 نیازهاى به گویى پاسخ براى البته. (است انسان نفس کشش مورد و آور لذت ساخته، ممنوع خداوند که محرماتى و گناهان اکثر 

 آنها طرف به اشتیاق و رغبت با نفس رو، این از.) کند نمى بسنده آنها به انسان نفس ولى شده داده قرار مشروعى هاى راه انسان
 که السالم علیه یوسف داستان. دهد نشان مقاومت خود از و نماید پایدارى و صبر گناه، به نفس اشتیاق این برابر در باید انسان .رود مى
 .است معصیت مقابل در صبر بارز نمونه شده، ذکر قرآن در

 مصیبت بر که هر پس معصیت، از صبر و طاعت بر صبر و مصیبت در صبر: است قسم سه بر صبر«: فرمود صلی اهللا علیه وآلهرسول خدا 
 به دیگر درجه تا درجه هر میان که نویسد مى برایش درجه سیصد خداوند بگذارند تسلى و آرامش وجه بهترین به را آن تا کند صبر

 تا درجه هر میان که نویسد مى درجه ششصد برایش خداوند کند صبر طاعت بر که هر و باشد زمین و آسمان میان فاصله اندازه
 نهصد خداوند کند صبر گناه برابر در و خوددارى معصیت از که هر و باشد عرش تا زمین قعر میان فاصله اندازه به دیگر درجه
  )٩٢ ص ،٢ ج، كافي( ».باشد الهى عرش انتهاى تا زمین قعر میان فاصله قدر به درجه هر میان فاصله که نویسد مى او براى از درجه

  
   



  آثار صبر: درس پنجم
   :صبر داراي آثاري است که عبارتند از

 پیروزى  -1

کند که به خاطر ناامنی در خداوند در قرآن به داستان قوم بنی اسرائیل اشاره می .است پیروزى ابزار از نبرد میداندر  پایدارى
پیامبرشان نیز طالوت را برایی اشان . شهرشان، محضر پیامبر زمانشان آمده، ضمن شکوه از ناامنی، درخواست فرمانده نظامی کردند

حداوند پاسخ داد طالوت از نظر علمی و جسمی برتر از . ما از او برتریم او ثروتی ندارد پس از معرفی طالوت، گفتند. فرستاد
و هرکس از ننوشد مگر . طالوت لشگرش را حرکت داد به آبی رسیدند به آنان گفت هرکس از این آب بنوشد از من نیست. شماست

وشیده بودند گفتند ما توان حرکت نداریم ولی آنانی از آب پس از اعالم حرکت، آنهایی که آب ن. به اندازه کف دست، او از من است
 اما )249:بقره(»  الصابِرِین مع اللَّه و اللَّه بِإِذْنِ کَثیرَةً فئَۀً غَلَبت قَلیلَۀٍ فئَۀٍ منْ کَم اللَّه مالقُوا أَنَّهم یظُنُّونَ الَّذینَ قالَ«ننوشیدند گفتند 

 فرمان به که کوچکى هاى گروه بسیار چه گفتند،) داشتند ایمان رستاخیز، روز به و( کرد خواهند مالقات را خدا ددانستن مى که آنها
در این آیه رمز پیروزي را صبر می داند  .است) کنندگان استقامت و( صابران با خداوند، و .شدند پیروز عظیمى هاى گروه بر خدا،

  .پون خداند با آنان است
 منکُم یکُن إِن و    ماْئَتَینْ یغْلبواْ صبرُِونَ عشْرُونَ منکُم یکُن إِن  الْقتَالِ على الْمؤْمنینَ حرِّضِ    النَّبىِ یأَیهَا«: فرمایدمیدر جاي دیگر 

 یغْلبواْ صابِرَةٌ ماْئَۀٌ منکُم یکُن فَإِن  ضَعفًا فیکُم أَنَّ علم و عنکُم اللَّه خَفَّف الَْانَ* یفْقَهونَ لَّا قَوم بِأَنَّهم کَفَرُواْ الَّذینَ منَ أَلْفًا یغْلبواْ ماْئَۀٌ
 گاه هر .کن دشمن تشویق با جنگ به را پیامبر، مؤمنان اى»الصبرِِینَ مع اللَّه و  اللَّه بِإِذْنِ   أَلْفَینْ یغْلبواْ أَلْف منکُم یکُن إِن و    ماْئَتَینْ

 گردند مى پیروز کافرند که کسانى از هزار نفر بر باشند نفر صد اگر و کنند مى غلبه نفر 200 بر باشند، شما از استقامت با نفر 20
 هر این، بر بنا است؛ ضعفى شما در که دانست و داد تخفیف شما به خداوند اکنون فهمند هم نمى که هستند گروهى آنها که چرا
 خواهند غلبه خدا فرمان به نفر دو هزار بر باشند نفر هزار اگر و شوند مى پیروز نفر دویست بر باشند شما از استقامت با نفر صد گاه
 )66- 65: انفال( .است صابران با خدا و کرد

 اسالمى وجامعه اسالم بقاء -2

 ما زمان در. است مانده پایدار فادارش، و یاران و وآله علیه اهللا صلى خدا رسول استقامتهاى و قدمها ثبات واسطه به اسالمى جامعه و اسالم
  .افتاد مى خطر به اسالمى جامعه و اسالم نبود، ایران فداکار ملّت و اسالم عزیز رزمندگان پایدارى و فداکارى اگر نیز
 امنیت ایجاد -3

   و نموده محافظت روزگار مشکالت و حوادث برابر در سویى از را انسان محکم، دژى همچون که است این صبر آثار دیگر از
 حصنٌ فَانَّه بِالصبرِ علَیک« :فرماید مى علیه السالم على چنانکه. کند مى نگهدارى معنوى و مادى زیانهاى برابر در را او دیگر سوى از

  .است محکمى قلعه آن که صبر به باد تو بر »حصینٌ
  غیبى نزول امدادهاى -4

 تَصبِرُوا انْ  بلى« :فرمایدمی قرآن خداوند در. شودها موجب نزول فرشتگان و امدادهاي الهی میصبر و استقامت در برابر سختی
 تقوا و باشید شکیبا اگر آرى، )125:عمرانآل( »مسومینَ الْمالئکَۀِ منَ االف بِخَمسۀِ ربکُم یمددکُم هذا فَورِهم منْ و یأْتُوکُم وتَتَّقُوا
 یارى نشاندار فرشته هزار پنج با را شما پروردگارتان آورند، روى شما بسوى غضب و خشم با چه اگر )دشمنان( آنان کنید، پیشه

  .کرد خواهد



 کُنْتُم  الَّتی بِالْجنَّۀِ أَبشرُوا و التَحزَنُوا و أَالَّتَخافُوا الْمالئکَۀُ علَیهِم تَتَنَزَّلُ استَقاموا ثُم اللَّه ربنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ«: در جاي دیگر می فرماید
 نازل آنان بر فرشتگان کردند استقامت سپس است یگانه خداوند ما پروردگار گفتند که کسانى یقینبه )30:فصلت( »تُوعدونَ

 .است شده داده وعده شما به که بهشتى آن به شما بر باد بشارت و مباشید، غمگین و نترسید«: که شوند مى

 کوچک لشکر آن و بود اسالم لشکر پشتیبان اسالم صدر در که طور همان غیبیه جنود« :فرمایدمی باره این در سره قدس خمینى امام 
 شما. بود الهى مالئکه و غیبى تأییدات آن واسطه به کرد، غلبه بساط آن با وقت آن ایرانِ لشکرِ و بساط آن با روم، لشکر بر اسالم
 و شماست با غیبیه جنود که باشید مطمئن و کفار مقابل و مستکبرین مقابل و کردید قیام خدا براى. دارید را وضعیت همان امروز

 و صدامند پشتیبان تقریباً کشورها تمام که دانید مى شما. کند اندام عرض تواند مى آنها از نفر هزار چندین مقابل در شما از هر یک
 و داریم دیگران پول به احتیاج نه بحمداهللا ما و بسیارشان فرستند مى نفرات هم و رسانند مى اسلحه هم و رسانند مى پول هم او به
 اتکالمان که ما بخواهیم؟ تأیید کى از خداست به اتکائمان که ما. دیگران تأیید به احتیاج نه و داریم دیگران پرسنل به احتیاجى نه
 ما با که بخواهیم کى از کنیم مى فتح را ها جبهه این تکبیر با که ما شویم؟ مادى جهات خواستار کى از است مطلق غنى مبدأ به

 کند؟ همراهى

 اینست شرط لکن فرماید، مى و بفرماید کمک ما به هست که اهللا مالئکه آن با و دارد که غیبیه جنود آن با که خواهیم مى خدا از ما
  4».اسالمى نوامیس حفظ اسالمى، کشور حفظ اسالم، حفظ داریم، اسالم با که عهدى باشیم، باقى خود عهد به ما

  الهى صبر و همراهى-5

 اللَّه انَّ والصلوةِ بِالصبرِ استَعینُوا امنُوا ایهاالَّذینَ یا«. صبر از جمله اموري است که همراهی خداوند را براي فرد صبور به دنبال دارد
عابِرینَ ماست صابران با خدا که جویید یارى نماز و صبر از ایمان، اهل اى) 153:بقره( »الص.  
  الهى هدایت و رحمت -6

 اعالم ضمن مجید قرآن. شوند مى نایل رحمتش و فضل به و خدایند راهنمایى و هدایت مشمول همواره مقاوم، و صبور هاى انسان
 :دهد مى نوید آنان به آزماید، مى بالها و ها کاستى با را مؤمنان خداوند که این

»شِّرِ وینَ بابرِِینَ الَّذم إِذَا الصتْهابۀٌ أَصیبصإِنَّا قَالُواْ م لَّهل إِنَّا و هإِلَی لَئکونَ أُواجِعر ِملَیهع اتلَون صم هِمبر ۀٌ ومحر و لَئکأُو مه 
 او بسوى و خدائیم از ما گویند مى رسد، مى ایشان به مصیبتى گاه هر که آنها کنندگان استقامت به ده بشارت و» الْمهتَدونَ

  )155-157:بقره( .هستند یافتگان هدایت آنها و شده حالشان شامل خدا رحمت هستند که همانها اینها،. گردیم بازمى
  بدي به نیکیدفع  -7

دهد، بلکه با  معموال انسانها در برابر بدي دیگران، رفتار بدي دارند اما افرادي هم هستند نه تنها بدى دیگران را با بدى پاسخ نمى
ها به ها و دشمنی که نتیجه چنین کاري تبدیل کینه. خیزد و این افراد همان صبرپیشگان هستند خوبى و نیکى به مقابله برمى

  . میمیت استمحبت و ص
»تَوِى لَا ونَۀُ تَسَسالح ئَۀُ لَا ویالس  فَعبِالَّتىِ اد ىنُ هسى فَإِذَا أَحالَّذ نَکیب و نَهیةٌ باودع لىِ کَأَنَّهو    و یمما حا ملَقَّئهینَ إِلَّا یبرَُواْ الَّذص و 
هرگز نیکى و بدى یکسان نیست؛ بدى را با نیکى دفع کن، ناگاه  همان کس که  )34-35: فصلت(» مٍعظی حظٍّ ذُو إِلَّا یلَقَّئها ما

رسند، و  میان تو و او دشمنى است، گویى دوستى گرم و صمیمى است اما جز کسانى که داراى صبر و استقامتند به این مقام نمى
  .گردند دارند به آن نایل نمى) از ایمان و تقوا(جز کسانى که بهره عظیمى 

                                                             
        ٤٠٤ص ١٥ جصحیفه امام، .  ٤



 به دست پیامبر کردند می فکر همه مکه فتح به عنوان نمونه، هنگام. می بینیم علیهم السالمنه این را در سیره پیامبران و معصومین نمو
 الملحمۀ، یوم الیوم« شعار روز آن در اسالم سپاه پرچمداران از بعضى حتى و انداخت خواهد راه به خون حمام و زده جویی انتقام
 خوارى و ذلت روز و دشمنان، اموال و نفوس احترام رفتن بین از روز انتقام، روز امروز  »قریشا اللَّه اذل الیوم الحرمۀ، تسبى الیوم

 عفو مشمول را همه و داده سر آزادید، همه و بروید »الطلقاء فانتم اذهبوا«  جمله با اسالم گرامى پیغمبر دادند، سر است قریش
 و  .داد ندا را است قریش عزت روز امروز است، رحمت روز امروز »قریشا اللَّه اعز الیوم المرحمۀ، یوم الیوم« شعار و داده قرار خود

  .گرویدند اسالم به گروه گروه دیگران، که شد این اشنتیجه
  

 :ها پیام

  »و بِالصبرِ استَعینُوا آمنُوا الَّذینَ«. داشت خواهد بیشترى کاربرد باشد، عبادت و صبر و توکّل و عمل با همراه اگر ایمان -1
  »الصالةِ و بِالصبرِ استَعینُوا«. است مشکالت برابر در نیرومند اهرم دو نماز، و صبر - 2 
  »الصابِرِینَ مع اللَّه إِنَّ الصالةِ و بِالصبرِ استَعینُوا«. هستند الهى هاى حمایت جلب ى وسیله نماز، و صبر - 3 
 خاصى معناى صابران، با خدا همراهى لکن و  »کُنْتُم ما أَینَ معکُم هو« دارد حضور جایى هر در و کس هر با خداوند اگرچه - 4 

  »الصابِرِینَ مع اللَّه إِنَّ«. است صابران به خداوند رسانى یارى و محبت لطف، آن و دارد
. شد خواهیم پیروز مشکالت بر و کرده دریافت بیشتر را او امدادهاى کنیم، بیشتر بندگى و عجز اظهار خدا آستان در چه هر -5
  )236، ص1تفسیر نور، ج( »الصالةِ و بِالصبرِ استَعینُوا«

   



  قصاص و فلسفه آن در اسالم: مشش  درس
 فَاتِّباع ء شَی أَخیه منْ لَه عفی فَمنْ  بِالْأُنْثى  والْأُنْثى بِالْعبد والْعبد بِالْحرِّ الْحرُّ  الْقَتْلى فی الْقصاص علَیکُم کُتب آمنُوا الَّذینَ یاأَیها« -4

رُوفعبِالْم و أَداء هسانٍ إِلَیبِإِح کذل نْ تَخْفیفم کُمبۀٌ رمحرنِ وتَدى فَماع  دعب کذل فَلَه ذابع أَلیم *و اصِ فىِ لَکُمصوةٌ الْقیلىِ حأُوی 
 و برده، برابر در برده و آزاد برابر در آزاد است، شده نوشته شما بر کشتگان مورد در قصاص حکم مومنین، اى »تَتَّقُون لَعلَّکُم الْأَلْبابِ

 به را دیه نیکى به نیز قاتل کند و پیروى پسندیده راه از باید گیرد قرار عفو مورد خود برادر ناحیه از کسى اگر پس زن، برابر در زن
 خواهد دردناکى عذاب کند تجاوز آن از بعد که کسى و شما پروردگار ناحیه از است رحمتى و تخفیف این بپردازد مقتول ولى

 )179-178بقره( .کنید پیشه تقوى شما تا خرد، صاحبان اى است زندگى و حیات قصاص در شما براى و .داشت

 

 :  نزول شان

 قاتل قبیله از دارند قدرت که آنجا تا گرفتند مى تصمیم شد مى کشته آنها قبیله از کسى اگر که بود این بر جاهلى عرب عادت
 نازل فوق آیه کنند نابود را قاتل طائفه تمام فرد یک شدن کشته خاطر به بودند حاضر که بود رفته پیش آنجا تا فکر این و بکشند

 وجود زمان آن در که مختلف حکم دو میان بود وسطى حد واقع در اسالمى، حکم این .کرد بیان را قصاص عادالنه حکم و شد
 را قصاص اسالم شمردند، مى الزم را دیه تنها بعضى و شمردند نمى مجاز آنرا جز چیزى و دانستند مى الزم را قصاص بعضى داشت

  .داد قرار طرفین رضایت هنگام به را دیه و مقتول اولیاى رضایت عدم صورت در
 تفسیر

 روابط در مهمى العاده فوق مساله که خونها احترام حفظ مساله از و شود مى مطرح اسالمى احکام از سلسله یک آیات در این
 اى" :گوید مى چنین داده قرار مخاطب را مؤمنان کشد، مى جاهلى سنن و آداب بر بطالن خط و کند، مى آغاز است اجتماعى

 فی الْقصاص علَیکُم کُتب آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« "است شده نوشته شما بر کشتگان مورد در قصاص حکم اید آورده ایمان که کسانى
 .» الْقَتْلى

 را مطلب تاکید و اهمیت تعبیر این کند، مى تعبیر، شده نوشته شما بر» میکُلَع بتکُ« جمله با االجراء الزم دستورات از گاهى قرآن
 .است جدى و کرده پیدا قطعیت نظر هر از که نویسند مى را مسائلى همیشه زیرا کند، مى روشن

 از و گویند  »قصه«آنرا  آید هم سر پشت که امرى هر و است چیزى آثار از گیرى پى و جستجو بمعناى »قص«ماده  از »قصاص«
 .است رفته کار به آن مورد در واژه این گیرد مى قرار دیگرى قتل سر پشت که است قتلى »قصاص«که  آنجا

 نشان قصاص واژه انتخاب با و گرفت، مى انجام نفس قتل مورد در جاهلیت در که است رویهاى زیاده تعدیل مقام در آیات این
 .است شده مرتکب او که دهند انجام را همان قاتل به نسبت دارند حق مقتول اولیاء که دهد مى

 برده آزاد، برابر در آزاد« :گوید مى و کند مى مطرح بیشتر صراحت با را مساوات مساله آیه دنباله در نکرده قناعت مقدار این به ولى
 »بِالْأُنْثى  الْأُنْثى و بِالْعبد الْعبد و بِالْحرِّ الْحرُّ« »زن برابر در زن و برده، برابر در

 باشند مایل اگر و نیست الزامى حکم یک هرگز و است مقتول اولیاى براى حقى قصاص مساله که شود روشن اینکه براى سپس



 عفو مورد خود دینى برادر ناحیه از کسى اگر: کند مى اضافه نگیرند، هم خونبها اصال یا بگیرند، خونبها و ببخشند را قاتل توانند مى
 دیه پرداخت براى و( کند پیروى اى پسندیده روش از باید) گردد خونبها به تبدیل طرفین رضایت با قصاص حکم و( گیرد قرار

 .  »بِإِحسانٍ إِلَیه أَداء و بِالْمعرُوف فَاتِّباع ء شَی أَخیه منْ لَه عفی فَمنْ« نکند کوتاهى دیه پرداختن در هم او و) نگذارد فشار در را طرف

 به و نکنید روىزیاده خونبها گرفتن در اید کرده صرفنظر قصاص از اگر که کند مى توصیه مقتول اولیاى به سو یک از ترتیب این به 
 از و .بگیرید او از دارد را آن پرداخت قدرت طرف، که اقساطى در و داده قرار اسالم که اى عادالنه مبلغ به توجه با شایسته طرز

 بدهى و گیرد پیش در صحیحى روش خونبها پرداخت در که کند مى توصیه نیز قاتل به »بِإِحسانٍ إِلَیه أَداء و« جمله با دیگر سوى
 .است کرده مشخص را طرف دو از یک هر برنامه و وظیفه صورت این به و. نماید اداء موقع به و کامل بطور مسامحه بدون را خود

 این :گوید مى دارد شدید مجازات باشد بوده هر کس ناحیه از حد از تجاوز که امر این به دادنتوجه و تاکید براى آیه پایان در
 ذلک« "است او انتظار در دردناکى عذاب کند تجاوز خود حد از آن از بعد که کسى و پروردگارتان، ناحیه از است رحمتى و تخفیف
یفنْ تَخْفم کُمبر ۀٌ ومحنِ رتَدى فَماع  دعب کذل فَلَه ذابع یمأَل« 

 عصر فاسد روش سو یک از دهد مى تشکیل را منطقى و انسانى کامال مجموعه یک که »عفو« و »قصاص« عادالنه دستور این
 و خاك به را نفر صدها ،نفر یک برابر درکه  ،فضا عصر دژخیمان همچون و نبودند قائل قصاص در برابرى هیچگونه که را جاهلیت

 .کند مى محکوم ،کشند مى خون

 از و سازد نمى جسور را قاتالن و دهد نمى کاهش نیز را خون احترام ،حال عین در بندد، نمى مردم روى به را عفو راه دیگر سوى از و
 مقتول اولیاى که جاهلى اقوام خالف بر ندارند، تعدى حق طرفین از هیچیک خونبها گرفتن و عفو برنامه از بعد گوید مى سوم سوى
 !.کشتند مى را قاتل خونبها گرفتن حتى و عفو از بعد گاهى

 قصاص! خردمندان اى »تَتَّقُون لَعلَّکُم الْأَلْبابِ یأُولىِ حیوةٌ الْقصاصِ فىِ لَکُم و« :گوید مى معنا پر بسیار و کوتاه عبارت یک با بعد آیه
 . کنید پیشه تقوا که باشد است، زندگى و حیات مایه شما براى

 نقش همگان اذهان در اسالمى شعار یک بصورت که چنانآن است وبالغت فصاحت نهایت در ،شده ترکیب کلمه 10 از که آیه این
 .است انسانها زندگى و حیات سوى به اى دریچه بلکه ندارد جویى انتقام جنبه وجه هیچ به اسالمى قصاص که دهد مى نشان و بسته

 مردم جانو  هکرد امنیت  احساس ،سنگدل افراد باشده نداشت وجود قصاص حکم اگر زیرا است، جامعه حیات ضامن سو یک از
  .ازنددنا مى خطر بهرا  گناه بى

 .کند مى کنترل و دارد مى باز زیادى حد تا کشى آدم فکر از را او که چرا است قاتل حیات مایه دیگر سوى از و

 چند مایه قتل یک گاه که جاهلى سنتهاى به و گیرد مى را پى در پى قتلهاى جلو ،برابرى و تساوى لزوم خاطر به سوم سوى از و
  .است جامعه حیات مایه نیز راه این از و دهد، مى پایان شد مى بیشترى قتلهاى مایه خود نوبه به نیز آن و قتل

  )به بعد 603: ص ،1 ج نمونه، تفسیر(
 :ها پیام

 »...  بِالْأُنْثى  الْأُنْثى و بِالْعبد الْعبد و بِالْحرِّ الْحرُّ«. است توجه مورد عدالت و تساوى اصول قصاص، قانون در -1

 اسالم مرز از قاتل، و هستند قاتل برادر مقتول، اولیاى گویا »أَخیه منْ لَه عفی فَمنْ«. است الزم هم کنار در عطوفت و قاطعیت -2



 .رود نمى بیرون اخوت و

 »عفی فَمنْ...  الْقصاص علَیکُم کُتب«. است اسالمى اخالق با آمیخته اسالمى، حقوق -3

 مثل مختلفى راههاى بلکه شناسد، مى عفو را راه بهترین مسیحیت همچون نه و داند مى قصاص را راه تنها یهود مانند نه اسالم، -4
 »عفی فَمنْ...  الْقصاص علَیکُم کُتب«. کند مى مطرح را عفو و بها خون قصاص،

 »ربکُم منْ تَخْفیف«. شماست تربیت براى شاید بها، خون گرفتن به قصاص تبدیل و قاتل عفو جواز -5

 »أَلیم عذاب فَلَه...  علیه اعتدى فمن«. است ممنوع آن از سوءاستفاده و الهى حدود از تجاوز -6

 » اعتَدى فَمنِ...  تَخْفیف ذلک«. بایستید بند پا آن به دادید، قرار تخفیف قانونى در اگر -7

 »حیاةٌ الْقصاصِ فی لَکُم«. است جامعه حیات کننده تضمین عدالت، اجراى -8

 »حیاةٌ الْقصاصِ فی لَکُم«. داند مى حیات رمز را قصاص است، رحیم و رحمن که خدایى. است الزم خشونت، و رأفت میان تعادل -9

 »الْأَلْبابِ أُولی یا«. است عقالنى اصل یک خطرناك، عنصر حذف -10

 رمز قصاص که یابید درمى واندیشه خرد با ولى ندانید خوب را قصاص سطحى، برخورد در است ممکن. نکنید قضاوت زود -11
 »الْأَلْبابِ أُولی یا«. است حیات

 »تَتَّقُونَ لَعلَّکُم» «1«. قضایى چه و عبادى احکام چه. است دین احکام فلسفه گناه، از دورى و تقوا -12

  +»تَتَّقُونَ لَعلَّکُم«. است قتل تکرار از مردم بازدارى سبب قصاص، -13
 )به بعد 273 ص ،1 ج ،رنو تفسیر(

   



  بررسی شبهات پیرامون قصاص : تمفه  درس
 است؟ انسانى عواطف و عقل خالف بر قصاص آیا -1

 :گویند مى و قرار داده انتقاد مورد را قصاص مساله خصوصبه  اسالم جزائى مسائل از بعضى تامل، بدون گروهى

 .کنید مى تکرار را عمل همین قصاص هنگام به شما ولى است، برده بین از را انسانى که اینست ،شده مرتکب قاتل که جنایتى -1

 »الْأَلْبابِ أُولی یا حیاةٌ الْقصاصِ فی لَکُم و« سازد مى روشن را اشکاالت این جواب مجید قرآن در قصاص آیات در دقت: پاسخ

 قصاص مساله موارد اینگونه در چون و است، اجتماع تکامل و رشد براى وسیله بهترین گاه خطرناك و مزاحم افراد بردن بین از زیرا
 .است شده گذارده انسان نهاد در غریزه عنوان به قصاص رو این از شاید باشد مى بقا ادامه و حیات ضامن

 بینیم مى زیرا .است شده بنا) مزاحم و خطرناك موجود حذف( عقلى اصل این روى همه و همه دامدارى کشاورزى، طب، نظام
 را قاتل کشتن که کسانى برند، مى را مزاحم و مضر هاى شاخه ،گیاه نمو بخاطر یا و کنند، مى قطع را فاسد عضو بدن، حفظ بخاطر
 در نقشى چه قصاص اجراى بدانند و بگیرند نظر در را اجتماع صالح اگر دارند، انفرادى دید تنها دانند مى دیگرى فرد فقدان

 و کردن قطع همانند اجتماع در خونریز افراد این بردن بین از کنند مى نظر تجدید خود گفتار در دارد افراد سایر تربیت و حفاظت
   .کرد قطع را آن باید عقل حکم به که است مضر و مزاحم شاخه و عضو بردن بین از
 طرفداران که حالى در برداشت، مردم میان از صحیح تربیت با باید را ناپسند صفت این نیست، قساوت و جویى انتقام جز قصاص -2

  .ددمن مى اى تازه روح جویى انتقام ناپسند صفت این به روز هر قصاص
 مساله یک خاطر به غضب آتش فرونشاندن معنى به انتقام زیرا ندارد، جویى انتقام مساله با ارتباطى هیچگونه قصاص تشریع: پاسخ

 از حمایت و عدالتخواهى آن هدف و است اجتماع بر ستم و ظلم تکرار از پیشگیرى منظور به قصاص که حالى در است، شخصى
 .باشد مى گناه بى افراد سایر

 این از پیش سال 1400 در که قانونى این بر بنا کند، رشد اجتماع دوش به دوش باید است اجتماعى نظام به مربوط که مسائلى -3
  .شود عملى امروز اجتماع در نباید ،شده مى پیاده

 است ارزشى بى ادعاى آن غیر و نبرد میدانهاى کشتار آمار و امروز دنیاى در جنایات وحشتناك توسعه برابر در مزبور ادعاى: پاسخ
 قصاص هرگز و گذارده قصاص کنار در را عفو قانون هم اسالم آمد، وجود به دنیایى چنین که فرض به. است تر شبیه خیالبافى به و
 کنونى دنیاى در اما کنند، عفو را قاتل که داد خواهند ترجیح مردم خود محیطى چنان در مسلما است، نکرده معرفى منحصر راه را

 گسترش را جنایات دامنه اینکه جز قانون این حذف است تر وحشیانه و بیشتر گذشته از قطعا گوناگون هاى لفافه تحت جنایاتش که
 .ندارد اثرى دهد

 عمل این با نمائیم استفاده اجتماع نفع به آنها وجود از اجبارى کار با و کنیم زندانى را قاتالن قصاص، جاى به نیست بهتر آیا -4
 .شود مى استفاده المقدور حتى آنها وجود از هم و ماند مى محفوظ آنان شر از اجتماع هم

است  جنایات و قتل تکرار از پیشگیرى و اجتماع عمومى حیات حفظ کند مى تصریح قرآن که همانطور ،قصاص از هدف :پاسخ
 به .است بهتر جنایتکاران منازل از بسیارى از آن وضع که کنونى زندانهاى آنهم باشد داشته توجهى قابل اثر تواند نمى زندان مسلما



 زندانى حکم اگر خصوص به فته،یا فزونى جنایت و قتل آمار کوتاهى مدت در شده لغو اعدام حکم که کشورهایى در دلیل همین
  .زنند مى جنایت به دست تر راحت خیالى و تر آسوده فکرى با جنایتکاران صورت این در که باشد بخشودگى معرض در افراد

 است؟ تر رنگین مرد خون آیا -2

 بخاطر جنایتکار مرد چرا است؟ تر رنگین زن خون از مرد خون مگر ،شود قصاصنباید  زن قتل بخاطر مرد ،دهآم قصاص آیات در
  نشود؟ قصاص دهند مى تشکیل را زمین روى جمعیت نصف از بیش که انسانهایى از ناحق خون ریختن و زن کشتن
 قصاص به را جنایتکار مرد توانند مى مقتول زن اولیاى بلکه شود قصاص زن برابر در نباید مردم که نیست این آیه مفهوم: پاسخ

 .بپردازند را دیه مبلغ نصف آنکه شرط به برسانند

 جایز او کشتن دیه، نصف پرداخت با ولى است شرط و قید بدون قصاص زن، قتل برابر در مرد قصاص عدم از منظور: دیگر بعبارت
 از تر کمرنگ شخون یا دورتر انسانیت مرتبه از زن که ستنی این بخاطر قصاص اجراى براى مزبور مبلغ پرداخت ،کهاین توضیح .است
 .شود مى او خانواده متوجه مرد از گرفتن قصاص از که است خسارتى جبران بخاطر تنها دیه نصف پرداختبلکه  است، مرد خون

 چرخ خود اقتصادى فعالیتهاى با و شوند مى متحمل را خانواده مخارج و هستند اقتصادى مؤثر عضو خانواده در غالبا مردان: توضیح
 کسى بر مالى هاى جنبه و اقتصادى نظر از زن و مرد رفتن بین از میان تفاوت این بنابر .آورند مى در گردش به را خانواده زندگى

 لذا شود، مى وارد او گناه بى فرزندان و مقتول مرد بازماندگان به دلیلى بى خسارت نشود مراعات تفاوت این اگر که نیست پوشیده
 نابخشودنى، ضربه و اقتصادى خالء این از و کرده را افراد همه حقوق رعایت مرد قصاص مورد در مبلغ نصف پرداخت قانون با اسالم

  .است نموده جلوگیرى خورد مى خانواده یک به که
 .گردد پایمال قرارگرفته قصاص مورد که دیگرى افراد حقوق ،تساوى بهانهبه که دهد نمى اجازه هرگز اسالم

 بلکه زند نمى دور افراد محور بر قوانین و احکام دانیم مى ولى باشند، مردان از آورتر نان خود، خانواده براى زنانى است ممکن البته
  .سنجید باید زنان کل با را مردان کل

 میان را برادرى رشته قرآن که اینست شود مى استفاده »اخیه من«لفظ  از و کند مى توجه جلب آیه در که دیگرى نکته -3
 آنها مقتول اولیاى عواطف تحریک براى لذا است، برقرار باز ناحق خون ریختن از بعد حتى که داند مى مستحکم قدرى به مسلمانان

   .است جالب و عجیب این و کند مى تشویق مدارا و عفو به تعبیر این با آنانرا و کند مى معرفى قاتل برادران را
  )به بعد 608: ص ،1 ج نمونه، تفسیر(
   »الْأَرض یحیِ«. باران از بعد و بهار در زمین شدن زنده مثل. طبیعى حیات )الف        :است انواعى داراى حیات، -4
   »یحیِیکُم لما دعاکُم«. است مردم شدن زنده عامل که پیامبر دعوت مثل. معنوى حیات )ب
   »أَحیاء بلْ أَموات اللَّه سبِیلِ فی یقْتَلُ لمنْ تَقُولُوا ال«. دارند شهدا که برزخى حیات )ج
   »یحیِیکُم ثُم یمیتُکُم«. است همه براى که اخروى حیات )د
  )275: ص ،1 ج نور، تفسیر(    »حیاةٌ الْقصاصِ فی لَکُم«. عدالت و امنیت سایه در اجتماعى حیات )ه

   



  انفاق  :تمشدرس ه
  .پیش از ورود به بحث، چند نکته به عنوان مقدمه ذکر می شود

. ده استکر در آیات گوناگون به آن اشارهترین مسائلى است که اسالم روى آن تاکید و قرآن مجید  مساله انفاق یکى از مهم -1
  . ، بیان ارزش و آثار انفاق و شرایط آن)أَنْفقُوا(مانند دستور به انفاق 

  .آغاز شده است که موضوع بحث ما است) الَّذینَ أَیها یا(دو آیه از قرآن، بحث انفاق با در  -2
  انفاقو ثواب ارزش 

  . با تشبیه هاي گوناگون اشاره کرده است ثواب انفاقخداوند در چند آیه به ارزش و 

 مائَۀُ حبۀٍ و اللَّه یضاعف لمنْ یشاء و اللَّه مثَلُ الَّذینَ ینْفقُونَ أَموالَهم فی سبِیلِ اللَّه کَمثَلِ حبۀٍ أَنْبتَت سبع سنابِلَ فی کُلِّ سنْبلَۀٍ« -1
یملع عهمانند بذرى هستند که هفت خوشه برویاند، که در هر خوشه، صد کنند،  کسانى که اموال خود را در راه خدا انفاق مى» واس

) از نظر قدرت و رحمت،(کند، و خدا  ، دو یا چند برابر مى)و شایستگى داشته باشد(دانه باشد، و خداوند آن را براى هر کس بخواهد 
  )261:بقره(. داناست) به همه چیز(وسیع، و 

آید که در خوشه و از هر خوشه صد دانه پدید می 7تشبیه شده که از هر دانه پر برکتى  در این آیه، انفاق در راه خدا، به دانه
  »فی کُلِّ سنْبلَۀٍ مائَۀُ حبۀٍ مثَلُ الَّذینَ ینْفقُونَ أَموالَهم فی سبِیلِ اللَّه کَمثَلِ حبۀٍ أَنْبتَت سبع سنابِلَ«. شوددانه می 700مجموع 
و شایستگى در آنها و انفاق آنها را از نظر نیت و خداوند آن را براى هر کس بخواهد : ش آنها منحصر به این نیست، بلکهتازه پادا

  »و اللَّه یضاعف لمنْ یشاء« کند اخالص و کیفیت و کمیت ببیند دو یا چند برابر مى
  » و اللَّه واسع علیم«وسیع و از همه چیز آگاه است  درتاز نظر رحمت و قاین همه پاداش از سوى خدا عجیب نیست چرا که او 

یکى از مشکالت بزرگ اجتماعى که همواره انسان دچار آن بوده و هم اکنون با تمام پیشرفتهاى صنعتى و مادى علتش اینست که 
بیچارگى و تهیدستى در یک طرف و که نصیب بشر شده نیز با آن مواجه است مشکل فاصله طبقاتى است به این معنى که فقر و 

اى آن قدر ثروت بیندوزند که حساب اموالشان را نتوانند داشته باشند و عده دیگرى از  عده. تراکم اموال در طرف دیگر قرار گیرد
  .فقر و تهیدستى رنج برند، بطورى که تهیه لوازم ضرورى زندگى از قبیل غذا و مسکن و لباس ساده براى آنان ممکن نباشد

به  و اى که قسمتى از آن بر پایه غناء و ثروت و بخش دیگر آن بر فقر و گرسنگى بنا شود قابل دوام نبوده بدیهى است جامعه
  .ناپذیر است اى دلهره و اضطراب و نگرانى و بدبینى و دشمنى و جنگ اجتناب در چنین جامعه. سعادت واقعى نخواهد رسید

هاى  عدالتی اى که در اثر بى شود که یکى از اهداف اسالم اینست که اختالفات غیر عادالنه با دقت در آیات قرآن مجید آشکار مى
توانند نیازمندیهاى زندگیشان را  شود از بین برود و سطح زندگى کسانى که نمى اجتماعى در میان طبقه غنى و ضعیف پیدا مى

شته باشند، اسالم براى رسیدن به این هدف برنامه وسیعى در بدون کمک دیگران رفع کنند باال بیاید و حداقل لوازم زندگى را دا
تحریم رباخوارى بطور مطلق، و وجوب پرداخت مالیاتهاى اسالمى از قبیل زکات و خمس و صدقات و مانند آنها و  -نظر گرفته است
تر زنده کردن  د، و از همه مهمده وقف و قرض الحسنه و کمکهاى مختلف مالى قسمتى از این برنامه را تشکیل مى -تشویق به انفاق

  )به بعد313: ص ،2 ج نمونه، تفسیر(                        .روح ایمان و برادرى انسانى در میان مسلمانان است



  پیام ها
 »ینْفقُونَ الَّذینَ مثَلُ«. گردد مى انسان خود وجودى وتکامل رشد سبب بلکه ندارد، اخروى پاداش تنها انفاق، -1

 .دارد استمرار بر داللت مضارع فعل »ینْفقُونَ«. باشد آنان همیشگى  سیره انفاق که است کسانى از قرآن ستایش -2

 »اللَّه سبِیلِ فی«. نیست جدا اخالق از اقتصاد اسالم در. باشد خدا راه در که است ارزشمند زمانى انفاق، -3

 مال تشبیه. است فهم قابل باشند که شرایطى و سن هر در مردم همه براى و شود نمى کهنه هرگز طبیعى، هاى مثال از استفاده -4
 »سنابِلَ سبع أَنْبتَت حبۀٍ کَمثَلِ«. دانه پر متعدد هاى خوشه به انفاق آثار تشبیه و بذر به

 »یضاعف اللَّه و«  .برابر هفتصد پاداش. است حرکت عامل ترین قوى پاداش،  وعده و تشویق -5

 »علیم واسع اللَّه و...  یضاعف اللَّه و«. ندارد محدودیت خداوند، لطف -6

 حساب پس »حبۀٍ مائَۀُ سنْبلَۀٍ کُلِّ فی سنابِلَ سبع أَنْبتَت حبۀٍ کَمثَلِ« دارد؛ نمو و رشد قابلیت برابر هفتصد تا مال، انفاق اگر -7
  )به بعد 417ص ،1 ج نور، تفسیر(    »علیم واسع اللَّه و«! باشد؟ تواند مى چه کنند مى انفاق را خود جان خدا راه در که کسانى

  آیه دیگر
»ثَلُ وینَ مقُونَ الَّذنْفی موالَهأَم غاءتاب رْضاتم اللَّه نْ تَثْبِیتاً وم هِمثَلِ أَنْفُسنَّۀٍ کَمةٍ جوها بِرَبوابِلٌ أَصاب نِ أُکُلَها فَآتَتفَیعفَإِنْ ض ها لَمبصی 

 کنند مى انفاق خود، روح در انسانى ملکات تثبیت و خدا خشنودى براى را خود اموال که کسانى» بصیرٌ تَعملُونَ بِما واللَّه فَطَلٌّ وابِلٌ
 انجام آنچه به خداوند و دهد چندان دو را خود میوه و برسد آن به درشت بارانهاى و باشد بلندى نقطه در که است باغى همچون

  )265: بقره( .بیناست دهید، مى
کسانى که اموال خود را براى خشنودى خدا و استوار کردن ملکات عالى انسانى . تشبیه دیگري براي انفاق بیان می کند ،آیهاین در 

و بارانهاى درشت و پى در پى به آن برسد و به خاطر بلند  اشدى است که در نقطه بلندى بکنند، همچون باغ در روح خود انفاق مى
و اگر باران  میوه خود را دو چندان دهد گیرد و آن چنان رشد و نمو کند کهنور آفتاب به حد کافى بهره  بودن مکان، از هواى آزاد و

  .دهد و شاداب و با طراوت است مىبارد و باز هم میوه و ثمر  درشتى بر آن نبارد الاقل بارانهاى ریز و شبنم بر آن مى
 :ها پیام

  »فَآتَت أُکُلَها ضعفَینِ... ابتغاء مرْضات اللَّه «. شود رشد و کمال روحى باشد، کارها بارور مى اگر هدف، تحصیل رضاى خداوند و -1
  »ابتغاء مرْضات اللَّه«. آید، باید به سراغ آن رفت اخالص، ساده بدست نمى -2
  »بِرَبوةٍ أَصابها«. اى مرتفع است که از خرابى سیل محفوظ است اى در نقطه کارهاى خالص، همچون مزرعه -3
انفاق » جنَّۀٍ بِرَبوةٍ«. تر از ریاکارانند مخلصین در جامعه محبوب. شویم ها هم محروم نمى ها و جمال اگر هدف خدا باشد، از جلوه -4

  .برند بینند واز آن لذّت مى کوه وزمین مرتفع است، که همه مردم آنرا مى ى در دامنه خالص، همانند مزرعه
فَإِنْ «. بارانِ ریز یا درشت مهم نیست، مهم آنست که زمین بتواند آنرا جذب کند. گیرى از امکانات است تر از امکانات، بهره مهم -5

  )422: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        »لَم یصبها وابِلٌ فَطَلٌّ
   



  آثار انفاق: همن درس
  .انفاق هم داراي آثار دنیوي است و هم آثار اخروي

  اثار دنیوي
  در بحث قبلی اشاره شد: افزونی) الف
   جامعه نابودي از پیشگیرى) ب
»قُوا وبیلِ  فی أَنْفس اللَّه التُلْقُوا و دیکُملُکَۀِ إِلَى بِأَیالتَّه نُوا وسإِنَّ أَح اللَّه بحنینَ یسحدر و» الْم ترك با( و! کنید انفاق خدا، راه 

  )195بقره. (دارد مى دوست را نیکوکاران خداوند، که کنید نیکى و نیفکنید هالکت به خود، دست به را خود) انفاق،
  .چند نکته در این آیه قابل توجه است

 از آماده نفرات هم جهاد دارد، احتیاج نیز ثروت و اموال به است آزموده کار و اخالص با نیازمند مردان که اندازه همان به جهاد -1
 سرنوشتدر  کننده تعیین عامل ،سربازان اول درجه درگرچه . جنگى تجهیزات و سالح انواع هم و دارد الزم جسمى و روحى نظر

) درمانى وسایل غذایى، مواد انتقال، و نقل وسیله مهمات، سالح، از اعم( کافى تجهیزات و وسایل بدون سرباز اما ند،هست  جنگ
 .نیست ساخته او از کارى

 :فرماید مى و دهد، مى دستور صراحت با بحث مورد آیه در لذا. است شده شمرده واجبات از ،دشمنان با جهاد وسایل تامین اسالم در
  .»التَّهلُکَۀِ إِلَى بِأَیدیکُم التُلْقُوا و اللَّه سبیلِ  فی أَنْفقُوا و« .نیفکنید هالکت به خویش دست به را خود و کنید انفاق خدا راه در

  .براین اساس انسان هرچه در این زمینه هزینه کند نه تنها ضرر نکرده بلکه سود برده و سودش به فرد و جامعه برمی گردد
 دونهِم منْ آخَرینَ و عدوکُم و اللَّه عدو بِه تُرْهبونَ الْخَیلِ رِباط منْ و قُوةٍ منْ استَطَعتُم ما لَهم أَعدوا و«: خداوند می فرماید

مونَهلَمالتَع اللَّه مهلَمعی قُوا ما ونْ تُنْفم شَی بیلِ  فی ءس اللَّه فوکُم یآماده ، دشمنان با مقابله براى دارید، قدرت در نیرویى هر» إِلَی 
 گروه) همچنین( و بترسانید را خویش دشمن و خدا دشمن آن، وسیله به تا ،)نبرد میدان براى( ورزیده اسبهاى) همچنین( و سازید

 کنید، انفاق) اسالم دفاعى بنیه تقویت و( خدا راه در چه هر و شناسد مى را آنها خدا و شناسید نمى شما که را، اینها از غیر دیگرى
  )60انفال(.شود مى بازگردانده شما به کامل بطور
 سرمایه به نیاز دفاعى، مختلف وسائل و جنگى اسلحه و ابزار و کافى قوه و نیرو تهیه که کند مى اشاره موضوعاین  به آیه این پایان
 بدهید راه این در چه هر بدانید و سازند فراهم را سرمایه این عموم همکارى با باید که دهد مى دستور مسلمانان به لذا دارد، مالى

 .رسد مى شما به آن از بیشتر و آنها تمام و شد خواهد داده پس شما بهکامال  و اید داده خدا راه در

 مغلوب و ضعیف ملت یک زیرا رسد، مى شما به آن عظمت و شوکت و اسالم پیروزى طریق از جهان این زندگى در هم پاداش، این
 هایى ثروت این بر بنا داد، خواهد دست از نیز را خویش استقالل و آرامش و امنیت و افتاد خواهد خطره ب نیز او مالى هاى سرمایه

 .شد خواهد کنندگان انفاق عائد باالتر سطحى در و دیگر طریق از شود مى صرف راه این در که

 نخواهد شما بر ستمى و ظلم تنها نه حال این با شماست انتظار در پروردگار رحمت جوار در دیگر جهان در بزرگترى پاداش هم و
 .برد خواهید را بهره و سود باالترین بلکه رفت



  نیروى یا فکرى قدرت و مال و جان از اعم چیزى گونه هر یعنى .دارد وسیعى مفهوم کهبه کار رفته  »ء شی« کلمه باال جمله در
 نخواهد پنهان خدا از کنید انفاق دشمن برابر در مسلمانان نظامى و دفاعى بنیه تقویت راه در را دیگرى سرمایه گونه هر یا و منطق

  .دهد مىپس  شما به موقع به و داشته محفوظ را آن و ماند
 انفاق خدا راه در را آنچه و »الرَّازِقینَ خَیرُ هو و یخْلفُه فَهو ء شَی منْ أَنْفَقْتُم ما و«. در آیه دیگر هم به این حقیقت اشاره می کند

  )39:سبأ(  است دهندگان روزى بهترین او و کند مى پر را آن جاى خداوند کنید
 که چرا است، سود پر تجارت یک حقیقت در گردد انفاق خدا راه در آنچه دهد مى نشان که است جالبى تعبیر» یخْلفُه فَهو« جمله

 مساوات و برابرى رعایت گیرد مى عهده بر را چیزى عوض کریمى شخص که هنگامى واست  گرفته عهده بر را آن عوض خداوند
 .کند مى چندان صد گاه و برابر چند بلکه کند نمى

  .کند مى پر احسن نحوبه را انفاق جاى برکات انواع با نیز دنیا دربلکه  نیست، دیگر سراى و آخرتبه منحصر الهى وعده این
 است،  کشنده مفاسد از ها جامعه نجات سبب کلى طور به انفاق اینکه آن و است اجتماعى و کلى حقیقت یک بیانگر آیه شریفه -2

 و محروم اکثریتى آنان برابر در و گردد جمع معدود گروهى دست در ثروتها و شود سپرده فراموشى به انفاق مساله که هنگامى زیرا
 در هم ثروتمندان مال و جان که ،خواهد آمد وجود به جامعه در عظیمى انفجار که گذشت نخواهد دیرى باشد داشته وجود بینوا
 .سوخت خواهد آن آتش

 .است ثروت حافظ ثروت تعدیل زیرا است، ثروتمندان نفع به باشد مفید محرومان حال به آنکه از قبل انفاق، این بر بنا

  
 :ها پیام

اگر مردم به . جهاد نیز بدون پشتوانه مالى و گذشت از برخى امکانات، امکان ندارد» ...أَنْفقُوا «. هر حرکتى است  اقتصاد، پشتوانه -1
  .شوند هنگام هجوم دشمن و در راه دفاع از حقّ، اموال خود را بکار نگیرند، گرفتار شکست قطعى مى

  »تُلْقُوا بِأَیدیکُم إِلَى التَّهلُکَۀِو ال ...أَنْفقُوا «. با انفاق، خود و اموالتان را بیمه کنید -2
  .کنید حفظ زکات دادن با را خویش اموال» بالزکاة اموالکم نواصح« :دایفرممی قصارش کلمات از یکى در علیه السالم علىام ام
  »فی سبِیلِ اللَّه«. هاى مالى همه باید رنگ الهى داشته و براى رضاى خداوند باشد جبهه و جنگ و کمک ،در اسالم -3
  »إِنَّ اللَّه یحب الْمحسنینَ«. محبوب خدا شدن، سبب تشویق براى احسان است -4

 »تُنْفقُوا«. نیست کافى شعار و موعظه دارد، الزم بودجه دفاعى، قدرت تأمین

 مطلق آیه... ( تُنْفقُوا ما و. نیست جنگ زمان مخصوص تنها این و کنند مشارکت جبهه، تأمین و جنگ  بودجه در باید مردم -5
 .)کنند خرج پول آمادگى، براى همواره باید مسلمانان که رساند مى و است

 »تُنْفقُوا ما و«. است الزم هم مالى هاى پشتیبانى نیست، کافى نفرات و اسلحه -6

 »ء شَی منْ«  .است الزم...  و قلم اطالعات، آبرو، جانى، مالى، راهى؛ هر از جبهه، به کمک -7

 ما و«. خداست راه در انفاق مصادیق از اسالمى، حکومت نظامى بنیه تقویت براى امکانات وبکارگیرى وانفاق تالش هرگونه -8
 »اللَّه سبِیلِ فی ء شَی منْ تُنْفقُوا



 »اللَّه سبِیلِ فی«. ... و روابط و خودنمایى ریا، روى از نه باشد، خدا راه در که گردد برمى بشما انفاق برکت و خیر بشرطى -9

. گردد برمى مسلمانان عزّت و جامعه اقتصادى وضع و مردم خود به آن  نتیجه و شود مى امت قدرت سبب مالى، هاى کمک -10
»فوی کُمبه بعد307: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        »إِلَی(  
  

  آثار اخروي
  نجات در قیامت

به تعبیر قرآن روزي که دست انسان از همه جا کوتاه می . ترین آثار  انفاق و بخشش در راه خدا، نجات در قیامت است یکى از مهم
شود و هیچ کس نمی تواند سودي به انسان برساند و همه نگران هستند شخص انفاق کننده هیچ گونه ترس و نگرانی نخواهد 

  . می کند داشت چرا که انفاقش از او دستگیري
 که کسانى اى» الظَّالمونَ هم والْکافرُونَ الشَفاعۀٌ و والخُلَّۀٌ فیه بیع ال یوم یأْتی أَنْ قَبلِ منْ رزقْناکُم مما أَنْفقُوا آمنُوا الَّذینَ یاأَیها«

 نه است و فروش و خرید نه آن، در که رسد فرا روزى آنکه از پیش! کنید انفاق ایم، داده روزى شما به آنچه از اید آورده ایمان
 )254بقره( )دیگران به هم کنند، مى ستم خودشان به هم( ستمگرند خود کافران و .شفاعت نه و دوستى

 نه و است آن در فروش و خرید نه که رسد فرا روزى آنکه از پیش کنید انفاق دارید توانایى که امروزآیه به این نکته اشاره دارد 
  .یعنی دستت از همه جا کوتاه است. شفاعت نه و دوستى رابطه
 که دهید انجام توانید مى اى معامله و بیع نه نیست، آنجا در هیچکدام دارد وجود مادى طرق از دنیا در که نجاتى هاى راه یعنی

 نفعى آنجا در کنید مى کسب خود هاى سرمایه با که جهان این مادى دوستیهاى نه و بخرید خود براى را عذاب از نجات و سعادت
 شما حال به آنجا در شفاعت نه و پردازند نمى دیگرى به خود از و اند خویش اعمال گرفتار خود نوبه به نیز آنها زیرا دارد شما حالبه

 اید نداده انجام را آن شما و کند مى شفاعت شایسته را انسان که گیرد مى انجام الهى کارهاى سایه در الهى شفاعت زیرا دارد سودى
 ترك با شما این بر بنا .داشت نخواهد وجود آنجا در است آوردن بدست قابل دنیا این در ثروت و مال با که مادى شفاعتهاى اما و

 )به بعد 258ص ،2 ج نمونه، تفسیر( .اید بسته خود روى به را نجات درهاى تمام دیگران به نسبت بخل و اموال انباشتن و انفاق

 :ها پیام

  »آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«. زنیم صدا احترام با را مردم دستور، از قبل 1
  »یوم یأْتی أَنْ قَبلِ منْ«. است ارزش خیر، کارهاى در ها فرصت از استفاده 2 
 وساطتى و دوستى و محبت هم روز آن در نگیرد، صورت بخششى و انفاق امروز اگر. فرداست شدن محروم امروز، کردن محروم 3 

  »فیه بیع ال یوم«) ( »أَنْفقُوا«. بود نخواهد بین در
  »یوم یأْتی«) ( »أَنْفقُوا«. است انفاق به تشویق براى عاملى معاد، یاد 4 
  »شَفاعۀٌ ال و خُلَّۀٌ ال و فیه بیع ال« است قیامت در انسان بودن خالى دست به توجه سخاوت،  روحیه ایجاد راههاى از یکى 5 

  )397: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        



  آیه دیگر
 »یحزَنُونَ هم ال و علَیهِم خَوف ال و ربهِم عنْد أَجرُهم لَهم أَذى ال و منا أَنْفَقُوا ما الیتْبِعونَ ثُم اللَّه سبِیلِ فی أَموالَهم ینْفقُونَ الَّذینَ«

 پاداش رسانند، نمى آزارى و گذارند نمى منت اند، کرده که انفاقى دنبال به سپس کنند، مى انفاق خدا راه در را خود اموال که کسانى
 )262بقره( .شوند مى غمگین نه و دارند، ترسى نه و است،) محفوظ( پروردگارشان نزد آنها

 در خاطر اطمینان با تا است محفوظ پروردگار نزد پاداششان که دهد مى اطمینان کنندگان انفاق به »ربهِم عنْد أَجرُهم لَهم« جمله
 .افزاید مى آن بر و داده پرورش را آنها خداوند بلکه نقصان، نه و دارد نابودى خطر نه خداست نزد که چیزى زیرا بردارند گام راه این

 آینده امور به نسبت خوف، زیرا داشت نخواهند نگرانى نوع هیچ آنها که اینست به اشاره ،»یحزَنُونَ هم ال و علَیهِم خَوف ال و«جمله 
 از نه است، محفوظ خدا پیشگاه در کنندگان انفاق پاداش اینکه به توجه با این بر بنا گذشته، امور به نسبت اندوه، و حزن و است
 )319ص ،2 ج نمونه، تفسیر( .دهند مى راه دل به اندوهى اند، بخشیده خدا راه در آنچه از نه و دارند ترسى رستاخیز در خود آینده

  
 :ها پیام

 »ال خَوف علَیهِم و ال هم یحزَنُونَ«. خداوند، آینده انفاق کننده را تضمین کرده است -1

ال ... ینْفقُونَ أَموالَهم فی سبِیلِ اللَّه «. کند، از آرامشى الهى برخوردار است انفاق مىفقط براى خدا  کسى که بدون منّت و آزار و -2
  )419: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        »خَوف علَیهِم و ال هم یحزَنُونَ

   



  آداب و شرایط انفاق: درس دهم
است که برخس از آنها مربوط به پیش از انفاق و برخی مربوط به حین انفاق و برخی  در قرآن براي انفاق اداب و شرایطی ذکر شده

  .مربوط به پس از آن می باشد
   :آداب پیش از انفاق

  .باشد اموالانفاق باید از بهترین و پاکترین  -1
»اا یهینَ أَینُواْ الَّذامقُواْ ءن أَنفم اتبطَی تُمباکَسم ا ومنَا منَ لَکُم أَخْرَجضِ مالْأَر واْ وممالْخَبِیثَ لَاتَی نْهقُونَ متُنف تُم ولَس یهذأَن إِلَّا بَِاخ 

 از نچهآ از و اید آورده ستبد که اموالى پاکیزه قسمتهاى از اید آورده ایمان که کسانى اى» حمید    غَنىِ اللَّه أَنَّ واعلَمواْ فیه تُغْمضُواْ
 آنها نیستید حاضر ،تانخود که حالى در نروید ناپاك قسمتهاى سراغ به انفاق، براى و کنید انفاق ایم ساخته خارج شما براى زمین

  )267بقره. (است ستایش شایسته و نیاز بى خداوند، بدانید و کراهت و اغماض روى از مگر بپذیرید را
 :نزول شان

 آورى جمع جاهلیت زمان در رباخوارى طریق از ثروتهایى که شد نازل جمعى باره در آیه این که شده نقل علیه السالم صادق امام از
 خدا راه در حالل و پاك اموال از داد دستور و. کرد نهى کار این از را آنها خداوند کردند، مى انفاق خدا راه در آن از و بودند کرده
 .کنند انفاق

 با را نامرغوب و گوشت کم و خشک خرماهاى ،انفاق هنگام به که دش نازل کسانى درباره آیه این: کند مى نقل علیه السالم على امام
 .پرهیزند به کار این از که شد داده دستور آنها به نمودند مى انفاق بعد و کردند مى مخلوط خوب خرماى

 .گردد انفاق باید که است اموالى چگونگى از سخن آیه این در

 براى زمین از آنچه از و اید آورده دست به تجارت طریق از که اى پاکیزه اموال از! اید آورده ایمان که کسانى اى: فرماید مى نخست
 .کنید انفاق باغ و زراعت و کشاورزى از و زمینى زیر معادن و منابع از ایم کرده خارج شما

 زمین از آنچه از( »الْأَرضِ منَ لَکُم أَخْرَجنا مما« جمله و است تجارى درآمدهاى به اشاره) اید کرده کسب آنچه( ،»کَسبتُم ما« جمله
 انواع تمام این بر بنا است، زمینى زیر معادن همچنین و کشاورزى و زراعى درآمدهاى انواع به اشاره) ایم ساخته خارج شما براى

 و دامدارى و صنایع حتى است آن گوناگون منابع و زمین دارد، انسان که اموالى تمام سرچشمه زیرا شود، مى شامل را درآمدها
 .گیرد مى مایه زمین از همه آن، مانند

 طیبات از بخشى کردن انفاق از نباید این بر بنا گذاشتیم شما اختیار در را اینها منابع ما که است حقیقت این به اى اشاره تعبیر این
 .کنید دریغ خدا راه در آن سرگل و ها پاکیزه و

 نیستید حاضر شما خود که حالى در کنید انفاق آن از تا نروید ناپاك قسمتهاى سراغ به: افزاید مى بیشتر چه هر تاکید براى سپس
  .کراهت و اغماض روى از مگر بپذیرید، را آن

 نیست خودشان استفاده قابل و افتاده مصرف از تقریبا آنچه و ارزش بى اموال از همیشه دارند عادت مردم از بعضى که آنجا از 
 و است، آنها به نسبت تحقیر و اهانت نوع یک ندارد، نیازمندان حال به چندانى سود اینکه بر عالوه انفاقها اینگونه و کنند انفاق



 لطیفى دلیل با را آن و کند مى نهى کار این از را مردم صریحا جمله این باشد، نمى نیز انسانى روح پرورش و معنوى تربیت موجب
 برادران باره در چرا .ناچارى و کراهت روى از مگر بپذیرید را اموال اینگونه نیستید حاضر خودتان شما اینکه، آن و سازد، مى همراه

 .شوید مى کار این به راضى است او از شما چیز همه و کنید مى انفاق او راه در که خدایى باالتر آن از و مسلمان

 پست اموال انفاق با و .وند استخدا دیگر طرف و نیازمند مؤمنان طرفش یک خدا، راه در انفاق که کند مى اشاره لطیفى نکته به آیه
 انسانیت و ایمان نظر از بلندى مقام تهیدستى رغم على است ممکن است که نیازمندان به نسبت تحقیرى سو یک از ارزش، بى و

 .است پروردگار شامخ مقام به نسبت ادبى بی دیگر سوى از و شود آزرده روحشان و باشند داشته

 یعنى معنوى، پاکیزگى هم و مصرف براى داشتن ارزش و شود مى شامل را ظاهرى پاکیزگى هم) ها پاکیزه( »طیبات« به تعبیر
 .دارند کراهت اینها همه پذیرش از ایمان با افراد زیرا .حرام و ناك شبهه اموال

 غنى نظر هر از و ندارد، شما انفاق به نیازى تنها نه یعنى» است ستایش شایسته و نیاز بى خداوند بدانید« :فرماید مى آیه پایان در
 .است ستایش شایسته و حمید لذا و گذارده، شما اختیار در او را نعمتها تمام بلکه است،

 مورد کنید، مى انفاق که اى پاکیزه اموال خاطر به را شما است نیاز بى شما انفاق از اینکه عین در یعنى )کننده ستایش( »حمید«
 )به بعد 331: ص ،2 ج نمونه، تفسیر(                        .دهد مى قرار ستایش

  
 :ها پیام

 »کَسبتُم ما طَیبات منْ أَنْفقُوا«. نامطلوب و ارزش بى اشیاى از رهایى نه است، بخل از رهایى انفاق، از هدف -1

 »أَخْرَجنا مما...  کَسبتُم ما«. نیست کاال یا نقد پول میان تفاوتى انفاق، در -2

 »کَسبتُم ما«. است ارزش داراى رنج، دست از بخشش بلکه نیست، مهم ها بادآورده بخششِ -3

 »الْخَبِیثَ التَیمموا و«. بماند محفوظ محرومان کرامت باید انفاق در -4

 »التَیمموا و«. نیفتید نیز آن فکر به بلکه نکنید، انفاق پست و ناپاك چیزهاى از تنها نه -5

 است شایسته کنند، انفاق تو به که پسندى مى را آنچه هر. است ناپسند و پسندیده شناخت براى معیار بهترین انسان، وجدان -6
 »تُغْمضُوا أَنْ إِلَّا بِآخذیه لَستُم«. نیست انفاق  شایسته دارى، نمى دوست آنرا اگر و کنى انفاق که

 »آخذیه«. شد گیرنده دست شما، دهنده دست روزى شاید بدهد، را خود شدن فقیر احتمال ثروتمندى فرد هر -7

 وسختى اغماض با هم شما یعنى »تغمضوا«. است آنان استیصال ى نشانه بلکه نیست، فقرا رضایت نشانه نامرغوب، مال گرفتن -8
 .نیست شما رضایت ى نشانه این ولى بگیرید، را چیزى است ممکن

  )424-5ص ،1 ج نور، تفسیر(  »حمید غَنی اللَّه أَنَّ«. است نیاز بى و غنى خداوند گرنه و گردد مى بر شما خود به انفاق اثر -9
  

  آیه دیگر؛
 از اینکه مگر رسید نمى کارى نیکو) حقیقت( به هرگز »علیم بِه اللَّه فَإِنَّ ء شَی منْ تُنْفقُوا ما و تُحبونَ مما تُنْفقُوا حتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«

 )92آل عمران. (است خبر با آن از خداوند کنید مى انفاق آنچه و کنید، انفاق) خدا راه در( دارید مى دوست آنچه



 به و »برّ«  است حیوانات وانواع ها انسان عموم غذاى کهبه گندم زیاد  »رّب« را وسیع صحراهاىبه  لذا است، وسعت معنى به »رّبِ«
  .شود مى گفته »رّبِ« رسد مى دیگران به و بوده گسترده آن نتیجه که نیک کارهاى
 که نیکى نوع هر به »خیر« ولى است، اختیار و قصد روى از و توجه با توأم نیکوکارى» رّبِ« که اینست »خیر« و» رّبِ« میان تفاوت

 .گردد مى اطالق باشد، توجه بدون چه اگر بشود دیگرى به

 .کنید انفاق خدا راه در دارید مى دوست آنچه از اینکه مگر رسید نمى نیکى و »رّبِ« بحقیقت هرگز شما: گوید مى فوق آیه

 به و دارد وسیعى معنى »رّبِ« که است این شود مى استفاده قرآن آیات از آنچه گفتباید  چیست؟ اینجا در »رّبِ« مقصود که این در
 روز و خدا، به ایمان« که شود مى استفاده بقره سوره 177 آیه از که چنان شود، مى گفته پاك اعمال و ایمان از اعم نیکیها تمام
 »رّبِ«ه هاي شعب از ،حوادث و مشکالت برابر در استقامت و عهد، به وفاى و روزه، و نماز و نیازمندان، به کمک و پیامبران، و جزا،

   .شوند مى محسوب

»سلُّوا أَنْ الْبِرَّ لَیتُو کُموهجلَ وبشْرِقِ قالْم غْرِبِ والْم نَّ ونْ الْبِرَّ لکنَ مآم بِاللَّه مِ وورِ الْیالْآخ کَۀِ والئالْم تابِ والْک ینَ والنَّبِی آتَى و 
 الْموفُونَ و الزَّکاةَ آتَى و الصالةَ أَقام و الرِّقابِ  فی و السائلینَ و السبِیلِ ابنَ و الْمساکینَ و  الْیتامى و  الْقُرْبى ذَوِي حبه  على الْمالَ

مهدهوا إِذا بِعدعاه ابِرِینَ وی الصف أْساءالْب و الضَّرَّاء ینَ وأْسِ حالْب« 

 انسان عالقه مورد که است اموالى از کردن انفاق آنها از یکى که دارد زیادى شرایط واقعى، نیکوکاران مقام به رسیدن این بر بنا
 قرار راهى دو سر بر انسان که شود مى روشن گاه آن اخالق، و انسانیت اصول به احترام و خدا به واقعى عالقه و عشق زیرا است،
 و حقیقت و خدا مقابل طرف در و است، او شدید عالقه مورد که باشد داشته قرار منصبى و مقام یا ثروت و مال طرف یک در گیرد،

 اگر و است، صادق خود عالقه و عشق در که شود مى معلوم کرد نظر صرف دومى بخاطر اولى از اگر کارى، نیکو و انسانیت عواطف
 این و است پایه بهمان نیز او معنوى عالقه و عشق شود مى معلوم کند، نظر صرف بود حاضر جزئى موضوعات از راه این در تنها

  .شخصیت و ایمان سنجش براى است مقیاسى
 مورد غیر یا عالقه مورد اموال از ،زیاد یا کم کنید مى انفاق خدا راه در آنچه: فرماید مى کنندگان انفاق توجه جلب براى آیه پایان در

   .ماند نخواهد مخفى او بر آن چگونگى نیز و شد نخواهد گم هرگز و است آگاه آنها همه از خداوند عالقه،
»قُوا ما ونْ تُنْفم شَی فَإِنَّ ء اللَّه بِه یملع«   

 زهرا فاطمه. کرد درخواست اى کهنه پیراهن حضرت از فقیرى بردند، مى شوهر خانه به عروسى شب در را السالم علیها زهرا فاطمه وقتى

  .بخشید او به را عروسیش پیراهن همان و افتاد» ... الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ« آیه این یاد به السالم علیها
 حق زیاد یا کم خود، مال از و بگذرد او بر سال که کسى: فرمود مى که شنیدم پدرم از: فرمود عمر بن مفضل به السالم علیه صادق امام

 شیعیان بر را آن خداوند که است تکلیفى این! مفضل اى .ببخشد را او آنکه مگر کند، نمى نظر او به قیامت روز خداوند ندهند، را ما
  )به بعد 3، ص2تفسیر نمونه، ج(. هستیم هدایت راه و تقوا و برّ ما پس» .. الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«: فرماید مى قرآن در آنجاکه کرده الزم

  
 :ها پیام

 »... الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«  .است عالقه مورد امور از خالصانه انفاق نیکوکاران، مقام به رسیدن راه یگانه -1



 و خیالى هاى محبوب از کندن دل. است مطرح نیز کننده انفاق رشد بلکه نیست، فقرزدایى تنها انفاق از هدف اسالم، مکتب در -2
 »الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«. است کننده انفاق براى انفاق آثار ترین مهم از سخاوت، روح شکوفاشدن

 »الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«. است برّ مقام به رسیدن از شدن محروم سبب دنیا به دلبستگى -3

4- تَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«. اوست کریمانه و اجتماعى نگاه سایه در فرد سعادتقُوا حتُنْف« 

 بِرّ مقام باالترین به دهند، مى خدا راه در را خود  جان که شهدایى پس. است »جان« انسان براى داشتنى دوست چیز بهترین -5
 »تُحبونَ مما تُنْفقُوا«. رسند مى

 به فقر، شدت جهت به فقرا است ممکن زیرا. دارند مى دوست بینوایان که را آنچه نه کن، انفاق دارى مى دوست خود که را آنچه -6
 »ممایحبون« نه ،»تُحبونَ مما«. باشند راضى نیز ناچیز اشیاى

 »تُحبونَ مما تُنْفقُوا«  .آنهاست بر حاکم بلکه نیست، ثروت و مال اسیر یافته، الهى تربیت که انسانى -7

 »تُحبونَ مما«. کمیت نه است، کیفیت اصل انفاق، در -8

 »تُحبونَ مما تُنْفقُوا«. دوستى مال نه است دوستى انسان مکتب اسالم، -9

 .است تبعیض بیانگر »من« »تُحبونَ مما« .کن انفاق دارى، دوست را آنچه از بخشى تنها تفریط، نه و افراط نه انفاق در -10

 إِنَّه و«. شود انفاق مانع که است محبت شدت است، خطرناك آنچه »تُحبونَ مما«: هست انسانى هر نهاد در مال به محبت -11
بحرِ لالْخَی یدلَشَد«  

 .شود مورچه صدها کشتى تواند مى آب، روى زرد برگ یک »ء شَی منْ تُنْفقُوا ما و«. باشد اندك چهگر است انفاق مهم -12

  »علیم بِه اللَّه فَإِنَّ«. کنیم انفاق را ها بهترین کنیم؟ کوتاهى آن کیف و کم در چرا بیند، مى را انفاق خداوند که حال -13
  )563- 4ص ،1 ج نور، تفسیر(                        

   
  
  

   



  : آداب حین انفاق: درس یازدهم
  عدم اسراف و سختگیري  و بدون افراط و تفریط -1

انسانها در انفاق دو دسته اند عده ایی سختگیري در انفاق دارند که هیچ گونه انفاقی نمی کنند در برابر عده ایی، اسراف در انفاق، 
  . در حالی که در قرآن هر دو سرزنش شده است. هرچه دارند انفاق می کنند

 باز را آن کاملًا نه و باش بخیل و کن زنجیر و غل گردنت به را دستت نه »الْبسط کُلَّ التَبسطْها و عنُقک  إِلى مغْلُولَۀً یدك التَجعلْ«
 )29:اسراء( .کن اسراف و ولخرجى و بگذار

  .بلکه حد وسط و اعتدال در انفاق سفارش شده است
»ینَ وأَنْفَقُوا إِذا الَّذ رِفُوا لَمسی و قْتُرُوا لَمی نَ کانَ ویب کنه و کنند مى اسراف نه کنند انفاق گاه هر که هستند کسانى آنها» قَواماً ذل 

  )67فرقان. (دارند اعتدالى حد ایندو میان در بلکه گیرى، سخت
 .است انفاق در مخصوصا کارها در تفریط و افراط گونه هر از دورى و  اعتدال» الرحمن عباد« ممتازبرجسته و  صفت یکی از

 انسانى هر حتمى وظائف از یکى انفاق که چرا باشد نداشته ذکر به نیاز که بطورى گیرد مى مسلم را انفاق اصلخداوند در این آیه، 
 آن نه دارند، گیرى سخت و اسراف گونه هر از دور و عادالنه انفاقى: گوید مى و برد مى آنان انفاق کیفیت روى را سخن لذا است،
 .نگیرند بهره آنها مواهب از دیگران که باشند گیر سخت چنان آن نه و بمانند گرسنه فرزندشان و زن که کنند بخششى و بذل چنان

 .باشد بوده الزم مقدار و حق از کمتر که است آن »اقتار« گردد، مصرف بیجا و حق غیر در و حد از بیش که این »اسراف«

 تالوت را آیه این السالم علیه صادق امام که هنگامى اینکه آن و است شده اعتدال اقتار و اسراف براى جالبى تشبیه روایات از یکى در
 مشت سپس است، گیرى سخت و »اقتار« همان این فرمود و گرفت، دست در محکم و برداشت زمین از ریزه سنگ مشتى فرمود

 دیگرى مشت سوم بار است، »اسراف« این فرمود و ریخت زمین روى به آن همه که گشود را خود دست چنان و برداشت دیگرى
 »قوام« همان این فرمود و بازماند، دستش در مقدارى و ریخت فرو مقدارى که اى گونه به گشود را خود دست کمى و برداشت

  )152: ص ،15 ج نمونه، تفسیر(      .است وسط حد و استقامت و عدالت معنى به لغت در »وامقَ« واژه  .است
  
  اسراف و سختگیرى -2

  .است شده آن از فراوانى نکوهش روایات و آیات در و است اعمال ترین مذموم از یکى اسراف ،اسالم و قرآن دیدگاه از
 ).83 یونس( »الْمسرِفینَ لَمنَ إِنَّه و الْأَرضِ فی لَعالٍ فرْعونَ إِنَّ و« است فرعونى برنامه یک اسراف 

 ).43 غافر( »النَّارِ أَصحاب هم الْمسرِفینَ أَنَّ و« جهنمند و دوزخ اصحاب کنندگان اسراف

 سبب کارىاسراف هر و کرد کارى اسراف بتوان که نیست زیاد قدر آن انسانها جمعیت به توجه با زمین روى منابع ،شده ثابت امروز
 .است خدا خلق از بیگانگى و خودپسندى و خودخواهى با توأم معموال اسراف روح بعالوه بود، خواهد گناهى بى انسانهاى محرومیت

 ،توحیدى بینش نظر از اصوال است، نکوهیده و ناپسند و زشت اندازه همین به نیز بودن خسیس و سختگیرى و بخل حال عین در
 نه او دانیم مى و است ناپسند و زشت او رضایت و اجازه بدون تصرفى گونه هر و هستیم او دار امانت همه ما و است خدا اصلى مالک



  .چشمى تنگ و بخل اجازه نه و دهد مى اسراف اجازه
  . است اقتار حقّ، راه در بخل و) باشد کم گرچه( است اسراف باطل، راه در بخشش: فرمود السالم علیه صادق امام

 )154: ص ،15 ج نمونه، تفسیر(

  
 :ها پیام

 نشان »لو« و شدن عملى نشان »إِذا« عرب ادبیات در... ( أَنْفَقُوا إِذا. است قطعى  ومسأله وظیفه یک عبادالرحمن، براى انفاق -1
 .)است نشدن عملى

 »أَنْفَقُوا - لرَبهِم یبِیتُونَ«. باشد جامعه محرومان به رسیدگى کنار در باید الهى، خوف و جهنّم از ترس و شب نماز -2

 »یسرِفُوا لَم«. دارد محدودیت کردن خرج در ولى است، مالک انسان -3

 »یسرِفُوا لَم أَنْفَقُوا إِذا«. انفاق در حتّى نیست، جایز اسراف -4

 »یقْتُرُوا لَم«. بدورند بخل از خداوند، خاص بندگان -5

 »قَواماً ذلک بینَ کانَ و«. باشد داشته معتدل هاى برنامه باید میانه، امت -6

  )282: ص ،6 ج نور، تفسیر(                        »قَواماً«. است ارزش انفاق، و عبادت در روى میانه -7
  
  دادنمخفی صدقه  -3
 اگر خَبِیرٌ تَعملُونَ بِما اللَّه و سیئاتکُم منْ عنْکُم یکَفِّرُ و لَکُم خَیرٌ فَهو الْفُقَراء تُؤْتُوها و تُخْفُوها إِنْ و هی فَنعما الصدقات تُبدوا إِنْ

 شما گناهان از قسمتى و است بهتر شما براى بدهید، نیازمندان به و ساخته مخفى را آنها اگر و! است خوب کنید، آشکار را انفاقها
 )271:بقره( .است آگاه دهید مى انجام آنچه به خداوند و پوشاند مى را

 انفاقها چگونگى

 را آنها اگر و است خوبى چیز کنید، آشکار را انفاقها اگر .است بودن پنهان و آشکار نظر از انفاقها چگونگى از سخن آیه، این در
 بخشوده کار این پرتو در و( پوشاند مى را شما گناهان از بخشى و " است بهتر شما براى بدهید نیازمندان به و ساخته مخفى

 .است آگاه دهید، مى انجام آنچه به خداوند و) شد خواهید

 آشکار طور به انسان که هنگامى زیرا دارد، مفیدى اثر کدام هر آن اختفاى و خدا راه در آشکار و علنى انفاق که نیست تردیدى -1
 شوند، مى نیک کارهاى اینگونه به تشویق مردم که این از گذشته باشد واجب انفاق اگر کند مى انفاق خدا راه در را خود مال علنى و

 .است نکرده عمل خود واجب وظیفه به که گردد مى انسان از نیز تهمت این رفع

 انجام و محرومان از حمایت و خیر کارهاى به را مردم که است عملى تبلیغ نحوه یک حقیقت در باشد، مستحب انفاق اگر و
 .کند مى تشویق المنفعه عام و اجتماعى نیک کارهاى

 در بیشترى خلوص و است، کمتر آن در خودنمایى و ریا قطع طور به شود، انجام مردم انظار از دور و مخفى طور به انفاق چنانچه و



 در کار دو از یک هر« :گوید مى فوق آیه لذا و شود، مى حفظ بهتر آنها آبروى محرومان، به کمک باره در مخصوصا بود، خواهد آن
 »است شایسته و خوب خود مورد

 .گیرد انجام مخفیانه مستحب انفاقهاى اما و گردد، اظهار است بهتر واجب انفاقهاى که شده تصریح احادیث بعضى در

 انفاقهاى اما نمائید انفاق آشکار طور به و کنید جدا مال از آشکار طور به را واجب زکات« :فرمود که شده نقل علیه السالم صادق امام از
است بهتر باشد مخفى اگر مستحب« 

 دستور از بعد زیرا دارد عمیق اثر گناهان آمرزش در خدا راه در انفاق که شود مى استفاده »سیئاتکُم منْ عنْکُم یکَفِّرُ و« جمله از -2
 »پوشاند مى را شما گناهان و« :فرماید مى جمله این در انفاق

 الرَّب غَضَب تُطْفئُ السرِّ صدقَۀُ« ::از جمله پیامبر اسالم فرمود. است شده وارد زیادى روایات شود مى آمرزش سبب انفاق اینکه درباره
ئُ ویئَۀَ تُطْفا الْخَطئُ کَمطْفی اءالْم النَّار و فَعینَ تَدعباباً سنَ بم لَاءآتش آب که همانطور و نشاند مى فرو را خدا  خشم نهانى انفاق »الْب 
 .و هفتاد بال را دفع می کند برد مى بین از را انسان گناه و کند مى خاموش را

 سایه جز اى سایه که روزى در دهد، مى قرار خود لطف سایه در را آنها خداوند که هستند گرو هفت« :در حدیث دیگري می فرماید
 که کسانى و است پیوسته سجده با او قلب که کسى و یابد مى پرورش پروردگار بندگى در که جوانى و دادگر پیشواى نیست او

 گناه به را او مقامى صاحب زیباى زن که کسى و شوند متفرق محبت با و آیند هم گرد محبت با دارند دوست خدا براى را یکدیگر
 او چپ دست که انفاقى از او راست دست که بطورى کند مى نهانى انفاق که کسى و ترسم مى خدا از من بگوید او و کند دعوت
  »شود مى سرازیر شچشم هاى گوشه از اشکى قطره و افتد مى خدا یاد به تنها که کسى و گردد نمى آگاه کرده

  )343- 347ص ،2 ج نمونه، تفسیر(                        
 

 :ها پیام

 »هی فَنعما«. است عملى تبلیغ نوع یک و انسان از بخل تهمت رفع و دیگران تشویق سبب علنى، انفاقِ -1

 »الْفُقَراء تُؤْتُوها«. است آنان اولویت نشانه آیه در فقرا نام لکن دارد، زیادى مصارف زکات، و صدقات اینکه با -2

 »الفقراء یأتکم«: نفرمود و »الْفُقَراء تُؤْتُوها«. بیایند شما سراغ به آنان آنکه نه بروید، فقرا سراغ به باید شما -3

 »لَکُم خَیرٌ فَهو«. دارد مى نگه محفوظ را صدقه گیرنده آبروى و است نزدیک اخالص به و دور خودنمایى و ریا از پنهانى، انفاقِ -4

 هاى ونمونه مصادیق الهى، پیامبران لذا. رود مى شر سراغ به گاهى مصداق در گرچه دارد، وخیرخواهى سودجویى غریزه انسان، -5
 »لَکُم خَیرٌ فَهو«. اند کرده بیان انسان براى را خیر

 آمده کبیره گناهان برابر در قرآن در »سیئات« »سیئاتکُم منْ عنْکُم یکَفِّرُ«. بخشد مى را صغیره گناهان از بخشى فقرا، به کمک -6
 .شود مى گفته صغیره گناهان به و

  »خَبِیرٌ تَعملُونَ بِما اللَّه و«. مردم آگاهى و اطالع نه خداست، علم است مهم آنچه -7
  )430: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        

  



  آیه دیگر 
 را، خود اموال که آنها» یحزَنُونَ هم ال و علَیهِم خَوف ال و ربهِم عنْد أَجرُهم فَلَهم عالنیۀً و سرا النَّهارِ و بِاللَّیلِ أَموالَهم ینْفقُونَ الَّذینَ«

 )274( .شوند مى غمگین نه و آنهاست، بر ترسى نه است، پروردگارشان نزد مزدشان کنند، مى انفاق آشکار، و پنهان روز، و شب

  
 :نزول شان

 و آشکارا را درهمى و روز در را درهمى و شب در را درهمى داشت، درهم4 حضرت است شده نازل علیه السالم علىامام  درباره آیه
 .شد نازل آیه این و کرد انفاق نهان در را درهمى

 که آنها« :فرماید مى است، انفاق متنوع و مختلف کیفیات آن و استخد راه در انفاق با ارتباط در دیگرى مساله از سخن آیه این در
 ».است پروردگارشان نزد پاداششان کنند مى انفاق آشکار، و پنهان روز، و شب در را خود اموال

 پنهان روز، یا شب هنگام به خود انفاق در باید کنندگان انفاق یعنى است، انفاق براى بهتر شرائط رعایت ،مختلف روشهاى انتخاب
 هم تا سازند مخفى آنرا ندارد، اظهار براى موجبى نیازمندان به انفاق که آنجا بگیرند، نظر در را اجتماعى و اخالقى جهات آشکار، یا

 دیگران ترغیب و تشویق و شعائر تعظیم مانند دیگرى مصالح که آنجا و باشد آن در بیشترى خلوص هم و شود، حفظ آنان آبروى
 اخالص با و) آن امثال و خیر بناهاى و جهاد براى انفاق مانند( شود کسى احترام هتک تا ندارد، شخصى جنبه انفاق و است، کار در
 .نمایند انفاق آشکارا ندارد منافات نیز

 »یحزَنُونَ هم ال و علَیهِم خَوف ال و« دشو مى غمگین نه و است انفاق کننده ايبر ترسى نه اثر چنین انفاق اینست که

 اندوهناك دهد مى دست از را آن که هنگامى معموال داند نمى ثروت و مال از نیاز بى را خود خویش زندگى اداره و ادامه براى انسان
 مانع مواقع از بسیارى در امر همین و بود، خواهد چگونه او وضع آینده در داند نمى زیرا شود، مى نگران خود آینده براى و گردد مى

 چنین بدانند، را انفاق اجتماعى آثار دیگر سوى از و باشند داشته ایمان الهى هاى وعده به سو یک از که آنها مگر گردد، مى انفاق
 زیرا شوند، نمى اندوهگین خود ثروت از قسمتى دادن دست از خاطر به و ندارند آینده از وحشتى و خوف خدا راه در انفاق از افرادى

 این در آن اخالقى و اجتماعى و فردى برکات از و پروردگار فضل از بیشتر، مراتب به اند داده دست از که چیزى مقابل در دانند مى
  )360-1: ص ،2 ج نمونه، تفسیر(                        .شد خواهند مند بهره جهان آن و جهان

  
 :ها پیام

  .فعل مضارع بر استمرار داللت دارد» ینْفقُونَ«. انفاق و سخاوت مهم است، نه یکى دو بار انفاق آنهم از روى ترحم  داشتن روحیه -1
  »أَجرُهم«. گستردگى آن است  تعیین نشدن اجر الهى، نشانه -2
  »فَلَهم أَجرُهم«. است هاى الهى، بهترین مشوق انسان در کارهاى نیک وعده -3
  )435: ص ،1 ج نور، تفسیر(_                 »ال خَوف علَیهِم و ال هم یحزَنُونَ«. آرامش و امنیت، از برکات انفاق است -4

   



  :آداب پس از انفاق: درس دوازدهم
  و اذیت منت و ریا به نکردن انفاق آلوده

آداب پیش و حین آنرا رعایت کند اما نسبت به پس از آن غافل باشد لذا خداوند درباره پس از انفاق هشدار  ،چه بسا فردي در انفاق
  . می دهد که آن را باطل نسازید

 صفْوانٍ کَمثَلِ فَمثَلُه الْآخرِ الْیومِ و بِاللَّه یؤْمنُ ال و النَّاسِ رِئاء مالَه ینْفقُ کَالَّذي  الْأَذى و بِالْمنِّ صدقاتکُم التُبطلُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«
هلَیع تُراب هوابِلٌ فَأَصاب لْداً فَتَرَکَهونَ ال صرقْدلى یع  شَی ا ءموا مبکَس و ي ال اللَّهدهی مرِینَ الْقَواید آورده ایمان که کسانى اى» الْکاف 

 و خدا به و کند، مى انفاق مردم، به دادن نشان براى را خود مال که کسى همانند! نسازید باطل آزار، و منت با را خود بخششهاى
 افشانده آن در بذرهایى و( باشد، خاك) از نازکى قشر( آن، بر که است سنگى قطعه همچون) او کار( آورد، نمى ایمان رستاخیز، روز

 که کارى از آنها. کند رها) بذر و خاك از خالى و( صاف را آن و) بشوید، را بذرها و خاکها همه و( برسد، آن به باران رگبار و) شود،
 )264:بقره. (کند نمى هدایت را کافران جمعیت خداوند، و آورند، نمى دست به چیزى اند، داده انجام

 .سازند اثر بى و باطل آزار، و منت خاطر به را خود انفاقهاى نباید ایمان با افراد که شده حقیقت این به اشاره آیه در

 .کند مى بیان مثال اما براي روشن شدن موضوع آن را در قالب

 و باشد خاك از نازکى قشر آن بر که است صافى سنگ قطعه همچونو منت،  خودنمایى و ریاکارى با توأم انفاقهاي :فرماید مى
 انجام که کارى از آنها سازد رها صاف را آن و بشوید را بذرها و خاك وبرسد  آن به درشت باران و شود افشانده آن در بذرهایى

  ). کَسبوا مما ء شَی  على یقْدرونَ ال صلْداً فَتَرَکَه وابِلٌ فَأَصابه تُراب علَیه صفْوانٍ کَمثَلِ فَمثَلُه( "آورند نمى دست به چیزى اند داده
   گیرد، نمى قرار آن بر چیزى و کند نمى نفوذ آن در چیزى که است صاف و بزرگ سنگ قطعه معنى به »صفوان«
   است، شده اطالق نیز بار مصیبت و سنگین و سخت کارهاى به لذا و است، درشت دانه سنگین باران معنى به »وابل«
 .روید نمى آن بر چیزى که است صافى سنگ »صلدا«

  خاك آن در نیز مستعدى بذرهاى و باشد پوشانده را آن روى خاك از رقیقى قشر که بگیرید نظر در را محکمى سنگ قطعه
 وسایل تمام اینکه با ببارد، آن بر برکتى پر درشت دانه باران سپس گیرد، قرار آفتاب تابش و آزاد هواى معرض در و شود افشانده

 قشر آن که کند نمى این جز کارى باران این و رود مى بین از چیز همه کمبود، یک خاطر به ولى است، فراهم اینجا در رشد و نمو
 قیافه با روید نمى آن بر گیاهى هیچ که را نفوذ قابل غیر سخت سنگ و سازد مى پراکنده و شوید مى بذرها همراه را باریک

 نفوذ قابل غیر و خشن درونى و آراسته ظاهرى بود، شده افشانده نامناسبى محل در بذرها که چرا سازد، مى آشکار بارش خشونت
 براى که دارد عمیقى خاك به نیاز درخت و گیاه پرورش که حالى در بود، گرفته را آن روى خاك از نازکى قشر تنها و داشت

 .باشد آماده گیاه تغذیه و آب ذخیره و ها ریشه پذیرش

 صاحبانش و گیرد مى سرچشمه قساوتمند و سخت دلهاى از که آزار و منت با آمیخته انفاقهاى و ریاکارانه اعمال است گونه این
 .رود مى باد بر زحماتشان تمام و برند نمى آن از اى بهره هیچ

 ).الْکافرِینَ الْقَوم الیهدي اللَّه و( "کند نمى هدایت را کافران گروه خداوند و ":فرماید مى آیه پایان در



 کسانى چنین و پوییدند، را آزار و منت و ریا و کفر راه خود، پاى با که چرا گیرد مى آنها از را هدایت توفیق خداوند اینکه به اشاره
 .اند گرفته قرار ردیف یک در همه آزار، و منت با آمیخته و ریایى انفاقهاى ترتیب این به و نیستند، هدایت شایسته

 :ها نکته

 اعمال از اى پاره که شود مى استفاده) نکنید باطل آزار و منت با را خود انفاقهاى( ،»الْأَذى و بِالْمنِّ صدقاتکُم التُبطلُوا« جمله از -1
 .است احباط مساله همان این و ببرد بین از را نیک اعمال نتایج است ممکن

 باطن ریاکار افراد زیرا است گویا بسیار است پوشانیده را آن روى خاك از نازکى قشر که سنگى قطعه به ریاکارانه عمل تشبیه -2
 ندارد آنها وجود در ثابتى ریشه هیچگونه که اعمالى و پوشانند مى نیکوکارى و خواهى خیر از اى چهره با را خود ثمر بى و خشن
  )324-5ص ،2 ج نمونه، تفسیر( .سازد مى آشکار را آنها باطن و زند مى کنار را پرده زودى به زندگى حوادث اما دهند مى انجام

  
 :ها پیام

 »التُبطلُوا«. برد مى بین از را صدقات و انفاق پاداش فقیر، آزار و گذارى منّت -1

 »بِاللَّه الیؤْمنُ و النَّاسِ رِئاء مالَه ینْفقُ«. است وقیامت پروردگار به واقعى ایمان عدم نشانه ریا، -2

 »النَّاسِ رِئاء«. است مهم کننده انفاق  روحیه و انگیزه نیست، مهم انفاق -3

 .است گروه سه هر با تطبیق قابل »فَمثَلُه«  کلمه. است تباه کافر، و ریاکار گذار، منّت شخص اعمال -4

 »صلْداً فَتَرَکَه«. است حقایق کاشف حوادث، و شود مى رسوا عاقبت ریاکار، -5

 »ء شَی  على یقْدرونَ ال«. است نکرده کسب نیز را روحى رشد بلکه است، محروم آخرت پاداش از تنها نه ریاکار -6

  )421: ص ،1 ج نور، تفسیر(           »الْکافرِینَ الْقَوم یهدي ال«. است تهدید مورد و کفر مدار در وریاکار، گذار منّت -7
 

   منت و ریا به آلوده انفاق براى دیگر مثال
»دوأَی کُمدتَکُونَ أَنْ أَح نَّۀٌ لَهنْ جیلٍ منَخ نابٍ ورِي أَعنْ تَجا مهتتَح الْأَنْهار یها لَهنْ فکُلِّ م راتالثَّم و هرُ أَصاببالْک و ۀٌ لَهیذُر فاءضُع 

 خرما درختان از باغى که دارد دوست شما از کسى آیا »تَتَفَکَّرُونَ لَعلَّکُم الْآیات لَکُم اللَّه یبینُ کَذلک فَاحتَرَقَت نار فیه إِعصار فَأَصابها
 به که حالى در باشد، داشته وجود اى میوه گونه هر از ،)باغ( آن در او براى و بگذرد، نهرها آن، درختان زیر از که باشد داشته انگور و

 ور شعله و کند برخورد آن به است) سوزانى( آتش آن در که گردبادى) هنگام، این در( دارد، ضعیف فرزندانى و رسیده پیرى سن
 )266بقره( بیندیشید شاید سازد، مى آشکار شما براى را خود آیات خداوند چنین این بسوزد؟ و گردد

 از را آن آثار نکوهیده کارهاى این چگونه اینکه و آزار و منت و ریاکارى با آمیخته انفاق مساله براى دیگرى، گویاى مثال آیه این در
 پیر .کشند مى خویش انفاق بر بطالن خط آزار، و منت و ریا با که یاشخاص حال از زیبا بسیار ترسیمى. است شده بیان برد مى بین
 و حال زندگى تامین راه تنها و اند گرفته را او اطراف کوچکى و سال خرد فرزندان که کند مى مجسم نظر در را اى سالخورده مرد

 گذرد مى کنارش از جارى آب پیوسته که درختانى دیگر، هاى میوه و انگور و خرما درختان با است خرمى و سبز سر باغ آنان، آینده
 اندوه و حسرت چه انسانى چنین کند، مى خاکستر به مبدل آنرا و وزد مى آتشبارى گردباد ناگهان ندارد، آبیارى براى زحمتى و



 زحمت است، چنین برند، مى بین از آنرا آزار و منت و ریا با سپس و دهند مى انجام نیکى اعمال که کسانى حال دارد، مرگبارى
 را آن آزار و منت و ریا آتشبار باد گرد که چرا بینند مى خاکستر را همه دارند، آن نتیجه به نیاز که روز آن در و اند، کشیده فراوانى
  )329: ص ،2 ج نمونه، تفسیر(                        .است سوزانده

  
 :ها پیام

 »... أَحدکُم یود أَ«. کنى درك خوب را مسائل تا بگذار دیگران جاى به را خودت -1

 »... و نَخیلٍ منْ جنَّۀٌ«. کنیم استفاده گذارد، نمى اثر آن در نسل و عصر و مکان و زمان که طبیعیى هاى مثال از -2

 »فَاحتَرَقَت«. خرّم بوستانى بر آتشى و سرسبز، باغى بر است سوزانى باد همچون انفاق، از بعد آزار و منّت -3

  »فَاحتَرَقَت نار فیه إِعصار فَأَصابها« .است لحظه یک در عمل حبط و تخریب ولى است، تدریجى یافتن، رشد -4
 إِذْ بِإِبلیس اللَّه فعلِ منْ کَانَ بِما فَاعتَبِرُوا«: فرمایدایی اعمال چندین هزار ساله ابلیس میلحظهدرباره از بین رفتن  علیه السالمامام علی 

 ساعۀٍ کبرِ عنْ الْآخرَةِ سنی منْ أَم الدنْیا سنی منْ أَ یدرى لَا سنَۀٍ آلَاف ستَّۀَ اللَّه عبد قَد کَانَ و الْجهِید جهده و الطَّوِیلَ عملَه أَحبطَ
 بین از تکبر با را او مداوم هاى کوشش و فراوان اعمال زیرا گیرید، عبرت داد انجام ابلیس به نسبت خداوند آنچه از پس،» واحدةٍ

 .کرد نابود را همه تکبر ساعتى با اما است، آخرت یا دنیا هاى سال از باشد مىن مشخّص که کرد عبادت سال هزار6 او.برد

  )423: ص ،1 ج نور، تفسیر(                       »تَتَفَکَّرُونَ لَعلَّکُم«. است کردن فکر براى قرآن، هاى مثال -5
   



  تجارى اسناد تنظیم :درس سیزدهم

 اللَّه علَّمه کَما یکْتُب أَنْ کاتب الیأْب و بِالْعدلِ کاتب بینَکُم لْیکْتُب و فَاکْتُبوه مسمى أَجلٍ  إِلى بِدینٍ تَداینْتُم إِذا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«
کْتُبفَلْی لِ ولمالَّذي لْی هلَیقُّ عالْح تَّقِ ولْی اللَّه هبر ال و خَسبی نْهئاً مالَّذي کانَ فَإِنْ شَی هلَیقُّ عفیهاً الْحس ضَعیفاً أَو أَو تَطیعسأَنْ الی 

 أَنْ الشُّهداء منَ تَرْضَونَ ممنْ امرَأَتانِ و فَرَجلٌ رجلَینِ یکُونالَم فَإِنْ رِجالکُم منْ شَهیدینِ واستَشْهِدوا بِالْعدلِ ولیه فَلْیمللْ هو یملَّ
 أَقْسطُ ذلکُم أَجله  إِلى کَبیراً أَو صغیراً تَکْتُبوه أَنْ التَسئَموا و دعوا ما إِذا الشُّهداء الیأْب و  الْأُخْرى إِحداهما فَتُذَکِّرَ إِحداهما تَضلَّ

اللَّهنْدع و مةِ أَقْولشَّهادل نى ووا أَالَّ  أَدةً تَکُونَ أَنْ إِالَّ تَرْتابجاررَةً تتُدیرُونَها حاض نَکُمیب فَلَیس کُملَیع ناحوها أَالَّ جتَکْتُب وا وإِذا أَشْهِد 
تُمعتَبای ال و ضَاری بکات ال و شَهید لُوا إِنْ وتَفْع وقٌ فَإِنَّهفُس بِکُم اتَّقُوا و اللَّه و کُملِّمعی اللَّه و بِکُلِّ اللَّه شَی ء لیمایمان که کسانى اى »ع 

 میان در) را سند( عدالت، روى از اى نویسنده باید و بنویسید را آن کنید، پیدا یکدیگر به دارى مدت بدهى که هنگامى اید آورده
 باید پس کند دارى خود - داده تعلیم او به خدا که طور همان -نوشتن از نباید دارد، نویسندگى بر قدرت که کسى و بنویسد شما

 اگر و! ننماید فروگذار را چیزى و پرهیزد، به اوست پروردگار که خدا از و کند، امال باید اوست، عهده بر حق که کس آن و بنویسد
 و کند امال عدالت، رعایت با او ولى باید ندارد، کردن امال بر توانایى یا است، مجنون و ضعیف  یا سفیه اوست، ذمه بر حق که کسى

 هستند، شما اطمینان و رضایت مورد که کسانى از زن، دو و مرد یک نبودند، مرد دو اگر و بگیرید شاهد را خود مردان از نفر دو
 دعوت) شهادت براى( را آنها که هنگامى به نباید شهود و. کند آورى یاد او به دیگرى یافت، انحرافى یکى اگر تا کنید انتخاب

 شهادت براى و تر نزدیک عدالت به خدا نزد در این، نشوید ملول بزرگ، یا باشد کوچک چه نوشتن از و نمایند خوددارى کنند، مى
 .کنید مى دست به دست خود، بین که باشد نقدى ستد و داد اینکه مگر باشد، مى بهتر شک و تردید از جلوگیرى براى و تر مستقیم

 به نباید و! بگیرید شاهد کنید، مى) نقدى( فروش و خرید که هنگامى ولى. ننویسید را آن که نیست شما بر گناهى صورت، این در
 از. اید شده خارج پروردگار فرمان از کنید، چنین اگر و)! گیرند قرار فشار تحت و( برسد زیانى) حقگویى، خاطر به( شاهد، و نویسنده

 )282بقره( .داناست چیز همه به خداوند دهد، مى تعلیم شما به خداوند و پرهیزید به خدا

  تفسیر
 بیشتر چه هر ها سرمایه تا کرده بیان اقتصادى و تجارى امور براى دقیقى مقررات و احکام است، قرآن آیه ترین طوالنى که آیه این

  .ندهد رخ مردم میان در نزاعى و اختالف و بست بن و کنند پیدا را خود طبیعى رشد
 . است شده بیان مالى ستد و داد مورد در مهم دستور چند آیه این در

 پیدا یکدیگر به معامله یا دادن وام خاطر به دارى مدت بدهى که هنگامى اید آورده ایمان که کسانى اى«: نوشتن داد و ستد -1
 .وامها براى مدت تعیین هم و شود مى روشن وام و قرض بودن مجاز مساله هم تعبیر، این از» بنویسید را آن کنید

 یا باشد گرفتن قرض طریق از خواه شود، مى شامل را بدهکارى گونه هر دینو  شد برده کار به »دین« کلمه ،شریفه آیه در
 عموم شامل بحث مورد آیه این بر بنا .بگیرد ذمه به را چیزى طرفین از یکى که فروش، و خرید و صلح و اجاره مانند دیگر معامالت

 .نوشتن داد و ستد استاما نکته مهم در اینجا بحث . دارد وجود معامالت در که شود مى هایى بدهى

  نوشتن از روي عدالت -2



 روى از اى نویسنده باید«: ایدرمف مى بماند، سالم طرفین احتمالى مداخالت از داد قرار و شود بیشترى اطمینان جلب اینکه براى
 ).بِالْعدلِ کاتب بینَکُم لْیکْتُب و(» بنویسد) را بدهکارى سند( عدالت

 .است درگیرى و نزاع از پیشگیرى هدف از این کار،. باشد عادل شخص آن و گردد تنظیم سومى شخص وسیلهبه باید داد قرار یعنی

  خودداري نکردن از نوشتن و رعایت امانت در نوشتن -3
 )..بنویسد باید است داده تعلیم او به خدا که همانطور و کند خوددارى نوشتن از نباید دارد نویسندگى بر قدرت که کسى

 مهم امر این در را معامله طرفین باید بلکه کند، خالى شانه قرارداد نوشتن از نباید داده او به خدا که موهبتى این پاس به یعنى
 .نماید تنظیم دقیقا را سند داده، تعلیم او به خدا که چنان آن یعنى ،را نیز داشته باشد نوشتن در امانت رعایت و نماید کمک

 ).الْحقُّ علَیه الَّذي لْیمللِ و( "کند امالء باید است او ذمه بر حق که یکس -4

 باید اوست گردن بر حق که کس آن: گوید مى آیه .بنویسد نویسنده تا بگوید را قرارداد صورت باید معامله طرفین از یکى مسلما
 انکارى گونه هر جلو بگیرد، انجام او امالى با که هنگامى و است بدهکار امضاى اسناد، در اصلى امضاى همیشه اصوال کند، امالء
 .شد خواهد هگرفت

 »شَیئاً منْه یبخَس ال و ربه اللَّه لْیتَّقِ و«. نکند فروگذار را چیزى و پرهیزد به خدا از باید بدهکار -5

 امالء او ولى باید ندارد، کردن امالء بر توانایى بودن الل خاطر به یا و باشد) مجنون یا ضعیف عقل نظر از یا سفیه بدهکاراگر  -6
 ).ولیه فَلْیمللْ هو یملَّ أَنْ یستَطیع ال أَو ضَعیفاً أَو سفیهاً الْحقُّ علَیه الَّذي کانَ فَإِنْ( .کند

   کند، امالء بایدآنها  »ولى« ،گروه 3 مورد در
  سامان بخشند و سر را خویش مالى امور و دهند تشخیص را خویش نفع و ضرر توانند نمى و بوده سفیه که کسانى) الف
  .ها دیوانه یا هوش کم و فرتوت پیران ،سال و سن کم کودکان مانند اند ضعیف فکرى نظر از که کسانى )ب

 .نباشند گنگ چند هر ندارند را کردن امالء توانایى که کسانى

 به نه و بگوید آنها حق از بیش چیزى نه. هستند او والیت تحت که کسانى بدهى به اعتراف و امالء در ولى توسط رعایت عدالت -7
 .بردارد گام آنها زیان

 .باشندهر دو  شما اطمینان و رضایتالبته شاهدانی که مورد . گرفتن شاهد دو مرد یا یک مرد و دو زن بالغ و مسلمان -8

 "کند یادآورى او به دیگرى یافت، انحرافى یکى اگر تا ). الْأُخْرى إِحداهما فَتُذَکِّرَ إِحداهما تَضلَّ أَنْ( 

 مسیر دیگر، جهات یا فراموشى خاطر به شهادت اداء هنگام به و شوند، واقع تاثیر تحت است ممکن قوى عواطف خاطر به زنان زیرا
 .کمتر و تر پایین حدى در ولى هست نیز مردان درباره احتمال این البته کند، مى یادآورى را دیگرى یکى، لذا و نکنند طى را صحیح

 .است واجب کار، این براى دعوت هنگام به شهادت تحمل زیرا. اط شهادت دادنشهود  دارى خودعدم  -9

  باشد زیاد یا کم بدهىنوشتن  -10
 و شک ازچرا که  ه شودنوشتو بزرگ  کوچک ، اعم ازبدهکاریها به مربوط قراردادهاى، الزم است تمام اقتصادى روابط سالمت براي 

 و للشَّهادةِ أَقْوم و اللَّه عنْد أَقْسطُ ذلکُم أَجله  إِلى کَبِیراً أَو صغیراً تَکْتُبوه أَنْ التَسئَموا و«( .می کند جلوگیرى گفتگو و نزاع و تردید
  »تَرْتابوا أَلَّا  أَدنى



 به شهود اطمینان و تقویت موجب دیگر، سوى از و عدالت اجراى ضامن سو یک از ،آن در دقت و اسناد تنظیم عبارت دیگر،به 
 .شود مى جامعه افراد میان در بدبینى ایجاد مانع سوم سوى از و شهادت اداى هنگام

 .گیرد قرار قضات توجه مورد مدرکى و شاهد عنوان به تواند مى شده تنظیم اسناد که دهد مى نشان خوبى به جمله این

  ننوشتن داد و ستد نقدي  -11
 أَنْ إِلَّا«. مجلس پرداخت می شود در را قیمت و جنس که باشد نقدى ستد و دادو آن  ده،ش استثناء حکم این از مورد یکفقط 
 »تَکْتُبوها أَلَّا جناح علَیکُم فَلَیس بینَکُم تُدیرُونَها حاضرَةً تجارةً تَکُونَ

 .است معامله بودن نقد بر تاکیدى .بگردانید دست به دست خود میان در »بینَکُم تُدیرُونَها« و نقد معامله »حاضرَةً تجارةً«

 زیرا است، بجا کنند تنظیم سندى اگر هم نقدى معامله صورت در که شود مى استفاده) ندارد مانعى( »جناح علَیکُم فَلَیس« کلمه از
 پیدا خیارات به مربوط مسائل یا آن مقدار و معامله وجه پرداختن مساله در کشمکشهایى نیز نقدى معامالت در که شود مى بسیار

 .دهد مى پایان آنها به باشد میان در کتبى سند اگر که شود مى

 احتمالى اختالفات جلوى زیرا است، بهتر آن براى گرفتن شاهد ولى نیست، الزم آن نوشتن و سند تنظیم نقدى معامله درگرچه 
 »تَبایعتُم إِذا أَشْهِدوا و«. گیرد مى را آینده

   خدا فرمان اطاعت و پرهیزکارى و تقوا به دعوت -12
 ).اللَّه اتَّقُوا و( "کند مى خدا فرمان اطاعت و پرهیزکارى و تقوا به دعوت را مردم احکام، همه آن ذکر از بعد آیه پایان در

 آرى دارد، دانش و علم فزونى و بینى روشن و آگاهى در اثر عمیقى پرستى خدا و پرهیزکارى و تقوا که است این این جمله، مفهوم
 زیرا دارد منطقى جنبه کامال معنى این سازد، مى روشن را حقایق آیینه همچون یابد، صیقل تقوا وسیله به انسان قلب که هنگامى

 ببیند، هست که چنان آن را حقیقت چهره دهد نمى اجازه او به و اندازد مى انسان فکر بر حجابهایى ناپاك اعمال و زشت صفات
            .شود مى آشکار حق چهره رفت، کنار حجابها تقوا وسیله به که هنگامى

 دل صفاى طریق از را الهى علوم از دیگرى بخش و گرفت فرا باید رسمى تعلم و تعلیم طریق از را علوم از قسمتى که است این حق
 ببیند الیق و بخواهد که کس هر دل در خداوند که است نورى همان این و .ساخت فراهم تقوا و معرفت آب با آن شستشوى و

  )383-391ص ،2 ج نمونه، تفسیر(                      »یشاء من قلب فى اللَّه یقذفه نور العلم« اندازد مى
  

  نکته

 در مراحل، تمام در جزئیات ذکر با هم آن است، شده ذکر معامالت براى سند، تنظیم مورد در آیه این در که دقیقى احکام -1
 .دارد آنها کار نظم و مسلمین اقتصادى امور به نسبت قرآن، که است عمیقى توجه بیانگر مجید، قرآن آیه ترین طوالنى

 و کند نمى مستجاب خداوند کند، دعا چه هر گیرد، قرار تلف معرض در مالش و نگیرد شاهد و سند معامله در کسى اگر -2
   نکردى؟ عمل من سفارشات به چرا: فرماید مى

  



 :ها پیام

 .است احکام به عمل براى تشویقى »آمنُوا الَّذینَ أَیها یا« خطاب و احکام، به عمل مقدمه و بستر ایمان، -1

  »مسمى أَجلٍ  إِلى«. باشد روشن باید بدهکارى، مدت -2
 ها بدهى باید ظنّ، سوء و انکار فراموشى، از جلوگیرى و طرفین روحى آرامش و همدیگر به بینى خوش و اعتماد حفظ براى -3

  »فَاکْتُبوه«. شود نوشته
. شود نوشته سومى شخص توسط و طرفین حضور با باید سند طرفین، احتمالى تصرّف و دخل از قرارداد حفظ و اطمینان براى -4
»و کْتُبلْی نَکُمیب بکات«  
 قلم در عدالت داشتن اسناد،  نویسنده گزینش شرط »بِالْعدلِ« بنویسد را واقع عین و گرفته نظر در را حقّ قرارداد،  نویسنده -5

 .است

  »اللَّه علَّمه کَما یکْتُب أَنْ کاتب یأْب ال و«. کنیم کارگشایى است، داده ما به خداوند که علمى و سواد شکرانه به -6
  »یکْتُب أَنْ کاتب یأْب ال و«. بنویسد مردم براى باید دارد قلم که کسى دارد، ویژه مسئولیت اى حرفه و فن هر اهل -7
 علَیه الَّذي لْیمللِ و« نماید ادعا بستانکار را آنچه نه بنویسد، کاتب و بگوید را قرارداد متن اوست ذمه بر حقّ که ،بدهکار باید -8

  »الْحقُّ
  »الْحقُّ علَیه الَّذي لْیمللِ و«. است قبول قابل خودش، علیه انسان اقرار -9

 لْیتَّقِ و«. بگوید را بدهى خصوصیات تمام و نکند فروگذار را چیزى و بگیرد نظر در را خدا باید قرارداد امالى هنگام بدهکار، -10
اللَّه هبر«   
 بود، الل و گنگ یا و ناتوان و ضعیف یا سفیه بدهکار، اگر. نشود ضایع ناتوان حقّ که باشد اى گونه به باید قانون تدوین -11

  »ولیه فَلْیمللْ« »ضَعیفاً أَو سفیهاً الْحقُّ علَیه الَّذي کانَ فَإِنْ«. بنویسد کاتب و بگوید را قرارداد متن او ولى و سرپرست
  »ولیه فَلْیمللْ«. هستند ولى نیازمند اجتماعى، مناسبات در ناتوانان و سفیهان -12
 این لزوم نشانه امر صیغه »فَلْیمللْ«. است الزم سرپرستان و مسئوالن سوى از ضعیف، اقشار و محروم طبقه حقوق به توجه -13
 .است کار

  »رِجالکُم منْ شَهِیدینِ«. باشند مى مقدم زنان بر دادن گواهى و شدن گواه در مردان، -14
  »تَرْضَونَ ممنْ«. باشند طرفین رضایت و اطمینان مورد و عادل باید گواهان -15
 شهادت اداى هم اتفاق به زن دو آن بود، زن دو و مرد یک شاهد اگر ولى باشند، شاهد توانند مى تنهایى به مردها از کدام هر - 16

 خاطر به یا گواهى، در مرد یک جاى به زن دو »إِحداهما فَتُذَکِّرَ«. کند یادآورى دوم نفر کرد، اشتباه یا لغزش یکى اگر تا. کنند
 آنها آشنایى و ندارند فعال حضور اقتصاد و بازار مسائل در زنان معمولًا که است آن جهت به یا و آنهاست عاطفى و ظریف ى روحیه

 .است کمتر معامالت ى نحوه با

 الشُّهداء یأْب ال و«. نیست واجب دعوت بدون شدن گواه گرچه نکنید، خوددارى کردند، دعوت شما از گرفتن شاهد براى اگر -17
  »دعوا ما إِذا



  »کَبِیراً أَو صغیراً تَکْتُبوه أَنْ تَسئَموا ال و«. است مهم الناس حقّ و اطمینان حفظ نیست، مهم قرارداد مبلغ -18
19- دارد فایده سه عادالنه و دقیق صورت به سند ثبت: 

   »أَقْسطُ«. است عدالت اجراى ضامن: الف
   »أَقْوم«. است دادن شهادت بر گواهان جرأت موجب: ب
  »تَرْتابوا أَلَّا  أَدنى«. است جامعه در بدبینى ایجاد مانع: ج

  »أَقْسطُ ذلکُم«  .شود مى آسان آن پذیرفتن شود، گفته مردم براى احکام اسرار و فایده اگر -20
  »تَرْتابوا أَلَّا  أَدنى«. فرداست اختالف و فتنه از بهتر قرارداد، نوشتن براى امروز شدن معطل -21
  »حاضرَةً تجارةً تَکُونَ أَنْ إِلَّا«. نیست نوشتن به لزومى نقدى، معامالت در -22
  »تَبایعتُم إِذا أَشْهِدوا و تَکْتُبوها أَلَّا جناح علَیکُم فَلَیس«. بگیرید شاهد ولى نیست، الزم نوشتن اگرچه نقدى، معامالت در -23

 یضَار ال«. گیرند قرار طرفین از یکى اذیت و آزار مورد گفتن حقّ و نوشتن حقّ خاطر به نباید و هستند امان در شاهد و کاتب -24 
بکات ال و شَهِید«  

 گر و شوند مالى تأمین نحوى به کاتب و شاهد باید بود، زحمتى تحمل یا زمان نیازمند قرارداد، نوشتن یا و شهادت اداى اگر -25
  »شَهِید ال و کاتب یضَار ال و«  .کرد خواهند ضرر دو هر نه

  »شَهِید ال و کاتب یضَار ال«. شود وارد ضررى طرفین از یکى به که کنند تنظیم اى گونه به را سند ندارند حقّ شاهد و کاتب - 26
  »فُسوقٌ فَإِنَّه«. است گناه و فسق باشد، که کس هر از سند، در خدشه گونه هر -27
  »فُسوقٌ فَإِنَّه«. است فسق و مرز از خروج همان مرزها شکستن و هستند مردم حقوق مرزبان شاهد، و کاتب -28
  »اللَّه یعلِّمکُم و اللَّه اتَّقُوا و«. گیرد مى را حقایق و علوم آینه همچون تقوى، با و پاك قلب -29

 باید گذار قانون. کند مى بیان شما براى را قوانین و احکام آن، اساس بر و داند مى را شما معنوى و مادى نیازهاى تمام خداوند -30 
  )448-452ص ،1 ج نور، تفسیر(                        »علیم ء شَی بِکُلِّ اللَّه و«. باشد داشته گسترده و عمیق آگاهى

 

»إِنْ و لى کُنْتُمفَرٍ  عس و وا لَمباً تَجِدوضَۀٌ فَرِهانٌ کاتقْبنَ فَإِنْ مأَم ضُکُمعضاً بعب ؤَدي فَلْینَ الَّذاؤْتُم أَمانَتَه تَّقِ ولْی اللَّه هبر وا ال وتَکْتُم 
 به اگر و بگیرید اى وثیقه نیافتید، اى نویسنده و بودید سفر در اگر و» علیم تَعملُونَ بِما اللَّه و قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها منْ و الشَّهادةَ
 خدایى از و بپردازد) بموقع را خود بدهى و( امانت شده، شمرده امین که کسى پس.) نیست الزم وثیقه( داشتید اطمینان یکدیگر

 به خداوند و است گناهکار قلبش شک بى پس کند، کتمان را آن کس هر و نکنید کتمان را شهادت و. کند پروا اوست پروردگار که
 )283:بقره( .داناست دهید مى انجام آنچه

  .نباشیم یا باشیم سفر در خواه گرفت وثیقه و گرو بدهکار از توان مى نبود، اى نویسنده بدهى سند تنظیم براى هرگاهیعنی، 
 :ها پیام

  »مقْبوضَۀٌ«. است بودن اختیار در و گرفتن بدست وثیقه، شرط 1

  »مقْبوضَۀٌ فَرِهانٌ«. بگیرید وثیقه طلب، برابر در کند، نمى عیب کارى محکم از کار 2



  »أَمنَ فَإِنْ مقْبوضَۀٌ فَرِهانٌ«. رهن بدون مطمئن افراد براى و رهن ناشناس براى. دارد تفاوت احکام در افراد جایگاه 3
 اطمینان گرفتن، رهن فلسفه »اؤْتُمنَ الَّذي فَلْیؤَد بعضاً بعضُکُم أَمنَ فَإِنْ«. شود سلب معامالت در ها اطمینان و اعتمادها نگذارید 4

 .ندارد ضرورتى گرفتن رهن بود، اطمینان آن بدون اگر که است

  »الشَّهادةَ تَکْتُموا ال و«. مسئولند مظلومان برابر در مردم، حقوق به آگاه افراد 5
  »قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها منْ و«. است حرام سکوت است، الزم حقّ بیان که آنجا 6
  »قَلْبه آثم فَإِنَّه یکْتُمها منْ و«. شود مى گواهى کتمان عامل گناهکار، قلب. شود مى بیرونى انحراف سبب درونى، انحراف 7
  »علیم تَعملُونَ بِما اللَّه و«. است حقایق بیان و تقوا پیدایش سبب داند، مى را ما کارهاى همه خداوند اینکه به ایمان 8
  )452ص ،1 ج نور، تفسیر(

   



  استفاده از روزي حالل و پاك: درس چهاردهم
 و بود شده مردم هاى توده فرهنگ جزء مطلب این و بوده دانشمندان توجه مورد انسانى اخالق روحیات بر غذاها تأثیر االیام قدیم از

به همین خاطر در قرآن، استفاده از غذاي حالل و پاك در آیات گوناگون مورد تاکید . است سالم بدن در سالم عقل که بودند معتقد
 از جمله؛ . قرار گرفته است

 به که اى پاکیزه نعمتهاى از ایمان با افراد اى«» تَعبدونَ إِیاه کُنْتُم إِنْ للَّه اشْکُرُوا و رزقْناکُم ما طَیبات منْ کُلُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«
  )172بقره( .کنید مى پرستش را او اگر آورید بجا را خدا شکر و بخورید ایم داده روزى شما

  
 :ها پیام

  »طَیبات منْ کُلُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«. ندارد طیبات از گیرى بهره با منافاتى تقوى، و زهد و خودسازى -1
  »تَعبدونَ« ،»اشْکُرُوا و« ،»کُلُوا«. است معنویات ى مقدمه مادیات اسالم، مکتب در -2
  »رزقْناکُم ما طَیبات«. دارد توجه بهداشت به تغذیه، در اسالم -3
  »اشْکُرُوا و«) ( »کُلُوا«. باشید نداشته توقّعى آنان، به محبت و مردم زندگى تأمین از قبل -4
 خود اعتبارات و سرمایه مدیریت، تالش، فکر اقتصادى، نتیجه را رزق انسان اگر. است ناب توحید و خداپرستى ى نشانه شکر، -5

  »تَعبدونَ إِیاه کُنْتُم إِنْ للَّه اشْکُرُوا و«. کند شکر را او تا بود نخواهد قایل سهمى خداوند براى بداند،
  »تَعبدونَ«) ( »للَّه اشْکُرُوا و«. است عبادت روشن نمونه شکر، -6
  »للَّه اشْکُرُوا و« »کُلُوا«. است واجب خداوند، شکر -7
  »تَعبدونَ إِیاه کُنْتُم إِنْ«) ( »کُلُوا«. کند نمى حرام خود پیش از شمرده، حالل خدا را آنچه خداپرست، -8

  )261: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        
  آیه دیگر؛

 و حالل زمین، در آنچه از! مردم اى » مبِینٌ عدو لَکُم إِنَّه الشَّیطانِ خُطُوات التَتَّبِعوا و طَیباً حاللًا الْأَرضِ فی مما کُلُوا النَّاس أَیها یا«
  )168بقره. (شماست آشکار دشمن او که براستى. نکنید پیروى شیطان، هاى گام از و بخورید است، پاکیزه
 .است همراه »طیب« و »حالل« قید دو با معموال است غذاها از استفاده به مربوط قرآن در که خطابهایى ،اینکه توجه قابلنکته 

 نقطه است، انسانى سالم طبع موافق که شود مى گفته پاکیزه چیزهاى به »طیب« باشد، نداشته ممنوعیتى که چیزى »حالل«
 .دارد تنفر آن از آدمى طبع که »خبیث« مقابل

 اغواء و خود هدف به وصول براى شیطان که است گامهایى شیطان خطوات و است قدم و گام معنى به »طوةخَ« جمع »خطوات«
  .دارد مى بر مردم

 در تدریج بطور غالبا تبهکاریها و انحرافها اینکه آن و اشاره دارد تربیتى دقیق مساله یک به) شیطان گامهاى( الشیطان خطوات
  : دارد وجود مراحلى معموال مخدر مواد به جوان یک شدن آلوده براى مثال .فورى و دفعى صورت به نه کند، مى نفوذ انسان



 .شمرد مى ساده را اینکار انجام و کند مى شرکت جلسات این از یکى در تماشاچى صورت به نخست

 .است آن مانند و بیمارى درمان یا و خستگى رفع عنوان به مخدر مواد از استفاده دوم گام

 .کند صرفنظر آن از کوتاهى مدت در اینکه قصد به و کم صورت به مواد این از استفاده سوم گام

 .آید مى در بینوا و سخت معتاد یک صورت به شخص و شود مى برداشته دیگرى از پس یکى گامها سرانجام

 این کشاند، مى پرتگاه سوى به خود سر پشت در تدریجا و بقدم قدم را انسان است، صورت همین به معموال شیطان هاى وسوسه
 روش همین از خود شوم هاى نقشه کردن پیاده براى آلوده و شیطانى دستگاههاى تمام نیست، اصلى شیطان به منحصر موضوع

   کنند، مى استفاده) گام به گام( »خطوات«
 به نشد، موفق اگر. نماید مى دعوت کفر به ابتدا: کند مى طى را مراحلى خود،  وسوسه در شیطان، است آمده البیان روح تفسیر در

 باز اگر و عبادات جاى به مباح کارهاى به نشد، موفق اگر صغیره، گناهان به نشد موفق اگر کبیره، گناهان به نشد، موفق اگر بدعت،
  .بماند باز باالتر مرحله از شخص تا است، تر پایین که کند مى دعوت عباداتى به نشد، موفق هم
چرا که او دشمن قسم خورده و آشکار انسان بوده و  .نشد همراه شیطان با و بود هوش به باید اول گام همان از :گوید مى قرآن لذا

  .همواره او را به بعدي و فحشاء دعوت می کند

 و دهد مى فرمان زشتى و بدى به فقط را شما ،)شیطان( همانا » التَعلَمونَ ما اللَّه علَى تَقُولُوا أَنْ و الْفَحشاء و بِالسوء یأْمرُکُم إِنَّما«
  )569-573ص ،1 ج نمونه، تفسیر(                       )169 بقره( نیستید آگاه آن به که بگویید چیزهایى خداوند بر اینکه

  
  :ها پیام

  »طَیباً حاللًا...  کُلُوا«. بودن پسند دل و پاکیزه بودن، حالل: است چیز دو مصرف، در اساسى شرط -1
  »کُلُوا«. است مخالف ها ریاضت بعضى با اسالم -2
  »الشَّیطانِ خُطُوات التَتَّبِعوا و طَیباً حاللًا...  کُلُوا« .است شیطان از پیروى ناپاك، و پلید چیزهاى و ماحر از گیرى بهره -3
. داشت توجه آن هاى لغزش به نیاز، تأمین ضمن باید. است شیطان تسلّط و انحراف براى اى زمینه گاهى بشر، طبیعى نیازهاى -4
  »...خُطُوات التَتَّبِعوا و...  کُلُوا«
  »الشَّیطانِ خُطُوات«. کرد مواظبت اول قدم همان از باید. کند مى منحرف قدم به قدم را انسان شیطان، -5
  »خُطُوات«. شود مى وارد گوناگونى راههاى از مردم، انحراف براى شیطان -6
...  کُلُوا«. است شیطان آشکار دشمنى از نمودى حالل، هاى نعمت از آنان بازداشتن و ها حرام از استفاده به مردم نمودن وادار -7

  » مبِینٌ عدو لَکُم إِنَّه...  طَیباً حاللًا
  »یأْمرُکُم إِنَّما مبِینٌ عدو« است خداوند به افترا و فحشا انجام براى وسوسه شیطان، دشمنى ى نشانه -8
 افترا فرمان و گناه به دستور همان فحشا، و سوء به فرمان. دهد مى نشان آنرا توجیه راه هم دهد، مى گناه به دستور هم شیطان، -9

  »تَقُولُوا أَنْ و...  یأْمرُکُم«. است گناه توجیه به دستور خدا، به بستن
  »التَعلَمونَ ما اللَّه علَى تَقُولُوا أَنْ«. است حرام علم، بدون دادن فتوى و دین احکام باره در نظر اظهار -10



 خدا از سخن و حرف آن بدانیم که مواردى به رسد چه تا داد، نسبت خداوند به را چیزى نباید شک، و تردید مقام در حتّى -11
  »التَعلَمونَ ما اللَّه علَى تَقُولُوا أَنْ و«. کرد دقّت احکام بیان و قرآن تفسیر در باید بنابراین. نیست

 »رحیم غَفُور اللَّه إِنَّ علَیه إِثْم فَال عاد ال و باغٍ غَیرَ اضْطُرَّ فَمنِ اللَّه لغَیرِ بِه أُهلَّ ما و الْخنْزِیرِ لَحم و الدم و الْمیتَۀَ علَیکُم حرَّم إِنَّما 
 آن) ولى( است کرده حرام شود، گفته آن بر ذبح هنگام به خدا غیر نام آنچه و خوك، گوشت و خون و مردار) گوشت( تنها خداوند

 او بر گناهى نباشد متجاوز و ستمگر که صورتى در) بخورد آن از خود جان حفظ براى ضرورت موقع در( شود مجبور که کس
  )257: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        )172بقره( ».است مهربان و بخشنده خداوند نیست،

  
 حرام گوشتهاى تحریم فلسفه

 و جسم وضع به کامل توجه با و دارد خاصى فلسفه الهى محرمات سائر همچون شده تحریم فوق آیه در که غذاهایى شک بدون
  .است شده ویژگیهایش تشریع تمام با انسان جان

  حرمت مردار
 و نسله انقطع و قوته ذهبت و بدنه ضعف اال احد منها ینل لم فانه المیتۀ اما« :درباره حرمت مردار می فرماید علیه السالم صادق امام

 آن و د،شو مى قطع را نسل ونیرویش کاسته  ضعیف بدنش اینکه مگر خوردن آن از هیچکس را مردار »فجاة اال المیتۀ آکل الیموت
 .رود مى دنیا از ناگهانى مرگ با دهد ادامه کار این به که کس

 انواع از کانونى مردار بعالوه بسازد، زنده و سالم خون مردار از تواند نمى گوارش دستگاه که باشد آن خاطرب است ممکن مفاسد این
  .کنند دورى آن از کامال مسلمانان تا دانسته هم نجس آنرا کرده، تحریم را مردار گوشت خوردن اینکه بر عالوه اسالم میکربهاست،

 

  )الدم و( حرمت خون
 میکربها انواع پرورش براى اى آماده کامال ماده ،سو یک از خون که چرا .اخالقى سوء اثر هم و دارد جسمى زیان هم خونخوارى

 همین به دهند، مى قرار خویش فعالیت مرکز را آن و کنند، مى حمله خون به شوند مى انسان بدن وارد که میکربهایى تمام .است
 سنگر این به میکربها تا کنند مى پاسدارى خون منطقه در همواره انسانند تن کشور سربازان و پاسداران که سفید گلبولهاى دلیل

 .نکنند پیدا راه دارد نزدیک ارتباط بدن مناطق تمام با که حساس

 که میکربها دلیل همین به و روند مى بین از گلبولهاى سفید میرد، مى اصطالح به و افتد مى جریان از خون که هنگامى مخصوصا
 از که هنگامى به خون شود گفته اگر این بر بنا یابند، مى گسترش ،کرده ولد و زاد سرعت به بینند مى حریف از خالى را میدان
 .نشده گفته گزاف است حیوان و انسان بدن اجزاى ترین آلوده افتد مى جریان

 اثر انسان اخالق و روحیات در هورمونها ایجاد و ها غده در تاثیر طریق از غذاها که شده ثابت غذاشناسى علم در امروز دیگر سوى از
 حدیثى در و است، شده المثل ضرب حتى و رسیده، تجربه به سنگدلى و قساوت در خونخوارى تاثیر نیز قدیم از گذارند، مى
  ».بزنند خود فرزند و مادر و پدر قتل به دست است ممکن حتى که شوند مى سنگدل چنان آن خورند مى خون که آنها«: خوانیم مى

  



 ).الْخنْزِیرِ لَحم و(خوك  گوشت حرمت

 العاده فوق جنسى امور در کثیف، حیوانى كوخ .است غیرتى بى سمبل خورند مى را آن گوشت بیشتر که اروپائیان نزد حتى خوك
 مسائل در الابالیگرى خصوص در غذا این تاثیر است، ثابت علم نظر از که روحیات در غذا تاثیر بر عالوه و است ابالى ال و تفاوت بى

 .است مشهود جنسى

 ضمن در و اند شده تشبیه خوك به گناهکاران اناجیل در و است، شده اعالم نیز خوك گوشت حرمت موسى حضرت شریعت در
 .است شده معرفى خوك شیطان مظهر داستانها

 از و است خودش فضوالت از گاهى و کثافات از نوعا خوك خوراك سویک از بینند مى خود چشم با بعضى که است تعجب جاى
 نوع یک و »تریشین« کرم بنام خطرناك انگل نوع دو داراى پلید حیوان این گوشت که شده روشن همه براى دیگر سوى

 .ورزند مى اصرار آن گوشت از استفاده در هم باز است »کدو کرم«

 خونى، کم مانند گوناگونى امراض پیدایش سبب انسان در و کند ریزى تخم هزار 15 ماه یک در که است کافى »تریشین« کرم تنها
 سختى خستگى، و کوفتگى ها، پیه تراکم بدن، داخل خارش اعصاب، کشش رماتیسمى، دردهاى اسهال، مخصوص تبهاى سرگیجه،

 .گردد غیره و تنفس و غذا بلعیدن و جویدن عمل

 .است اسالم آئین خدا، آئین کند مى پیدا اى تازه جلوه زمان مرور به دستوراتش که آئینى آرى

 وسائل با که فرض به ولى نمود، پاك آنها از را خوك گوشت و کشت را انگلها این تمام توان مى امروز وسائل با گویند مى بعضى
 طبق زیرا نیست انکار قابل خوك گوشت زیان باز بروند میان از بکلى مزبور انگلهاى زیاد حرارت در خوك گوشت پختن با بهداشتى

 اخالق در) هورمونها( آنها تراوش و ها غده طریق از و است حیوان آن صفات حاوى حیوانى هر گوشت شد اشاره که مسلمى اصل
 بى و جنسى بارى و بند بى صفت تواند مى خوك گوشت خوردن ترتیب این به و گذارد مى اثر کنند مى تغذیه آن از که کسانى
 بارى و بند بى علل از یکى شاید کند و منتقل آن خورنده به است حیوان این نر بارز خصائص از که را ناموسى مسائل به اعتنایى

  باشد آلوده حیوان این گوشت از تغذیه همان کند مى حکومت غربى کشورهاى در که جنسى شدید
 

  »اللَّه لغَیرِ بِه أُهلَّ ما و« شد برده آن بر ذبح هنگام خدا غیر نام حرمت گوشتهایى
  .شدمی  ذبح خدا غیر نام به جاهلیت زمان مثل کهاست حیواناتى گوشت ،شده نهى آنها خوردن از که گوشتهایى جمله از
  

   گذارد؟ مى اثر حیوان گوشت در بهداشتى نظر از ذبح، هنگام خدا، غیر یا خدا نام بردن آیا
 جهات روى اسالم در محرمات زیرا بگذارد اثرى بهداشتى نظر از گوشت ماهیت در خدا غیر و خدا نام نیست الزم گفت باید

 نظام حفظ بخاطر زمانى و روح تهذیب بخاطر گاهى و است جسم حفظ و بهداشت بخاطر چیزى تحریم گاهى است مختلفى
 دور خدا از را انسان آنها دارد، تربیتى و اخالقى و معنوى جنبه حقیقت در شود مى ذبح بتها نام به که گوشتهایى تحریم و اجتماع،

  .است پرستى بت و شرك سنتهاى از که چرا دارد، نامطلوبى تربیتى و روانى اثر و کند مى
  



  موارد اضطرار
 قرآن شود مى حرام غذاهاى از بعضى از استفاده به مجبور خویش جان حفظ براى انسان که آید مى پیش ضرورتهایى گاه که آنجا از
 او بر گناهى بخورد آنها از) مرگ از خویش جان نجات براى( شود مجبور که کسى ولى: گوید مى و کرده استثنا را آن آیه ذیل در

 ).علَیه إِثْم فَال عاد ال و باغٍ غَیرَ اضْطُرَّ فَمنِ! ("نباشد متجاوز و ستمگر اینکه شرط به نیست،

» عاد ال«و  »باغٍ غَیرَ «کلمه دو با نشود حرام غذاهاى خوردن در روى زیاده براى دستاویزى و بهانه اضطرار اینکه براى ترتیب این به
 نجات براى که الزم مقدار از و نباشند، محرمات این خوردن از لذت خواهان که است کسانى براى تنها اجازه این که کند مى گوشزد

  .نکنند تجاوز است ضرورى مرگ از
 یعنى باشد مى متجاوز بمعنى »عادى« و است لذت کردن طلب منظور اینجا در و است کردن طلب بمعناى »بغى«ماده  از باغى

  )584 -588ص ،1 ج نمونه، تفسیر(                        .ضرورت حد از متجاوز
 

 :ها پیام

 علَیکُم حرَّم إِنَّما«. است داده هشدار حرام و مضرّ غذاهاى مورد در بارها و داشته کامل توجه تغذیه، و غذا مسئله به اسالم -1
  »الْمیتَۀَ

  »علَیکُم حرَّم إِنَّما«. دیگران نه خداست دست به تنها ها، تحریم -2
 و شرك مظاهر با و نباشد توحید مدار از خارج ما کار هیچ تا. است الزم حیوانات ذبح در او، نام بردن و خداوند به توجه -3

  »اللَّه لغَیرِ بِه أُهلَّ ما و«. کنیم مبارزه پرستى بت
 آمده مجهول »اضْطُرَّ« کلمه. کند مضطرّ را خود انسان آنکه نه باشد، شده تحمیل انسان به که دهد مى تغییر را حکم اضطرارى -4

  »اضْطُرَّ فَمنِ«. معلوم نه است،
 فَال«)  »اضْطُرَّ فَمنِ«. است رفع قابل اضطرار، هنگام به تکلیفى هر. ندارد بست بن مرحله هیچ در که است جامعى دین اسالم، -5

إِثْم هلَیع«  
  »علَیه إِثْم فَال«) ( »اضْطُرَّ فَمنِ«. بگیرند نظر در قانون وضع هنگام به را ویژه شرایط باید گذاران قانون -6
 »عاد ال و باغٍ غَیرَ اضْطُرَّ فَمنِ«. نکنید استفاده سوء اضطرارى، شرایط از -7

  
  . است کرده بیان را شرطى مصرف، اجازه کنار در قرآن

  » هللا اشْکُرُواْ و ...طَیباً حاللًا...  کُلُوا«
  .نکنید فساد زمین در ولى...  بیاشامید و بخورید  »مفْسدینَ الْأَرضِ فی التَعثَوا و...  اشْرَبوا و کُلُوا«
  .نکنید اسراف ولى بیاشامید، و بخورید  »تُسرِفُوا ال و اشْرَبوا و کُلُوا«
 )264: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        .کنید اطعام و بخورید »أَطْعموا و منْها فَکُلُوا«

  



  تالش یهود براي ایجاد تفرقه در بین مسلمانان: دهمپانز درس
 تَبغُونَها آمنَ منْ اللَّه سبِیلِ عنْ تَصدونَ لم الْکتابِ أَهلَ یا قُلْ *تَعملُونَ ما  على شَهِید اللَّه و اللَّه بِآیات تَکْفُرُونَ لم الْکتابِ أَهلَ یا قُلْ«

کافرِینَ  إِیمانکُم بعد یرُدوکُم أُوتُواالْکتاب الَّذینَمنَ فَرِیقاً تُطیعوا إِنْ آمنُوا الَّذینَ یاأَیها *تَعملُونَ عما بِغافلٍ مااللَّه و شُهداء أَنْتُم و عوجاً
* و فتَکْفُرُونَ کَی و تُتْلى أَنْتُم  کُملَیع آیات اللَّه و یکُمف ولُهسر نْ وم متَصعی بِاللَّه فَقَد يدإِلى ه  راطیمٍ صتَقس98-101:نساء(»م( 

 ایمان که را افرادى چرا ،کتاب اهل اى بگو* .شماست اعمال بر گواه خدا آنکه با ورزید مى کفر خدا آیات به چرا ،کتاب اهل اى بگو
 از خداوند و هستید گواه) راه این درستى به( شما که حالى در سازید کج را راه این خواهیدمی و داریدمی باز خدا راه از اند آورده
 ور شعله و افکنى نفاق کارشان که( کتاب اهل از جمعى از اگر اید آورده ایمان که کسانى اى .نیست غافل دهیدمی انجام آنچه

 .گردانند بازمى کفربه ایمان از پس را شما کنید اطاعت) شماست میان در عداوت و کینه آتش ساختن

 خدا به این بر بنا( شماست، میان در او پیامبر و شود مى خوانده شما بر خدا آیات اینکه با شوید کافر شما است ممکن چگونه و
  است شده هدایت مستقیم راه به جوید تمسک خدا به کس هر و) جویید تمسک

  
 :نزول شان

  گذشت، مى مسلمانان مجمع کنار از روزى بود نظیر کم عناد و کفر در و دل تاریک پیرمردى که یهودیان از یکى

 نشسته، هم گرد صمیمیت و صفا نهایت در داشتند، خونینى جنگهاى هم با سالها که »خزرج« و »اوس« طایفه از جمعى دید 
 از او .است شده خاموش کلى به بود ور شعله آنها میان در جاهلیت در که شدیدى اختالفات آتش و اند آورده بوجود انسى مجلس
 در کلى به یهود موجودیت روند پیش راه همین از محمد رهبرى تحت اینها اگر گفت خود با و شد ناراحت بسیار صحنه این دیدن
 خونین حوادث و بپیوندد آنها جمع به که داد دستور را یهودى جوانان از یکى و رسید شبنظر اى نقشه حال این در است، خطر

 .سازد مجسم آنها چشم پیش را حوادث آن و بیاورد آنها یاد به) شد واقع نقطه آن در خزرج و اوس شدید جنگ که محلى( »بغاث«

 به جریان این شنیدن از مسلمانان از جمعى و گردید واقع مؤثر شد، پیاده یهودى جوان آن وسیله مهارت با که نقشه این اتفاقا
 بود نمانده چیزى کردند، تهدید ها صحنه آن تجدید به را یکدیگر »خزرج« و »اوس« طایفه افراد از بعضى حتى و پرداختند گفتگو

 .گردد ور شعله دیگر بار دیرین شده خاموش آتش که

 بیدار را آنها خود دهنده تکان سخنان و مؤثر اندرزهاى با و آمد آنها سراغ به مهاجرین از جمعى با فورا رسید، پیامبر به خبر
 گردن در دست گذاشته، زمین بر را سالحها و برگشتند خود تصمیم از شنیدند را پیامبر بخش آرام سخنان چون جمعیت .ساخت

 که را هایى کینه دیگر بار آشتى و صفا و صلح و است بوده اسالم دشمنان هاى نقشه از این دانستند و کردند گریه بشدت افکنده، هم
 .داد شستشو شود زنده میخواست

 مسلمانان به بعد آیه دو در و کند مى نکوهش را کننده اغوا یهودیان نخست، آیه دو در که شد نازل فوق آیه چهار هنگام این در
  .دهد مى هشدار

 



 : تفسیر

 باز خدا راه از را مؤمنین و ندبودفر اک خدا آیات به) یهود از اى طایفه یا و یهود( کتاب اهل اینکه بر دارد داللت ،آیات این
 مستقیم راه آنان، نظر در را انحراف و گمراهی راه و داده جلوه معوج و کج مؤمنین نظر در را خدا راه که گونه این به ند،داشت مى
 انگیزه بپرسد آنها از سرزنش و مالمت زبان با که دهد مى فرمان مبرشاپی به ، همخداوند به همین خاطر .ساختند مى گر جلوه خدا
  .است آگاه آنان اعمال از خداوند دانند مى که حالى در چیست؟ خدا آیات به ورزیدن کفر در آنها

پس تنها راه نجاتشان، . گردانندآنها را از حق بازداشته و به کفر بر می کنند اطاعت یهودیان ازاگر  ،هشدار می دهد مؤمنینو هم به 
 .الهی قرار گرفتن است هدایت و ایمان صراط و در مسیر خداه ب تمسک

  »تَعملُونَ ما  على شَهِید اللَّه و اللَّه بِآیات تَکْفُرُونَ لم الْکتابِ أَهلَ یا قُلْ«
 معجزاتى و آیات مجموعه یا و بود شده وارد اسالم پیامبر هاى نشانه درباره تورات در که است آیاتى یا ،اینجا در خدا آیات از منظور
  .ددار او حقانیت از حکایت و گردید نازل اسالم پیامبر به که است

 منحرف خدا راه از نیز را دیگران که دارید اصرارى چه نیستید حق پذیرفتن به حاضر شما خود اگر ،کند مى سرزنش را آنها سپس
 منادى این که باشید اى دسته نخستین باید شما که حالى در دهید؟ جلوه نادرست و کج آنها نظر در را الهى مستقیم راه و سازید
 .آنید بر گواه شما و شده داده شما کتب در قبال پیامبر این ظهور بشارات زیرا گوئید، لبیک را الهى

 دور الهى مستقیم راه از را مردم شده، فراموش هاى کینه آتش ساختن روشن و شبهات القاى و ها وسوسه و سمپاشیها با چرا
 عنْ تَصدونَ لم الْکتابِ أَهلَ یا قُلْ« کشید؟ مى دوش بر نیز را دیگران انحراف مسئولیت سنگین بار خود انحراف بر عالوه و سازید مى

 »شُهداء أَنْتُم و عوجاً تَبغُونَها آمنَ منْ اللَّه سبِیلِ

 »کافرِینَ إِیمانکُم بعد یرُدوکُم الْکتاب أُوتُوا الَّذینَ منَ فَرِیقاً تُطیعوا إِنْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«

 شوند واقع دشمن مسموم سخنان تاثیر تحت اگر که دهد مى هشدار آنها به کرده، شده اغفال مسلمانان به را سخن روى آیه شریفه،
 ایمان رشته که گذشت نخواهد چیزى دهند، اثر ترتیب آنها هاى وسوسه به و کنند نفوذ افرادشان میان در که دهند اجازه آنها به و
 و سازد ور شعله آنها میان در را عداوت آتش کوشد مى نخست دشمن، زیرا گردند، بازمى کفر سوى به و گسست خواهند کلى به را

 را آنها کلى به تا دهد مى ادامه چنان هم خود هاى وسوسه به و کرد نخواهد قناعت مقدار این به مسلما و بیفکند هم جان به را آنها
 .سازد بیگانه اسالم از

 سرچشمه ایمان زیرا. است اسالم از »مطلق بیگانگى و حقیقى کفر«شد  اشاره آن بهشریفه  آیه در که کفر به بازگشت از منظور
 .است و دشمنی عداوت و پراکندگى سرچشمه کفر و برادرى و محبت

 شما میان در پیامبر هم که حالى در گیرید، پیش کفر راه شما است ممکن چگونه: کند مى سؤال مؤمنان از تعجب صورت به بعد
 .ریزد مى فرو شما قلب بر وحى کننده احیا باران هاى دانه و شود، مى خوانده شما بر مرتبا الهى، آیات هم و است،

»و فتَکْفُرُونَ کَی و تُتْلى أَنْتُم  کُملَیع آیات اللَّه و یکُمف ولُهسر«  
 در را پیامبر که افرادى که اینست در تعجب نیست، تعجب جاى زیاد شوند، گمراه دیگران اگر که است، این به اشاره جمله این

 شوند، گمراه اشخاصى چنین اگر. گردند گمراه است ممکن چگونه هستند تماس در وحى عالم با همیشه و بینند مى خود میان



 .بود خواهد دردناك بسیار مجازاتشان و هستند آنها خود اصلى مقصر

 به دست مستقیم، صراط به یافتن هدایت براى و دشمنان هاى وسوسه از خود نجات براى که کند، مى توصیه مسلمانان به پایان در
 تمسک خدا به کس هر: گوید مى آنها به صریحا و شوند متمسک مجید قرآن آیات و او پاك ذات به و ،زده پروردگار لطف دامن
  21-24ص ،3 ج نمونه، تفسیر(  »مستَقیمٍ صراط  إِلى هدي فَقَد بِاللَّه یعتَصم منْ و« .شد خواهد هدایت راست راه به جوید

 

 :ها پیام

   »تَصدونَ لم«. کنند مى گرى اخالل و تراشى مانع اسالم، پیشرفت براى کتاب اهل -1
  »عوجاً تَبغُونَها«. است اسالم با مبارزه راههاى از اسالم، دادن نشان کج -2
  »عوجاً تَبغُونَها«. کنند مى تالش شما انحراف براى لحظه هر دشمنان، -3
  »شُهداء أَنْتُم و«. گواهند و آگاه شما آیین حقّانیت بر دشمنان، -4
  »شُهداء أَنْتُم و«. منحرفند دانشمندان فتنه، ى سرچشمه -5
 »تَعملُونَ عما بِغافلٍ اللَّه ما«. داریم برمى خطاکارى از دست شود، نمى غفلت ما رفتار و ما از اى لحظه که بدانیم اگر -6

  »یرُدوکُم« ،»فَرِیقاً تُطیعوا إِنْ«. است ارتداد سبب منحرف، دانشمندان از پیروى -7
  »یرُدوکُم« ،»فَرِیقاً تُطیعوا إِنْ«. آورد مى در عقیده انحراف از سر منحرفان، از اطاعت. گذارد مى اثر عقیده در عمل، -8
  »یرُدوکُم« ،»فَرِیقاً تُطیعوا إِنْ«. است الزم آنان از برائت و تبرّى پس شود، مى کفر به منجر کفّار از اطاعت چون -9

 »کافرِینَ إِیمانکُم بعد یرُدوکُم«. است عاقبت سوء و کفر بیگانگان، از پیروى نتیجه -10

 انحراف دیگر الهى رهبر و قوانین و سنّت و کتاب وجود با اما. راهنما فقدان یا و است راه فقدان یا کفر، و انحراف هاى زمینه -11
 »... و تَکْفُرُونَ کَیف« چرا؟

 » ... رسولُه فیکُم و«. است الزم نیز رهبر کند، نمى کفایت انحراف و کفر از جلوگیرى براى تنهایى به قانون وجود -12

  »هدي فَقَد بِاللَّه یعتَصم منْ«.است انحرافات و ها وسوسه تمام از مصونیت رمز او، از استمداد و خداوند به توکّل و تکیه -13
 »... بِاللَّه یعتَصم منْ و«. است باز کسى هر روى به خداوند، به اعتصام راه -14

  »مستَقیمٍ صراط  إِلى هدي فَقَد بِاللَّه یعتَصم منْ و«. است انحراف خداوند، از غیر مقامى هر و کس هر به کردن رو -15
  »مستَقیمٍ صراط  إِلى هدي«. است آن در حرکت و مستقیم راه کردن پیدا است، حرکت از تر مهم آنچه - 16
  »هدي فَقَد«. است خداوند به اعتصام قطعى ى نتیجه هدایت، -17
 یعتَصم منْ«. خداست اولیاى با رهسپارى آن ى الزمه که است آگاهانه انتخاب با توأم جدى حرکت یک خداوند، به اعتصام -18
بِاللَّه فَقَد يده«  
  »یرُدوکُم« ،»فَرِیقاً تُطیعوا إِنْ«. است ارتداد سبب منحرف، دانشمندان از پیروى -19
  »یرُدوکُم« ،»فَرِیقاً تُطیعوا إِنْ«. آورد مى در عقیده انحراف از سر منحرفان، از اطاعت. گذارد مى اثر عقیده در عمل، -20
  »یرُدوکُم« ،»فَرِیقاً تُطیعوا إِنْ«. است الزم آنان از برائت و تبرّى پس شود، مى کفر به منجر کفّار از اطاعت چون -21



 »کافرِینَ إِیمانکُم بعد یرُدوکُم«. است عاقبت سوء و کفر بیگانگان، از پیروى نتیجه -22

 انحراف دیگر الهى رهبر و قوانین و سنّت و کتاب وجود با اما. راهنما فقدان یا و است راه فقدان یا کفر، و انحراف هاى زمینه -23
 »... و تَکْفُرُونَ کَیف« چرا؟

 » ... رسولُه فیکُم و«. است الزم نیز رهبر کند، نمى کفایت انحراف و کفر از جلوگیرى براى تنهایى به قانون وجود -24

  »هدي فَقَد بِاللَّه یعتَصم منْ«است انحرافات و ها وسوسه تمام از مصونیت رمز او، از استمداد و خداوند رب توکّل و تکیه -25
 »... بِاللَّه یعتَصم منْ و«. است باز کسى هر روى به خداوند، به و تمسک اعتصام راه - 26

  »مستَقیمٍ صراط  إِلى هدي فَقَد بِاللَّه یعتَصم منْ و«. است انحراف خداوند، از غیر مقامى هر و کس هر به کردن رو -27
  »مستَقیمٍ صراط  إِلى هدي« .است آن در حرکت و مستقیم راه کردن پیدا است، حرکت از تر مهم آنچه -28
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  )1(چهار دستور جامع به مسلمانان: شانزدهم درس
 و پایداري بر اسالمتقوى  به دعوت -2و 1

 اللَّه نعمت اذْکُرُوا و التَفَرَّقُوا و جمیعاً اللَّه بِحبلِ اعتَصموا و *مسلمونَ أَنْتُم و إِالَّ التَموتُنَّ و تُقاته حقَّ اتَّقُوااللَّه آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«
کُملَیإِذْ ع کُنْتُم داءأَع نَ فَأَلَّفیب قُلُوبِکُم تُمحبفَأَص هتمعإِخْواناً بِن و لى کُنْتُمفْرَةٍ شَفا  عنَ حالنَّارِ م نْها فَأَنْقَذَکُمم کنُ کَذلیبی اللَّه لَکُم 
هآیات لَّکُمونَ لَعتَدتَه* لْتَکُنْ و نْکُمۀٌ مونَ أُمعدرِ إِلَى یالْخَی رُونَ وأْمی رُوفعبِالْم نَ وونْهنِ ینْکَرِ عالْم و کأُولئ مونَ هحفْلاى »الْم 

 و باشید مسلمان اینکه مگر نروید دنیا از و بپرهیزید خدا از است پرهیزکارى و تقوى حق که چنان آن اید آورده ایمان که کسانى
 یکدیگر دشمن چگونه که آرید بیاد خود بر را خدا نعمت و نشوید، پراکنده و زنید چنگ) اسالم و قرآن( خدا ریسمان به همگى
 از را شما خدا بودید، آتش از اى حفره لب بر شما و شدید، برادر او نعمت برکت به و کرد ایجاد الفت شما دلهاى میان در او و بودید
  )102-104: آل عمران. (شوید هدایت شاید سازد مى آشکار شما براى را خود آیات خداوند چنین این) داد نجات و( برگرفت آنجا

  
  نزول شان

 و ریزى خون و جنگ سال یکصد از بیش که داشتند وجود »خزرج«و  »اوس«نام  به مدینه در بزرگ قبیله دو جاهلیت دوران در
 بیکدیگر فراوانى مالى و جانى خسارات و افتادند مى یکدیگر جان به ناگهان وقت چند هر و داشت، جریان دو آن میان در اختالف

 آن میان در صفا و صلح اسالم بوسیله که بود این مدینه، به هجرت از پس اسالم پیغمبر بزرگ موفقیتهاى از یکى .کردند مى وارد
 .آمد بوجود مدینه در نیرومندى جبهه آنها اتحاد با و کرد، ایجاد دو

 شده فراموش اختالفات عواملى، اثر بر بیگاه، گاه بود جوان و  تازه اتحاد و نیرومند و زیاد العاده فوق اختالف هاى ریشه که آنجا از اما
 .گشت مى خاموش) ص( پیامبر تدبیر و اسالم تعلیمات پرتو در بزودى که شد، مى ور شعله

 این از دیگرى نوع به اشاره آیات این ولى کردیم، مشاهده دانا دشمنان تحریکات اثر بر را اختالفات بروز از اى نمونه قبلی آیات در
 .آمد وجود به جاهالنه تعصبهاى و نادان دوستان اثر بر که است اختالفات

 کدام هر و گرفتند قرار یکدیگر برابر در »زراره بن اسعد« "و »ثعلبۀ« نام به »خزرج« و »اوس« قبیله از نفر دو روزى گویند مى
 غسیل( حنظله و) الشهادتین ذو( ثابت بن خزیمۀ: گفت »ثعلبه« شمرد، برمى بود شده او قبیله نصیب اسالم از بعد که را افتخاراتى
 .باشند مى ما از معاذ بن سعد و ثابت، بن عاصم همچنین و هستند، ما از) المالئکه

 بن معاذ و کعب بن ابى: دادند انجام بزرگى خدمت قرآن تعلیم و نشر راه در ما قبیله از نفر چهار: گفت »زراره بن اسعد« برابر در
 .است ما از مدینه مردم خطیب و رئیس ،عباده بن سعد عالوه به زید، ابو و ثابت بن زید و جبل

 آن بیم گرفتند، قرار یکدیگر برابر در رده،ب اسلحه به دست و هشد آگاه جریان از طرف دو قبیله و کشید باریک بجاى کار کمکم
 با و آمد حادثه محل به فورا حضرت رسید، پیامبر به خبر شود رنگین آنها خون از زمین و ور شعله آنها بین جنگ آتش که رفت مى

و چند دستور  دش نازل فوق آیات .نمود قرار بر آنها میان در را صفا و صلح و داد پایان خطرناك وضع آن به خود خاص تدبیر و بیان
  )تقواي الهی، پایداري بر اسالم، وحدت و دوري از تقوا، امر به معروف و نهی از منکر(که عبارتند از؛ . مهم به مسلمانان داد



 . یکی از آن چهار دستور، تقوا و رعایت حق آنست

  :چیست و چه آثاري دارد؟ باید گفتتقوا حق رعایت تقوا و اینکه 
 سپر و ماشین ترمز به.  آن از حفاظت و داري نگه و دیگر چیز وسیله به چیزي از خطر دفع از است عبارت )وقی( ریشه از تقوي

 و اندیشه و گناه میکروب برابر در مصونیت داشتن سپر، تقوا. گویند می وِقایۀ کند می حفظ خطر از را انسان که جهت آن از دفاعی
 .است نافرمانی و سرکشی انگیزه

و بنده او در همه احوال براى او خاضع . لذا تقواى خداى سبحان عبارت است از اینکه، خداى تعالى اطاعت بشود و معصیت نشود
  . چه اینکه او نعمتش بدهد و چه اینکه ندهد و یا از دستش بگیرد. گردد

 .حق تقوا، آن که با باطل و فاسدى از سنخ خودش آمیخته نباشد

و فقط پرستش خداى . تقوى عبارت است از عبودیت خالص، عبودیتى که مخلوط با انانیت و غفلت نباشدبه عبارت دیگر، حق ال
  .تعالى باشد بدون اینکه با پرستش هواى خویش مخلوط شده باشد

و این حالت، همان اسالم حقیقى . چنین پرستشى عبارت است از اطاعت بدون معصیت و شکر بدون کفران و دائمى بدون فراموشى
 »مسلمونَ أَنْتُم و إِلَّا التَموتُنَّ و«: همان که ادامه آیه می فرماید. است البته درجه عالى از اسالم

 اسالم و ایمان که آنست مهم نیست، کافى آوردن اسالم تنها باشند، هوش به است که جهان مسلمانان همه به هشدارى جمله این
 هاى تعصب از پیروى و جاهلى دوران هاى کینه شده خاموش هاى آتش ساختن روشن با و کنند حفظ عمر ساعات واپسین تا را خود

  .نگراید بدبختى به آنها کار پایان و عاقبت تا ندهند، باد بر را خود پاك اعمال و ایمان نابخردانه،
 هیچگاه و کنى او فرمان اطاعت پیوسته که است این پرهیزگارى و تقوى حق«: فرمودند »تقوى حق« تفسیر در السالم علیه صادق امام

  ».ننمایى او نعمت کفران و باشى شکرگزار او نعمتهاى برابر در و نکنى فراموش را او و باشى او یاد به همواره ننمایى، معصیت
  )28-26: ص ،3 ج نمونه، تفسیر(                        

 :ها پیام

 »اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«. بپیماید را باالترى  مرحله باید روز هر مؤمن، -1

 »اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«. است معاد و مبدأ به ایمان سایه در واقعى، تقواى -2

 »مسلمونَ...  تَموتُنَّ...  اللَّه اتَّقُوا«. است عاقبت حسن رمز تقوا، -3

 »مسلمونَ أَنْتُم و إِلَّا تَموتُنَّ ال«. است تر مهم آن شروع از کار پایان. است الزم ماندن ایمان با نیست، کافى آوردن ایمان -4

 »مسلمونَ أَنْتُم و إِلَّا تَموتُنَّ ال«. دهد مى آموزش ما به نیز را مردن چگونه بلکه آموزد، مى ما به را زیستن چگونه تنها نه اسالم، -5

 »مسلمونَ أَنْتُم و إِلَّا التَموتُنَّ«. دارد نقش خود وعاقبت سرنوشت در انسان -6

 »مسلمونَ أَنْتُم و إِلَّا تَموتُنَّ ال و تُقاته حقَّ اللَّه اتَّقُوا«. عمر پایان تا آن تداوم به وهم دارد توجه تقوا کیفیت به هم اسالم، -7

  575: ص ،1 ج نور، تفسیر                        
  



  تقوا ضرورت

 و کندمی دعوت بدي به را او همواره درون دشمن که است بیرون و درون دشمن تهاجم معرض در همواره زندگی مسیر در انسان
 او بر را راه و کرده حمله انسان به طرف چهار از که کرده یاد سوگند خداوندي عزّت به که است اي پرکینه دشمن هم بیرون دشمن

 سپر این و نگهدارد بیرون و درون دشمن خطر از را او که است سپري نیازمند انسان که جاستاین.  بپردازد او گمراهی به و بسته
 . تقواست همان

 ندارد تقوا کشتی از استفاده جز اي چاره آن، از نجات براي که کند می زندگی خطري پر و آشوب پر دنیایی در انسان دیگر، طرف از
 . شود غرق دنیا تالطم پر دریاي در بسا چه نگیرد بهره دارنده نگه سپر این از اگر و

 قَد عمیقٌ بحرٌ الدنْیا إِنَّ بنَی یا«: گویدمی فرزندش به سفارشی در که کندمی نقل لقمان از ،هشام به یسخن در السالم علیه کاظم امام
 کن چنان. اند شده غرق آن در بسیار مردمان که است ژرف دریایى دنیا فرزندم » اللَّه تَقْوى فیها سفینَتُک فَلْتَکُنْ کَثیرٌ عالَم فیه غَرِقَ

 .باشد خدا از پرواي دریا این در تو کشتى که

  
  تقوا جایگاه

 بین از زکات، جهنّم، آتش سپر روزه، دین، خیمه ستون نماز،. است برخوردار اسالمی معارف در اي ویژه جایگاه از عبادات از یک هر
 به آن برابر در نیک اعمال تمام که شریعت برپادارنده که منکر از نهی و معروف به امر اسالم، عظمت کوهان جهاد، گناهان، برنده
 هیچ دارد، عبادتها این که اهمیتی همه با  شود می شمرده آنها همه کلید والیت، و. است پهناور دریایی مقابل در ایی قطره اندازه

 در را تقوا به توصیه که حالی در است، نداده جمعه نماز هاي خطبه در آنها به توصیه به نسبت استحباب یا وجوب به فتوا فقیهی
 رئیس التُّقَى«: فرمود که است پرهیزکاران پیشواي بیان در سرش. اند دانسته واجب احتیاط یا واجب خطبه دو هر یا خطبه یک

  )402ص ،1جادب فناي مقربان، آیه اهللا جوادي آملی، ( .است اخالقى هاى ارزش همه رأس در تقوا» الْأَخْلَاقِ
 

   



  تقوا اهمیت: هفدهمدرس 

 آله و علیه اهللا صلی پیامبر بر حرا غار در که آیاتی نخستین. است گرفته دین بزرگان و کریم قرآن جدي اهتمام مورد پرواپیشگی، و تقوا
 باوند خدا) 3:علق( »الْأَکْرَم ربک و اقْرَأْ« هاست انسان معلم که نمود وصف »گرامی رب« عنوان با را خداوند که بود این د،ش تالوت

: شود گفته اگر زیرا. برساند کرامت به و داده پرورش را او تا طلبد می خصوصی شاگرد معلّمی چنین که فهماند انسان به نکته این
 )13:حجرات( »أَتْقاکُم عنْداللَّه أَکْرَمکُم إِنَّ« آیه در اینکه به توجه با. دهد می کرامت درس ،اینست معنایش دهد، می درس کریم معلمِ
 . برسد مطلوب کرامت به تا فراخوانده بودن پرواپیشه به را انسان شده نازل آیه اولین پس است، کرامت محور تقوا

 ثُم اللَّه إِلَى فیه تُرْجعونَ یوماً واتَّقُوا«: است شده تقوا به دعوت نیز آله و علیه اهللا صلی اکرم رسول بر شده نازل آیه آخرین در دیگر سوي از
 کس، هر به سپس گردانند بازمى خدا سوى به را شما روز، آن در که بپرهیزید روزى از و »الیظْلَمونَ هم و کَسبت ما نَفْسٍ کُلُّ تُوفَّى
  )281:بقره. (شد نخواهد ستم آنها به و شود، مى داده پس باز کامل طور به داده، انجام آنچه
 . رسید پایان به توصیه همان با و آغاز تقوا به توصیه با  قرآن پس

 به تقوا از سخن البالغه، نهج هاي خطبه بیشتر در که اي گونه به. است داده تقوا به اي ویژه اهتمام نیز السالم علیهم معصومین روایات
  : است کرده نقل اهللا رحمه رضی شریف سید. است آمده میان

ا السالم علیه أَنَّهلَ قَلَّمتَداع  رُ بِهنْبقَالَ إِلَّا الْم امۀِ أَما« الْخُطْبهأَی اتَّقُوا النَّاس ا اللَّهقَ فَمرُؤٌ خُلثاً امبع ولْهفَی لَا و ى تُرِكدلْغُو سعلیه امام »فَی 

 آفریده بیهوده کس هیچ باشید، داشته پروا خدا از مردم، اى: نگوید را عبارت این سخن از پیش که نشست مى منبرى بر کمتر السالم
 . نماید ارزش بى کارهاى سرگرم را خود تا اند وانگذاشته خود حال به را او و پردازد بازى به تا نشد

 إِنَّک الْإِنْسانُ أَیها یا«: رود می پیش اهللا لقاء تا و کرده آغاز را خویش حرکت خاك عالم از که است مسافري انسان ،سوم سوي از
حإِلى کاد  کبحاً رالقیه کَد6:انشقاق( .کرد خواهى مالقات را او و روى مى پروردگارت بسوى تالش با تو انسان اى » فَم(  

. باشد سفر همان با متناسب باید مسافري هر توشه و زاد. دارد توشه و زاد به نیاز - معنوي یا مادي -خویش سفر براي مسافري هر
 کوتاه، سفر براي که اي توشه با است الزم... و سیاسی خانوادگی، زمستانی، خارجی، طوالنی، هايسفر براي که اي توشه رو این از

 توشه از غیر اي توشه که است سفري اهللالی سیر و آخرت سفر. دارد تفاوت است، الزم.. و عادي انفرادي، تابستانی، سفر داخلی،
 آن توشه تنها که بدانید و برگیرید توشه سفر این براي است کرده توصیه قرآن جهت این از. دارد نیاز دنیایی مادي سفرهاي
  )197:بقره( .است پرهیزکارى توشه، و زاد بهترین که کنید، تهیه توشه و زاد و »التَّقْوى الزَّاد خَیرَ فَإِنَّ تَزَودوا و« تقواست

 و عاطفی کلماتی با و ایستاد شد، مواجه کوفه شهر بیرون در اي متروکه قبرستان با صفّین نبرد از بازگشت هنگام السالم علیه علی امام
 اى تاریک، گروهاى و خالى هاى محلّه و زاوحشت هاى خانه ساکنان اى«: فرمود و پرداخت مردگان با گفتن سخن به آمیز موعظه

 خواهیم شما به و روانیم شما پى در ما و رفتید ما از پیش شما زدگان، وحشت اى شدگان، تنها اى غریبان، اى خاك، در خفتگان
 این شد تقسیم دیگران میان در شما اموال .کردند ازدواج دیگران با زنانتان. گزیدند سکونت آن در دیگران هایتان خانه اما. رسید
 أَنَّ لَأَخْبرُوکُم الْکَلَامِ فی لَهم أُذنَ لَو أَما«) فرمود و کرد رو خود اصحاب به سپس. (دارید خبر چه شما حال داریم، ما که است خبرى

  .است تقوا توشه، بهترین: که دادند مى خبر را شما داشتند، گفتن سخن اجازه اگر که بدانید  »التَّقْوى الزَّاد خَیرَ



  تقوا آثار

 .  اندکرده مطرح محور چند در را تقوا آثار السالم علیهم طهارت و عصمت بیت اهل روایات و کریم قرآن

  قرآن هدایت از گیري بهره ـ 1

 ماه »للنَّاسِ هدى الْقُرْآنُ فیه أُنْزِلَ الَّذي رمضانَ شَهرُ«.کند می یاد انسانها، همه هدایت، را قرآن فرستادن از هدف قرآن، در خداوند
 )185: بقره. (است مردم هدایت براى که شد نازل آن در قرآن که است ماهى رمضان،

 هدى فیه ریب ال الْکتاب ذلک«. باشند داده شستشو را خود درون تقوا آب با که شد خواهند مند بهره قرآن هدایت از افرادي
 )2:بقره( .است پرهیزکاران هدایت مایه و ندارد، راه آن در شک که است عظمتى با کتاب این »للْمتَّقینَ

  خداوند ویژه همراهی از برخورداري ـ 2

»وا ولَمأَنَّ اع اللَّه عتَّقینَ م123:توبه( .است پرهیزکاران با خدا که بدانید و »الْم( 

 )128:نحل. (نیکوکارند که کسانى و کنند مى پیشه تقوى که است کسانى با خداوند» محسنُون هم والَّذینَ اتَّقَوا الَّذینَ مع اللَّه إِنَّ«

 )4:توبه. (دارد دوست را پرهیزکاران خدا » الْمتَّقین یحب اللَّه إِنَّ«        شدن خدا محبوب ـ 3

 )128:اعراف. (است پرهیزکاران براى نیک سرانجام و »للْمتَّقینَ الْعاقبۀُ و«             نیک سرانجام ـ 4

»َۀُ وبلتَّقْوى الْعاق132:طه. (است پرهیزکارى براى نیک عاقبت و »ل( 

»رَةُ والْآخ نْدع کبتَّقینَ رلْم35:زخرف(  است؛ پرهیزکاران براى پروردگارت نزد آخرت و» ل( 

 »جِثیا فیها الظَّالمینَ نَذَر و اتَّقَوا الَّذینَ  نُنَجی ثُم«: است شده معرّفی جهنّم از نجات صورت به نیک فرجام این آیات، از برخی در
 )72:مریم( .کنیم مى رها دوزخ در اند افتاده در زانو به که را ستمکاران و دهیم مى نجات کردند پرهیز که آنانرا سپس

»ی ونَجی  ا الَّذینَ اللَّهاتَّقَو هِمتفازبِم مهسمالی وءالس ال و مزَنُونَ هحاعمالى سبب به کردند، پیشه پرهیزکارى که را کسانى خدا و »ی 
 )61:زمر. (شوند نمى هم اندوهگین و رسد، نمى آنان به عذاب دهد، مى نجات بود شان رستگارى مایه که

 : است شده تبیین آن ناپذیر پایان هاي نعمت و بهشت به رسیدن عنوان به نیک عاقبت آن آیات از دیگر برخی در

»ا الَّذینَ  سیقَ واتَّقَو مهبنَّۀِ إِلَى رراً الْجمتَّى زجاؤُها إِذا ح و تحها فُتوابأَب قالَ و مخَزَنَتُها لَه المس کُملَیع تُمبخُلُوها طدینَ فَادو »خال 
 گشوده پیش از درهایش که حالى در رسند آن به چون شوند، مى رانده بهشت به گروه گروه کردند پروا پروردگارشان از که کسانى

 )73:زمر. (اید جاودانه  آن در که شوید آن وارد پس شدید، نیکو و پاکیزه شما، بر سالم: گویند آنان به نگهبانانش است، شده

 شده معرّفی مجرمان عاقبت عنوان به دوزخ سوي به شدن رانده و تقوا اهل عاقبت عنوان به رحمان خداي دیدار آیات، از برخی در
 جمعى دسته را پرهیزگاران که روز آن در»وِرداً جهنَّم  إِلى الْمجرِمینَ نَسوقُ و وفْداً الرَّحمنِ إِلَى الْمتَّقینَ نَحشُرُ یوم« مانند است،
  )86 -85:مریم. (رانیم مى جهنّم به را مجرمان و. کنیم مى محشور رحمان خداوند بسوى

  روزي گسترش و امور گشایش ـ 5

»نْ وتَّقِ می لْ اللَّهعجی نْ لَهم رِهراً أَمس4:تحریم. (سازد مى آسان او بر را کار خداوند کند، پیشه الهى تقواى کس هر و »ی( 

»نْ وتَّقِ می لْ اللَّهعجی خْرَجاً لَهم و قْهرْزنْ یثُ میح بتَسحفراهم او براى نجاتى راه خداوند کند، پیشه الهى تقواى کس هر و» الی 
 )3-2:تحریم( دهد؛ مى روزى ندارد گمان که جایى از را او و  کند، مى



 یخَلِّده و الظُّلَمِ منَ نُوراً و الْفتَنِ منَ مخْرَجاً لَه یجعلْ اللَّه یتَّقِ منْ أَنَّه اعلَموا و«: فرمایدمی شریفه، آیه تفسیر در السالم علیه علی امام
 از بترسد، خدا از و کند پیشه تقوا که کس آن باشید آگاه» لنَفْسه اصطَنَعها دارٍ فی عنْده الْکَرَامۀِ منْزِلَ ینْزِلْه و نَفْسه اشْتَهت فیما
 خدا. کند مى پیدا دسترسى جاودانه دارد دوست که آنچه و بهشت به و گریزد، مى ها تاریکى از هدایت نور با و »یابد مى نجات ها فتنه

 .خداست مخصوص که اى خانه دهند، مى مسکن خویش کرامت منزل در را او

 :   نمود بیان چنین را تقوا آثار دیگر بیانی در

 لَه أَسهلَت و تَرَاکُمها بعد الْأَمواج عنْه انْفَرَجت و مرَارتها بعد الْأُمور لَه احلَولَت و دنُوها بعد الشَّدائد عنْه عزَبت بِالتَّقْوى أَخَذَ فَمنْ«
ابعالص دعا بابِهإِنْص و طَلَته هلَیۀُ عالْکَرَام دعا بهوطقُح .و تبدتَح هلَیۀُ عمالرَّح دعا بنُفُورِه و رَتتَفَج هلَیع مالنِّع دعا بنُضُوبِه و لَتبو 

هلَیرَکَۀُ عالْب دعا بهذَاذبرطرف ها ناراحتى و مشکالت فشار و شیرین ها تلخى گردند، دور او از ها سختى ،برگزیند تقوا که کسى »إِر 
 بارند، مى فرو او بر باران قطرات چون رفته دست از بزرگى و مجد و گردیده آسان کننده، خسته و پیاپى مشکالت و شد خواهند
 »  .ندیاب فزونى یافته تقلیل برکات و آیند مى جوشش به نشستن فرو از پس الهى هاى نعمت و گردد مى باز حق داشته باز رحمت

  باطل و حق تشخیص در صحیح بینش ـ 6

 و شود می اشتباه دچار موارد از بسیاري در انسان زیرا آید نمی دست به بحث و درس با باطل از حق نهایی تشخیص در کامل قدرت
 تقوا چراغ با که کسی ولی گردد، می خطا گرفتار مهم و اهم تشخیص در کند نمی اشتباه باطل و حق تشخیص در که مواردي در

 . کند نمی اشتباه باطل از حق تشخیص در کند می حرکت

وا پر خدا از اگر اید آورده ایمان که کسانى اى »لَکُم یغْفرْ و سیئاتکُم عنْکُم یکَفِّرْ و فُرْقاناً لَکُم یجعلْ اللَّه تَتَّقُوا إِنْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«
 )  29:انفال. (آمرزدمی را شما و پوشاند مى را گناهانتان و دهد مى قرار باطل از حق ساختن جدا جهت اى وسیله شما براى ید،کن

  اعمال قبولی پشتوانه ـ 7

 در که هاست اسکناس و ها سکّه این پشتوانه همانند تقوا و است مردم دست در که است هایی اسکناس و ها سکّه همانند افراد اعمال
 هیچ آن بدون و است اعمال قبولی مایه تقوا ترتیب بدین. ندارد ارزشی ها اسکناس و ها سکّه این پشتوانه، آن بدون و است خزانه
 رنگ که عملی و بگیرد خود به خدایی رنگ که شود می واقع قبول مورد عملی که است آن سرّش شود، نمی واقع قبول مورد عملی

 عمل عنوان به آنجا در چیزي نتیجه در. است شدنی نابود چون کند پیدا حضور قیامت صحنه در تواند نمی هرگز نکند پیدا خدایی
 )27:مائده. (پذیرد مى پرهیزگاران از تنها خدا، »الْمتَّقینَ منَ اللَّه یتَقَبلُ إِنَّما«. شود واقع قبول مورد تا ندارد وجود شخص این

  الهی محکم ٔهدستگیر ـ8

 روى خدا، از ترس و تقوا به پس » ذروتُه منیعاً معقلًا و عرْوتُه وثیقاً حبلًا لَها فَإِنَّ اللَّه بِتَقْوى فَاعتَصموا«: فرمود السالم علیه علی امام
 ..   باشد مى مطمئن پناهگاهى آن بلند قلّه و محکم آن دستگیره و استوار آن رشته که آورید،

  درونی دردهاي درمان ـ9

 نَجاح بِه و معادکُم یکُونُ إِلَیه و خَلْقَکُم ابتَدأَ الَّذي اللَّه بِتَقْوى أُوصیکُم فَإِنِّی«: فرمود پرهیزکاري به سفارش از پس السالم علیه علی امام
کُمتبطَل و هى إِلَینْتَهم کُمتغْبر و هونَح دقَص کُمبِیلس و هی إِلَیرَامم کُمفْزَعى فَإِنَّ متَقْو اللَّه اءود اءد قُلُوبِکُم رُ وصى بمع کُمتدأَفْئ و 

فَاءرَضِ شم کُمادسأَج و لَاحص ادفَس ورِکُمدص و ورنَسِ طُهد کُمأَنْفُس و شَا جِلَاءع ارِکُمصأَب نُ وفَزَعِ أَم جکُمأْش و اءیض ادوکُم ستظُلْم« 



 هاى خواسته که خدایى. گردید مى باز او بسوى و کرد آغاز را شما آفرینش که خدایى کنم، مى سفارش الهی تقواي به را شما همانا
 پناهگاه او وحشت، و ترس هنگامبه و پذیرد مى پایان او به شما راست راه. شماست آرزوى نهایت او بسوى بازگشت و آورد، بر را شما

-پاك ها، جان زخم مرهم ها، بدن دردهاى درمان و ها قلب روشنایى ها، دل هاى بیمارى داروى خدا، از ترس و تقوا همانا. شماست

 . شماست هاى تاریکى کننده روشن و ها آرامى نا در امنیت و ها چشم تاریکى بخش روشنایى و ارواح هاى پلیدى کننده

 مشکالت حلّ کلید ـ10 

 و الطَّالب ینْجح بِها هلَکَۀٍ کُلِّ منْ نَجاةٌ و ملَکَۀٍ کُلِّ منْ عتْقٌ و معاد ذَخیرَةُ و سداد مفْتَاح اللَّه تَقْوى فَإِنَّ«: فرمود السالم علیه علی امام
 از نجات و بردگى، گونه هر از آزادگى عامل و رستاخیز، ذخیره و بسته، در هر کلید خدا از ترس مانا  »الرَّغَائب تُنَالُ و الْهارِب ینْجو

 .. رسید توان مى آرزویى هر به و رستگار، گناه از پرواکنندگان پیروز، تالشگران پرهیزکارى، پرتو در. است هالکت گونه هر

  بهشت سوي به انسان راهوار مرکب ـ11

 آخرت در بهشت سوي به انسان راهوار مرکب و دنیا در شبهات در فرورفتن از مانع و الهی محرّمات ارتکاب از انسان بازدارنده تقوا
 أَزِمتَها أُعطُوا و أَهلُها علَیها حملَ ذُلُلٌ مطَایا التَّقْوى إِنَّ و أَلَا.....  الشُّبهات تَقَحمِ عنْ التَّقْوى حجزَتْه«: فرمود السالم علیه علی امام. است

متْهدرنَّۀ فَأَوکه هستند فرمانبردارى هاى مرکب چونان تقوا، اما.... دارد مى نگه شبهات در سقوط از را او دارى خویشتن و تقوا »الْج 
 .کنند مى جاویدان بهشت وارد دست، بر عنان را، خود سواران

 از را خدا دوستان الهى تقواى همانا خدا بندگان اى »محارِمه اللَّه أَولیاء حمت اللَّهتَقْوى إِنَّ اللَّه عباد«ِ: فرمایدمی دیگر بیانی در
 . دارد مى باز محرّمات انجام

 مستحکم پناهگاه ـ12

 .است ناپذیر شکست و محکم دژى تقوا، بدانید خدا بندگان »عزِیزٍ حصنٍ دار التَّقْوى أَنَّ اللَّه عباد فاعلَموا«: فرمود السالم علیه علی امام

 . انسان نگهدارنده ـ13

 بر مواقع از بسیاري در زیرا. جنّی و انسی شیاطین و جویان فتنه شرّ از هم و نفس شرّ از هم. است امان در کند پیشه تقوا که کسی
 شر و توطئه فکر به که مواردي در و افتند نمی او به رساندن شرّ فکر به کنند می احساس متّقی انسان از شیاطین  که هیبتی اثر

 .  کند می خنثی را آنان توطئه خداوند افتند، می رساندن

  . کنند می پروا او از دیگران کند پیشه الهی تقواي کس هر » یتَّقَى اللَّه اتَّقَى منِ«: فرمود السالم علیه علی امام
  نزول امدادهاي الهی -14

 اگر آرى، )125:آل عمران( »مسومینَ الْمالئکَۀِ منَ آالف بِخَمسۀِ ربکُم یمددکُم هذا فَورِهم منْ یأْتُوکُم و تَتَّقُوا و تَصبِرُوا إِنْ  بلى «
 هایى نشانه که فرشتگان، از نفر هزار پنج به را شما خداوند بیاید، شما سراغ به زودى همین به دشمن و کنید پیشه تقوا و استقامت

  .ددا خواهد مدد دارند، خود با
  )به بعد 402ص ،1ج مقربان، فناي ادب(

   



  )2(چهار دستور جامع به مسلمانان: دهمجدرس ه
  دعوت به وحدت و دوري از تفرقه -3

 اللَّه نعمت اذْکُرُوا و التَفَرَّقُوا و جمیعاً اللَّه بِحبلِ اعتَصموا و *مسلمونَ أَنْتُم و إِالَّ التَموتُنَّ و تُقاته حقَّ اتَّقُوااللَّه آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«
کُملَیإِذْ ع کُنْتُم داءأَع نَ فَأَلَّفیب قُلُوبِکُم تُمحبفَأَص هتمعإِخْواناً بِن و لى کُنْتُمفْرَةٍ شَفا  عنَ حالنَّارِ م نْها فَأَنْقَذَکُمم کنُ کَذلیبی اللَّه لَکُم 
هآیات لَّکُمونَ لَعتَدمگر نروید دنیا از و بپرهیزید خدا از است پرهیزکارى و تقوى حق که چنان آن اید آورده ایمان که کسانى اى »تَه 
 بیاد خود بر را خدا) بزرگ( نعمت و نشوید، پراکنده و زنید چنگ) اسالم و قرآن( خدا ریسمان به همگى و باشید مسلمان اینکه
 لب بر شما و شدید، برادر او نعمت برکت به و کرد ایجاد الفت شما دلهاى میان در او و بودید یکدیگر دشمن چگونه که آرید

 شاید سازد مى آشکار شما براى را خود آیات خداوند چنین این) داد نجات و( برگرفت آنجا از را شما خدا بودید، آتش از اى حفره
  )102-104: آل عمران. (شوید هدایت

  
 اتحاد سوى به دعوت

وا ومتَصلِ اعببِح یعاً اللَّهمج التَفَرَّقُوا و: 

 پراکنده هم از و بزنید، چنگ الهى ریسمان به همگى«: فرماید مىکرده،  هارشا تفرقه گونه هر با مبارزه و اتحاد مسئلهبه  آیه این در
 ».نشوید

   چیست؟) الهى ریسمان( »اللَّه بِحبلِ« از منظور -1
  اهمیت و آثار وحدت -2
  پیامد تفرقه  -3
   چیست؟) الهى ریسمان( »اللَّه بِحبلِ«از  منظور -1

 ...و  السالم علیهوالیت علی  ،معصومین ائمه و پیامبر خاندان ، اسالم ،قرآنمانند  اند، کرده ذکر مختلفىهاي احتمال مفسران

  .شود مى دیده گوناگون تعبیرات همین ،شده نقل علیهم السالم بیت اهل و پیامبر از که روایاتى در
  . ستا قرآن »اللَّه بِحبلِ« :فرمود علیه السالم سجاد امام
  ».هستند آن به تمسک به مامور مردم که باشند، مى علیهم السالم محمد آل ،الهى ریسمان«: فرمود علیهم السالم باقر امام

گوید به همراه جمعی از اصحاب محضر پیامبر اسالم نشسته بودیم که شخص اعرابی وارد شد و عرض کرد یا رسول اهللا، راوي می
زدن آن هستیم  این ریسمانی که ما مامور به چنگ» التَفَرَّقُوا و جمیعاً اللَّه بِحبلِ اعتَصموا و«: فرمایدشنیدم که خداوند در قرآن می

  . یعنی والیت این شخص» هذَا ولَایۀُ«زد و فرمود  علیه السالمچیست؟ پیامبر دستی بر شانه علی 
 »اللَّه بِحبلِ أَعتَصم و اللَّه رسولُ محمداً أَنَّ أَشْهد و اللَّه إِلَّا إِلَه لَا أَنْ أَشْهد«سپس آن اعرابی برخاست و گفت 

 این خواه است، خداوند پاك ذات با ارتباط وسیله گونه هر الهى ریسمان از منظور زیرا ندارند، اختالف یکدیگر با احادیث این
   .او بیت اهل و پیامبر یا قرآن یا باشد اسالم وسیله،



 چاه و طبیعت دره قعر در راهنما، و مربى داشتن بدون و عادى شرائط در انسان که است، حقیقت یک به اشاره »اللَّه بِحبلِ« تعبیر
 ریسمان و رشته به نیاز چاه این از برآمدن و دره این از نجات براى و. ماند خواهد باقى نادانى و جهل و سرکش غرائز تاریک

 جانشینان و قرآن آورنده و قرآن طریق از خدا با ارتباط همان محکم رشته این آید، بیرون و بزند چنگ آن به که دارد محکمى
  .رسانند مى مادى و معنوى تکامل آسمان به ،پست و پائین سطوح از را مردم که باشد مى او واقعى

  
  وحدتو آثار اهمیت  -2

  . وحدت و دوري از تفرقه، دعوت همه پیامبران صاحب شریعت بوده است) الف
»شَرَع نَ لَکُمینِ مى ما الدصو نُوحاً بِه نا الَّذي ویحأَو کإِلَی نا ما ویصو بِه راهیمإِب وسى وم  وا أَنْ  عیسى وینَ أَقیمالد تَتَفَرَّقُوا ال و 

عیسى و موسى و ابراهیم به و فرستادیم وحى تو بر را آنچه و بود کرده توصیه نوح به که کرد تشریع شما براى را آیینى» فیه 
  نکنید ایجاد تفرقه آن در و دارید برپا را دین: که بود این کردیم سفارش

 . وحدت یکی از نعمت هاي الهی است در این آیه ذکر شده است) ب

»اذْکُرُوا و تمعن اللَّه کُملَیإِذْ ع کُنْتُم داءأَع نَ فَأَلَّفیب قُلُوبِکُم تُمحبفَأَص هتمعکه آرید بیاد خود بر را خدا) بزرگ( نعمت و »إِخْواناً بِن 
  شدید، برادر او نعمت برکت به و کرد ایجاد الفت شما دلهاى میان در او و بودید یکدیگر دشمن چگونه

یکی از کارهاي مهمی که پیامبر اسالم پس از هجرت به مدینه انجام داد ایجاد برادري و وحدت بین مسلمانان انصار و مهاجر ) ج
  به تعبیر مولوي. بود

  داشت آشام خون جان دیگر ز یک            داشت نام خزرج و کاوس یلهقب دو       

 صفا و اسالم نور در شد محو               مصطفى از شان کهنه هاى کینه         

  بوستان در عنب اعداد همچو                  دشمنان آن شدند اخوان اوال         

  شدند واحد تن و شکستند در                  پند به »إِخْوةٌ الْمؤْمنُونَ« دم ز و         
  .نیز بود علیه السالموحدت مورد تاکید امام علی ) د

 أَنْ احذَروا و أَحوالَهم الشَّرِّ و الْخَیرِ فی فَتَذَکَّرُوا الْأَعمالِ ذَمیمِ و الْأَفْعالِ بِسوء الْمثُلَات منَ قَبلَکُم بِالْأُممِ نَزَلَ ما احذَروا و«: فرمایدمی
 لَیهِمع بِه الْعافیۀُ مدت و عنْهم لَه الْأَعداء زاحت و شَأْنَهم بِه الْعزَّةُ لَزِمت أَمرٍ کُلَّ فَالْزَموا حالَیهِم تَفَاوت فی تَفَکَّرْتُم فَإِذَا أَمثَالَهم تَکُونُوا

و تۀُ انْقَادمالنِّع لَه مهعم و لَتصۀُ والْکَرَام هلَیع ملَهبنَ حنَابِ متاجلْفُرْقَۀِ الل لْأُلْفَۀِ اللُّزُومِ ول و اضا التَّحهلَیع ی واصا التَّواز »بِه 
 و ها خوبى در را گذشتگان حاالت و کنید حفظ را خود آمد فرود پیشین هاى امت بر ناپسند کارهاى و بد کردار اثر بر که کیفرهایى

 دار عهده کنید، مى اندیشه و مطالعه گذشتگان زندگى در که آنگاه پس باشید آنها همانند که بترسید و آورید یاد به ها سختى
 و کرد، فراهم را آنان زندگى عافیت و سالمت و برداشت، راهشان سر از را دشمنان و بود آنان عزّت عامل که باشید چیزى
 و وحدت بر و کردند، اجتناب جدایى و تفرقه از که بخشید، آنان به شخصیت و کرامت و گذاشت، اختیارشان در را فراوان هاى نعمت

 . کردند سفارش آن به واداشته وحدت به را یکدیگر و گماشتند همت همدلى

 نَافذَةً الْبصائرُ و متَنَاصرَةً السیوف و متَرَادفَۀً الْأَیدي و معتَدلَۀً الْقُلُوب و مؤْتَلفَۀً الْأَهواء و مجتَمعۀً الْأَملَاء کَانَت حیثُ کَانُوا کَیف فَانْظُرُوا«



و مزَائةً الْعداحأَ  و کُونُوا لَماباً یبی أَرأَقْطَارِ ف ینَالْأَرض لُوکاً ولَى مینَ رِقَابِ عالَمکه آنگاه بودند چگونه که کنید اندیشه پس» الْع :
 کننده، یارى شمشیرها یکدیگر، کار مدد آنان هاى دست و یکسان، آنان هاى قلب یکى، آنان هاى خواسته داشتند، اجتماعى وحدت

 همه پیشواى و رهبر و نبودند زمین سراسر سرپرست و مالک حال آن در آیا بود همسو و واحد ها اراده و دوخته، سو یک به ها نگاه
   .نشدند دنیا

  .وحدت عامل بقاء ملتهاست) ه
 زیر را وسیعى سرزمینهاى و است صنعتى نیروهاى بزرگترین تولید مبدء که شده برپا جهان مختلف نقاط در عظیمى سدهاى امروز

 پیوستن بهم نتیجه جز چیزى عظیم قدرت این بینیم مى کنیم فکر درست اگر است، داده قرار خود روشنایى و آبیارى پوشش
 احادیث در .شویم مى واقف انسانها جمعى دسته هاى کوشش و اتحاد اهمیت به گاه آن و نیست باران هاى دانه ناچیز قدرتهاى
 .شد اشاره مختلفى عبارات با موضوع این اهمیت و بلزوم رسیده ما به اسالم بزرگ پیشوایان و پیامبر از که فراوانى

 ساختمانند یک اجزاى همانند بیکدیگر نسبت ایمان با افراد »بعضا بعضه یشید کالبنیان للمؤمن المؤمن« :فرماید مى اکرم پیغمبر
 .دارد مى نگاه محکم را دیگر جزء آن از جزئى هر که

 .روحند یک همچون مؤمنان » الواحدة کالنفس المؤمنون :فرمود نیز و

 و بالسهر سائره تداعى بعضه اشتکى اذا الواحد الجسد کمثل تراحمهم و توادهم فى المؤمنین مثل« :فرمایدمی حدیث دیگري در
 درد به و شود رنجور آن از بعضى چون که است پیکر یک اعضاى همچون بیکدیگر نیکى و دوستى در ایمان با افراد مثل »الحمى

  "بود نخواهد آرامش و قرار را دیگر اعضاى آید
  
  پیامد تفرقه  -3

  تفرقه موجب سستی و از بین رفتن قدرت می شود) الف
»وا وأَطیع اللَّه و ولَهسر وا وعفَتَفْشَلُوا التَناز و بتَذْه کُمریح بِرُوا وإِنَّ اص اللَّه عابِرین ماطاعت را پیامبرش و خدا) فرمان( و»  الص 

 با خداوند که کنید استقامت و صبر و! نرود میان از شما) شوکت و( قدرت و نشوید، سست تا نکنید،) کشمکش و( نزاع و! نمایید
  )46:انفال. (است کنندگان استقامت

  .تفرقه، جامعه را در لب پرتگاه قرار داده و موجب شکست، نابودي و هالکت آن می شود) ب
ها و کشمکش هاي سیاسی رواج داشته باشد، هر چند ملتش پیرو حق بندي جامعه اي که در آن تفرقه، اختالف، درگیري و جناح

  .و اهل دین و داراي رهبر سیاسی توانمند هم باشند باز شکست انان را تهدید می کند
  .داد نجات آنجا از را شما خدا بودید، آتش از اى حفره لب بر شما »منْها فَأَنْقَذَکُم النَّارِمنَ حفْرَةٍ شَفا  على کُنْتُم و«: فرمایدخداوند می

 در کلمه این کاربرد همچنین. است مناسبت همینه ب لب بر »شفه« اطالق گویند آن مانند و خندق یا و چاه کناره به »شفا«
 .گیرد مى قرار تندرستى و سالمت کناره در انسان که است آن بخاطر نیز بیمارى از بهبودى

 چیز همه و کنید سقوط آن در بود ممکن آن هر که بودید آتش از گودالى لبه در گذشته در شما: گوید مى خداوند این جمله در
  .ساخت رهنمون بود محبت و برادرى نقطه که امنى نقطهه ب پرتگاه این از و داد نجات را شما خداوند اما گردد، خاکستر شما



 و باطلهم علَی بِاجتماعهم منْکُم سیدالُونَ القَوم هؤُالء أَنَّ لَأَظُنُّ واهللاِ وإِنِّی« :فرمایددرباره تفرقه و پیامد آن می علیه السالمامام علی 
کُمنْ تَفَرُّقع قِّکُمخود حق در شما و فراهم خود باطل بر آنان که شوندمی چیزه شما بر زودي به مردم این که بینم می خدا به »ح 
  )32 -28ص ،3 ج نمونه، تفسیر(                        )25نهج البالغه، خطبه(   .هستید پراکنده

 و النُّفُوسِ تَدابرِ و الصدورِ تَشَاحنِ و الْقُلُوبِ تَضَاغُنِ منْ منَّتَهم أَوهنَ و فقْرَتَهم کَسرَ أَمرٍ کُلَّ اجتَنبوا و«: فرمایددر جاي دیگر می
 از دلها پرکردن یکدیگر، با توزى کینه چون کوبید، هم در را آنها قدرت و شکست را آنها پشت که کارهایى از و» الْأَیدي تَخَاذُلِ

  .کشیدن هم یارى از دست و بریدن هم از و کردن پشت یکدیگر به حسد، و بخل
 تَفَرَّقُوا و مخْتَلفینَ تَشَعبوا و الْأَفْئدةُ و الْکَلمۀُ اخْتَلَفَت و الْأُلْفَۀُ تَشَتَّتَت و الْفُرْقَۀُ وقَعت حینَ أُمورِهم آخرِ فی إِلَیه صاروا ما إِلَى فَانْظُرُوا«

 ولَد بِحالِ فَاعتَبِرُوا للْمعتَبِرِینَ عبراً فیکُم أَخْبارِهم قَصص بقی و نعمته غَضَارةَ سلَبهم و کَرَامته لباس عنْهم اللَّه خَلَع قَد و متَحارِبِینَ
 و تَشَتُّتهِم حالِ فی أَمرَهم تَأَملُوا الْأَمثَالِ اشْتباه أَقْرَب و الْأَحوالِ اعتدالَ أَشَد فَما السالم علیهم إِسرَائیلَ بنی و إِسحاقَ بنی و إِسماعیلَ

هِمتَفَرُّق یاللَی رَةُ کَانَتالْأَکَاس رَةُ واصاباً الْقَیبأَر ملَه مونَهتَازحنْ یع الْآفَاقِ رِیف رِ وحرَاقِ بالْع ا خُضْرَةِ ونْیإِلَى الد نَابِتالشِّیحِ م ی وافهم 
 و بِها یعتَصمونَ دعوةٍ جنَاحِ إِلَى یأْوونَ لَا  قَرَاراً أَجدبهم و داراً الْأُممِ أَذَلَّ وبرٍ و دبرٍ إِخْوانَ مساکینَ عالَۀً فَتَرَکُوهم الْمعاشِ نَکَد و الرِّیحِ

 موءودةٍ بنَات منْ جهلٍ أَطْباقِ و أَزلٍ بلَاء فی متَفَرِّقَۀٌ الْکَثْرَةُ و مخْتَلفَۀٌ الْأَیدي و مضْطَرِبۀٌ فَالْأَحوالُ عزِّها علَى یعتَمدونَ أُلْفَۀٍ ظلِّ إِلَى لَا
نَامٍ وةٍ أَصودبعم امٍ وحۀٍ أَرقْطُوعم و اتشْنُونَۀ غَارروى پراکندگى و تفرقه به که هنگام آن در بنگرید نیز آنها کار پایان به پس  »ٍم 

 پیوستند، ها گروه و ها حزب به شدند، جدا هم از شد، گوناگون هایشان دل و ها سخن و رفت، بین از آنان دوستى و مهربانى و آوردند،
 عبرت شما میان در آنها داستان و گرفت، آنها از را شیرین فراوان هاى نعمت و آورد، بیرون تنشان از را خود کرامت لباس خداوند

 آنان بر درود که( »یعقوب« اسراییل فرزندان پیامبر، اسحاق فرزندان و پیامبر، اسماعیل فرزندان زندگى حاالت از .ماند باقى انگیز
 روزگارى آنها احواالت در است همانند یکدیگر با رفتارشان و صفات در و یکسان هم با ملّتها حاالت چقدر راستى گیرید، عبرت) باد
 هاى سرزمین از را آنها و کردند مى حکومت آنان بر قیصر و کسرى پادشاهان که زمانى کنید، اندیشه بودند پراکنده و جدا هم از که

 وزش محل علف، و آب بى و گیاه، کم صحراهاى به و کردند، دور خرّم و سبز سر محیطهاى از و فرات و دجله هاى کناره از آباد،
 همنشین فقیر، و مسکین نامناسب، هاى مکان در را آنان کردند، تبعید بود مشکل آنجاها در زندگى که هایى سرزمین و بادها،

 که داشت وجود حقّى دعوت نه بود، ها بیابان ترین خشک زندگیشان سرزمین و ها، ملّت خانه ترین پست هاشان خانه ساختند، شتران
 آنان قدرت و دگرگون، آنان حاالت. کنند زندگى آن عزّت در که داشت وجود محبتى سایه نه و شوند، پناهنده و آورند روى آن به

 را ها بت و گور، به زنده را دختران بودند، رفته فرو فراگیر جهالتى در و سخت، بالیى در. بود متفرّق انبوهشان جمعیت و پراکنده،
  )192نهج البالغه، خطبه( .بود یافته رواج میانشان در پیاپى هاى غارتگرى و خویشاوندان، با رابطه قطع و کردند، مى پرستش

  
 :ها پیام

 »اعتَصموا و«. است الهى  وظیفه یک تفرقه، از دورى و وحدت -1

 »اللَّه بِحبلِ«....  و ملّیت زبان، نژاد، نه باشد، خدا دین باید وحدت محور -2

 »قُلُوبِکُم بینَ فَأَلَّف أَعداء کُنْتُم إِذْ«. نشوید غافل اسالم خدمات و برکات از -3



 »إِخْواناً بِنعمته فَأَصبحتُم«. است اخوت عامل وحدت، -4

 »بِنعمته فَأَصبحتُم«. است الهى بزرگ هاى نعمت از اتّحاد، -5

 »النَّارِ منَ حفْرَةٍ شَفا«. است آتش گودال و پرتگاه عدوات، و تفرقه -6

 »آیاته لَکُم اللَّه یبینُ...  اللَّه نعمت اذْکُرُوا و«. هستند او آیات خداوند، هاى نعمت -7

  »تَهتَدونَ لَعلَّکُم...  اللَّه نعمت اذْکُرُوا و«. است هدایت ساز زمینه و عشق عامل الهى هاى نعمت یادآورى -8
  )577: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        

 

  
 

   



  )3(چهار دستور جامع به مسلمانان: دهمنوزدرس 
 امر به معروف و نهی از منکر  -4

»لْتَکُنْ و نْکُمۀٌ مونَ أُمعدرِ إِلَى یالْخَی رُونَ وأْمی رُوفعبِالْم نَ وونْهنِ ینْکَرِ عالْم و کأُولئ مونَ هحفْلجمعى شما میان از باید »الْم 
  .رستگارانند آنها و نمایند منکر از نهى و معروف به امر و کنند نیکى به دعوت

 زیرا .است جمعیت محافظت براى اجتماعى پوشش یک  بمنزله که اشاره شده ،منکر از نهى و معروف به امر مسئله به آیه این در
 درون، از موریانه همچون هستند، اجتماعى وحدت بقاى دشمن که یعوامل نباشد میان در منکر از نهى و معروف به امر اگر

 ممکن عمومى نظارت بدون اجتماعى وحدت حفظ این بر بنا سازند،می متالشى هم از را آن و خورند مى را اجتماع هاى ریشه
 .نیست

: دهند انجام را اجتماعى بزرگ وظیفه دو این که باشند امتى باید مسلمانان میان در همواره که شده داده دستور فوق آیه درلذا 
  .است ممکن راه این از تنها رستگارى و فالح که کند مى تصریح آیه پایان در و. دارند باز ها بدى از و کنند دعوت ها نیکى به را مردم

  
 منکر از نهى و معروف به امر و آثار اهمیت

رستگاري در در این آیه عامل .) آیه مورد بحث. (شودمنکر موجب رستگاري انسان می از نهى و معروف به امر -1
  .منکر از نهى و معروف به نیکى، امر به چیز می داندکه عبارتند از،دعوت3

 :ها پیام

 و«. باشند داشته نظارت مردم اجتماعى رفتارهاى بر هستند، نظام تأیید مورد که ناظر و بازرس گروهى باید اسالمى، جامعه در -1
 »أُمۀٌ منْکُم لْتَکُنْ

 »أُمۀٌ منْکُم«. ندارد امکان مشخّص مسئول و منسجم قدرت بدون فساد، از جلوگیرى و جامعه اصالح -2

 دارند، عهده به را وظیفه این افراد از بعضى لذا. باشد شناس وشیوه شناس مردم شناس، اسالم باید معروف و خیر به  کننده دعوت -3
 »أُمۀٌ منْکُم لْتَکُنْ و«. آنها همه نه

 فعل »ینْهونَ یأْمرُونَ، یدعونَ،«. موقّتى و موسمى نه باشد، دائمى صورت به باید منکر، از نهى و معروف به امر و خیر به دعوت -4
 .است استمرار نشانه مضارع،

 ینْهونَ و بِالْمعرُوف یأْمرُونَ«. گردد مى کم منکر براى زمینه شود، باز ها معروف راه اگر. است مقدم منکر از نهى بر معروف، به امر -5
 »الْمنْکَرِ عنِ

 سهمى رستگارى این از را تفاوت بى گیرانِ وگوشه هستند واقعى رستگاران سوزانند، مى دل جامعه اصالح و رشد براى که کسانى -6
 »الْمفْلحونَ هم أُولئک«. نیست

 یأْمرُونَ،«. است فالح شرایط از نیز دیگران رشد و نجات بلکه شود، نمى خالصه خود رهایى و نجات در تنها رستگارى، و فالح -7
  »الْمفْلحونَ هم أُولئک ینْهونَ،



  . روندکنند از بهترین امتها به شمار میمنکر می از نهى و معروف به کسانی که امر -2
»رَ کُنْتُمۀٍ خَیأُم تلنَّاسِ أُخْرِجرُونَ لتَأْم رُوفعبِالْم نَ وونِ تَنْهنْکَرِ عالْم نُونَ وتُؤْم بِاللَّه و نَ لَولُ آمتابِ أَهراً لَکانَ الْکخَی ملَه منْهم 

 از نهى و کنید مى معروف به امر) اینکه چه( شدید آفریده انسانها سود به که بودید امتى بهترین شما» الْفاسقُونَ أَکْثَرُهم و الْمؤْمنُونَ
 کمى عده) تنها ولى( است آنها سود به آورند ایمان) درخشانى آئین و برنامه چنین به( کتاب اهل اگر و دارید، ایمان خدا به و منکر،

  )110:آل عمران. (باشند مى) پروردگار اطاعت از خارج و( فاسق آنها اکثر و ایمانند با آنها از
 را فساد با مبارزه و نیکیها سوى به دعوت که ندبه شمار می آی »ممتاز امت« یک عنوان زمانى به ،مسلمانانبراساس این آیه، 

   .بود خواهند بشریت جامعه سود به نه و امتند بهترین نه شد فراموش وظیفه دو این که روز آن و نکنند، فراموش
 آمرهم« :فرمود پیامبر کیست؟ بهتر مردم همه از .پرسید بود نشسته منبر فراز بر حضرت که حالى در آمد پیامبر خدمت مردى

 از که کس آن و کند منکر از نهى و بمعروف امر بیشتر همه از که کس آن » ارضاهم و للَّه اتقاهم و المنکر عن انهاهم و بالمعروف
  )39: ص ،3 ج نمونه، تفسیر(                   .بردارد گام بیشتر همه از خدا خشنودى راه در و باشد پرهیزگارتر همه

  
 :ها پیام

 »... تَأْمرُونَ...  أُمۀٍ خَیرَ کُنْتُم«. است منکر از نهى و معروف به امر و ایمان با نیست، شعار با بودن امت بهترین -1

 »تَنْهونَ...  تَأْمرُونَ...  أُمۀٍ خَیرَ«. نیست خیرى ترسو و ساکت امت در -2

 »أُمۀٍ خَیرَ کُنْتُم«. هاست امت امتیاز معیار آن انجام که است مهم قدرى به منکر از نهى و معروف به امر -3

. باشند داشته حاکمیت یعنى باشند، امت یک شکل به مسلمانان که شود مى محقّق صورتى در منکر، از نهى و معروف به امر -4
»رَ کُنْتُمۀٍ خَیأُم« 

 »للنَّاسِ أُخْرِجت«. هستند بشرى جوامع تمام اصالح مسئول مسلمانان -5

 »الْمنْکَرِ عنِ تَنْهونَ و بِالْمعرُوف تَأْمرُونَ«. است نتیجه کم فساد، با مبارزه بدون ها خوبى به سفارش -6

 جمهور رئیس منکر از ونهى معروف به امر حقّ نیز ساله 9 دختر یک. (کند منکر از ونهى معروف به امر باید امت افراد از یک هر -7
 »تَنْهونَ...  تَأْمرُونَ«) دارد را

 »تَنْهونَ...  تَأْمرُونَ...  أُمۀٍ خَیرَ«. ندارد نقشى اجتماعى و اقتصادى موقعیت و سواد نژاد، منطقه، سنّ، معروف، به امر در -8

 »تَنْهونَ...  تَأْمرُونَ«. التماس و خواهش روى از نه کند، نهى و امر قدرت موضع از باید مسلمان -9

 »تَنْهونَ...  تَأْمرُونَ«. است منکر از نهى بر مقدم معروف، به امر -10

 »تُؤْمنُونَ تَنْهونَ، تَأْمرُونَ،«. باشد گرفته مایه ایمان از که باشد مؤثّر تواند مى ونهیى امر -11

 »الْکتابِ أَهلُ آمنَ لَو و«. کند مى دعوت اسالم به را کتاب اهل خداوند -12

 »الْکتابِ أَهلُ آمنَ لَو و«. است ادیان تمام ناسخ اسالم، -13

  )582: ص ،1 ج نور، تفسیر (             »الْفاسقُونَ أَکْثَرُهم و الْمؤْمنُونَ منْهم«. است آزاد راه انتخاب در انسان، -14
  



  .شود مى محسوب آنها جان و روح حکم در بوده و اجتماعى و فردى وظائف بقیه اجراى ضامنمنکر،  از نهی و معروف به امر -3
 تحل و المذاهب تامن و الفرائض تقام بها عظیمۀ فریضۀ المنکر عن النهى و بالمعروف االمر ان«: فرمایدمی علیه السالم باقر امام

 روش و پیامبران راه منکر از نهی و معروف به امر همانا »االمر یستقیم و االعداء من ینتصف و االرض تعمر و المظالم ترد و المکاسب
 و برگرداننده ها ستم و حالل ها کسب و امنیت آن به ها دین و داشته پا بر بدان ها واجب دیگر که است بزرگ واجبی و شایستگان

  . یابند می سامان بدان کارها و انتقام دشمنان از و آباد به زمین
 بحر فى کنفثۀ اال المنکر عن النهى و بالمعروف االمر عند اللَّه سبیل فى الجهاد و کلها البر اعمال ما و« :فرماید مى علیه السالم امام على

  .است پهناور دریاى برابر در دهان آب چون منکر از نهى و بمعروف امر برابر در خدا راه در جهاد حتى و نیک کارهاى تمام »  لجى
  .الهی بشمار می رود جانشین منکر، از ناهى و بمعروف آمر -4

 »کتابه خلیفۀ و اللَّه رسول خلیفۀ و ارضه فى اللَّه خلیفۀ فهو المنکر عن نهى و بالمعروف امر من« :فرماید مى اکرم پیغمبر

  است او کتاب و پیامبر جانشین و زمین در خداوند جانشین کند منکر از نهى و بمعروف امر که کسى
  

 است؟ آزادى سلب موجب معروف به امر آیا

 کرده اجتماعى زندگانى به وادار را انسان ،برکات و فوائد این و دارد فراوانى برکات و فوائد بشر افراد براى دستجمعى زندگانى :پاسخ
 نوع این ضرر دستجمعى زندگى شماربی فوائد برابر در چون. آورد مى ببار او براى نیز محدودیتهایى آن مقابل در ولى است،

 در که آنجا از و .است پذیرفته را محدودیتها و داده اجتماعى زندگى به تن اول روز از بشر لذا است ناچیز و جزئى محدودیتها
 اعمال در نظارت حق دارند اثر یکدیگر سرنوشت در اجتماع افراد اصطالح به و است مربوط بهم افراد سرنوشت اجتماعى زندگى
  .است دستجمعى زندگى خاصیت و طبیعى حق دیگران

 با که است کسى همانند مردم میان در گنهکار، فرد یک« .است دهش نقل اکرم پیامبر از حدیثى در جالبى شکل به مطلب این 
 است نشسته آن در که موضعى کردن سوراخ به و برداشته  تبرى گیرد قرار دریا وسط در که هنگامى به و شود، کشتى سوار جمعى

 باز خطرناك عمل این از را او دیگران اگر .کنم مى تصرف خود سهم در من بگوید جواب در کنند، اعتراض او به گاه هر و بپردازد،
 »شوند مى غرق همگى یکباره و کرده نفوذ کشتى داخل به دریا آب که کشد نمى طولى ندارند

 را اجتماع بر فرد نظارت حق و ساخته، مجسم را منکر از نهى و معروف به امر وظیفه بودن منطقى جالب مثال این با اسالم، پیامبر
 )40: ص ،3 ج نمونه، تفسیر(                       .داند مى سرنوشتهاست، پیوند از ناشى که طبیعى حق یک

  
  پیامد ترك امر به معروف

 جامعه و بیاندازد کارآیی از آنرا و زدسا وارد اجتماع پیکر بر مهلکی و سنگین ضربه تواندمی ،آن به توجهیبی یا فریضه دو این ترك
  :دکر اشاره موارد این به توانمی یدآمی وجود به جامعه در ایندو ترك صورت در که پیامدهایی از. نماید ناهنجاري و تباهی گرفتار را

   ارزش ضد رشد و جامعه در ها ارزش شدن رنگ کم 1-



   اجتماعی هاي ناهنجاري و فساد گسترش 2-
   ارزش به ها ارزش ضد و ارزش ضد به ها ارزش تبدیل 3-
   اخالقی رذائل با فضائل به تفاوتی بی و پذیري مسئولیت عدم رواج 4-
   حکومت و جامعه بر فاسقان و بدکاران تسلط 5-
   نیکان دعاي استجابت عدم 6-
   الهی هاي نعمت از شدن محروم 7-
   جامعه زوال و سقوط ، انحطاط 8-

 منکر از نهی و معروف به امر بساط اگر«:  گویدمی منکر از نهی و معروف به امر نسبت انگاري سهل و کوتاهی درباره نراقی مرحوم
 نادانی و جهل و. گردد می تلف و ضایع ملت و دین احکام و برطرف مردم میان از نبوت آیات شود برچیده آن اساس و شود پیچیده

 فتنه و خاموش المرسلین سید چراغ و فراموش العالمین رب شریعت آثار و شود می ظاهر گمراهی و ضاللت و. گیرد می فرا را عالم
  » گردند می ضایع آن اهل و والیات و شایع فساد و

 لَاتَتْرُکُوا« :یدفرما می. می کند اشاره ترك امر به معروف پیامد به، پیروانش و فرزندان به خود سفارش آخرین در السالم علیهعلی  امام
 که مگذارید وا را منکر از نهی و معروف به امر »لَکُم فَلَایستَجاب تَدعونَ ثُم شرَارکُم علَیکُم فَیولَّى الْمنْکَرِ عنِ والنَّهی بِالْمعرُوف الْأَمرَ

  »  نپذیرند شما از و کنید دعا گاه آن گیرند دست بر را شما حکمرانی شما بدترین
 کاستی و منکر بروز باعث امر این کرد ترك را منکر از نهی و معروف به امر جامعه اگر که است این زمینه چنین شدن فراهم دلیل

 فزونی باعث خود این و.  سازد می فراهم را تبهکاران زمامداري و آنان غلبه و تسلط زمینه و شده بدکردار افراد طبیعت از معروف
 نتیجه در شود می دعایشان وسیله به پروردگار رحمت نزول تقاضاي از ها آن همت سستی و شایستگان کاستی و بدکاران و بدي

    .شود نمی مستجاب کنند دعا چه هر
 و مثْلَکُم لَیس منْ فیکُم یطْمع لَم الْباطلِ تَوهینِ عنْ تَهِنُوا لَم و الْحقِّ نَصرِ عنْ تَتَخَاذَلُوا لَم لَو النَّاس أَیها«: فرمایدیمدر جاي دیگر 

لَم قْونْ یم قَوِي کُملَیع نَّکُملَک تُمهت تَاهی منیلَ برَائإِس رِي ومفَنَّ لَعضَعلَی لَکُم نْ التِّیهي مدعافاً با أَضْعبِم قَّ خَلَّفْتُمالْح اءرو ورِکُمظُه و 
تُمنَى قَطَعالْأَد و لْتُمصو دعبه آنکه داشتید،نمی بر دست باطل ساختن خوار از و گذاشتیدنمی فرو را حق یاري اگر مردم اي» الْأَب 

 سرگردانی چون شدید سرگردان شما اما فروختنمی مهتري شما بر نیرومندي هیچ و دوختنمی شماب طمع دیده نیست شما پایه
 گسستید، آن از و نهادید سر پشت را حق که چرا ، چندان گردد افزون من از پس سرگردانی این که سوگند، جانم به و .اسرائیلیان

  )192نهج البالغه، خطبه . (پیوستید دور به و بریدید نزدیک از
 منْ یأْساً و بِبطْشه تَهاوناً و بِأَخْذه جهلًا وعیده تَستَبطئُوا فَلَا وقَائعه و أَیامه و قَوارِعه و اللَّه بأْسِ منْ الْأَمثَالَ عنْدکُم إِنَّ و« ، دیگر جاي
هأْسفَإِنَّ ب اللَّه انَهحبس نِ لَملْعالْقَرْنَ ی یاضنَ الْمیب یکُمدإِلَّا أَی هِمتَرْکرَ لالْأَم رُوفعبِالْم و ینِ النَّهنْکَرِ عنَ الْمفَلَع اللَّه اءفَهرُکُوبِ السل 

 در ها داستان و ها نمونه همانا و »أَحکَامه أَمتُّم و حدوده وعطَّلْتُم الْإِسلَامِ قَید قَطَعتُم وقَد أَلَا التَّنَاهی لتَرْك الْحلَماء و الْمعاصی
 او سخت ها آسیب و کرد عذابشان که روزهایی و ، آنان به رسید که او هاي سختی و خدا عذاب و گذشتگان از شماست دسترس

 سـبک را او انتقام با و. گرفتارید او چنگ در دانید نمی که آن عذر به ، انگارید می دیر را او عذاب وعده پس. آورد فرود آنان به که



 آن براي د،کر دور خود رحمت از شمایند از پیش که را گذشته دوران مردم سبحان خداي همانا که بودن ایمن او کیفر از و شمردن،
 و کردن نافرمانی خاطر به کرد لعنت را آنان خردان بی خدا پس.  نداشتند باز منکر از را مردمان و واگذاشتند را معروف به امر که

  .نبودن مانع نافرمانی از را دیگران گناه به را خردمندان
 ذلک مرْیم ابنِ عیسى و داود لسانِ  على إِسرائیلَ بنی منْ کَفَرُوا الَّذینَ لُعنَ«: گوید می کهدارد  قرآن آیه این به اشاره امام سخن این
 بن عیسى و داوود زبان بر اسرائیل، بنى کافران» یفْعلُونَ کانُوا ما لَبِئْس فَعلُوه منکَرٍ عنْ الیتَناهونَ کانُوا *یعتَدونَ کانُوا و عصوا بِما

 را یکدیگر دادند، مى انجام که زشتى اعمال از آنها. نمودند مى تجاوز و کردند، گناه که بود آن بخاطر این شدند) نفرین و( لعن مریم،
  )78-79:مائده(! دادند مى انجام بدکارى چه کردند نمى نهى

   



   مسلمانان براى اى ماده چهار جامع برنامه: درس بیستم
) هوسها و مشکالت برابر در( اید آورده ایمان که کسانى اى »تُفْلحونَ لَعلَّکُم اللَّه اتَّقُوا و رابِطُوا و صابِرُوا و اصبِرُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«

 رستگار شاید بپرهیزید خدا از و آورید بعمل مراقبت خود، مرزهاى از و دهید بخرج استقامت دشمنان برابر در و کنید استقامت
  )200آل عمران( .شوید

 أَیها یا« خطاب با جهت همین به را در بر دارد  مسلمانان براى اى ماده چهار جامع برنامه یک و عمران آل سوره آیه آخرین آیه این
 .است شده آغاز »آمنُوا الَّذینَ

 برابر در ایستادگى و صبر و استقامت همان است مسلمین پیروزى و سربلندى ضامن که برنامه این ماده نخستین: »اصبروا« -1
 در علیه السالم علىامام  که چیزى همان. دهدمی تشکیل را معنوى و مادى پیروزى گونه هر اصلى ریشه حقیقت در که است، حوادث
بحث (» الجسد من کالرأس االیمان من الصبر ان«: می فرماید. است کرده معرفى بدن برابر در سر منزله به را آن قصارش کلمات

 )گذشت 5و4بیشتر در درس 

 افراد به نخست قرآن این بر بنا است، دیگران استقامت و صبر برابر در استقامت و صبر معنى به» مصابره« صابروا از :» صابروا و« -2
   .شودمی شامل را زندگى مشکالت و نفس با جهاد گونه هر که دهدمی استقامت دستور ایمان با

 درونى ضعف نقاط اصالح و نفس با جهاد در ملتى تا رساندمی این و دهدمی دشمن برابر در استقامت به دستور دوم مرحله در
 با جهاد در که است هایى شکست بخاطر دشمنان برابر در ما هاى شکست بیشتر و نیست ممکن دشمن بر او پیروزى نشود، پیروز
 .است شده ما گیر دامن خود ضعف نقاط اصالح و نفس

 .بیفزائیم خود استقامت و پایدارى بر باید نیز ما بیفزاید خود استقامت بر دشمن قدر هر که شودمی استفاده تعبیر، این از

 جهت همینه ب) محل یک در اسب بستن مانند( است مکانى در چیزى بستن معنى به »رباط« ماده از جمله این: » رابطوا و« -3
  .است شده بسته محلى به گویا است، خاطر سکون و دل آرامش معنى به »قلب ربط« و گویندمی رباط ،کاروانسرا به

 .کنندمی نگاهدارى محل آن در را جنگى وسائل و ها مرکب و سربازان زیرا است، آمده مرزها از مراقبت معنى به ،مرابطه

 گرفتار تا دهد،می اسالمى کشورهاى سرحدات و مرزها از دائم مراقبت و دشمن برابر در باش آماده دستور مسلمانان به جمله این
 سرکش هوسهاى و شیطان حمالت برابر در همیشگى مراقبت و باش آماده دستور آنها به نیز و نشوند دشمن غافلگیرانه حمالت

  .نگردند غافلگیر تا دهد،می
 این با که کسى زیرا است، شده تفسیر دیگرى از بعد یکى نمازها انتظار و مواظبت به جمله، این علیه السالم على از روایات از بعضى در

 خود به باش آماده حالت دشمن برابر در که است سربازى همچون داردمی بیدار را خود جان و دل پى در پى و مستمر عبادت
  .است گرفته

 مشکالت برابر در .کنید صبر واجبات برابر در » األئمه على رابطوا و المصائب على الفرائض، صابروا على اصبروا«  :السالم علیه صادق امام
 . کنید دفاع خود پیشوایان از کنید صبر

 بر »تفلحون لعلکم اهللا سبیل فى رابطوا و بالسیف عدوکم قتال على صابروا و الخمس الصلوات على اصبروا«: آله و علیه اللَّه صلى خدا رسول



 . شوید رستگار تا باشید هماهنگ یکدیگر با خدا راه در و فعال دشمن، با جهاد در و کنید پایدارى روزى شبانه نمازهاى

 . شودمی شامل را اسالمى جامعه و خود از دفاع براى آمادگى گونه هر که دارد وسیعى معنى »مرابطه« به بیان دیگر،

 .است شده گفته »مرابط« دانشمندان و علماء به روایات از بعضى در

 ضعفاء على الخروج عن یمنعونه و عفاریته و ابلیس یلى الذى الثغر فى مرابطون شیعتنا علماء« :فرمایدمی علیه السالم صادق امام
 از و اند کشیده صف ابلیس لشکر برابر در که هستند مرزدارانى همانند ما پیروان دانشمندان» ابلیس علیهم یتسلط ان عن و شیعتنا
  .کنندمی جلوگیرى ندارند خود از دفاع قدرت که افرادى به آنها کردن حمله

 شمرده میکنند پیکار اسالم دشمنان هجوم برابر در که مرزدارانى و افسران از باالتر و برتر آنها موقعیت و مقام حدیث این ذیل در
 جغرافیایى مرزهاى حافظ اینها که حالى در ندهست اسالم فرهنگ و عقائد نگهبانان آنها که است آن بخاطر این و است شده

 مدت در کند دفاع آن از بخوبى نتواند و گیرد قرار دشمن حمالت مورد او، فرهنگى و اى عقیده مرزهاى که ملتى مسلما هستند،
 خورد خواهد شکست نیز ونظامى سیاسى نظر از کوتاهى

4- »اتَّقُوا و و استقامت و است پرهیزکارى به دستور افکند مى سایه سابق دستورهاى همه بر چترى همچون که دستور آخرین »اللَّه 
بحث ( .گردد دور به شخصى اغراض و ریاکارى و خودخواهى گونه هر از و باشد پرهیزکارى و تقوى با آمیخته باید مرابطه، و مصابره

 )گذشت 17و16در درس هاي 

»لَّکُمونَ لَعحرستگارى سوى به راهى آنها از تخلف با و شوید رستگار توانید مى دستور، چهار این بستن کار به سایه در شما »تُفْل 
  .داشت نخواهید

 آن با اکنون که را مشکالتى از بسیارى کنند پیاده خود زندگى برنامه در اسالمى شعار یک بعنوان را فوق آیه امروز، مسلمانان اگر
 از بعضى یا همه کردن فراموش یا و گذاشتن پا زیر اثر بر مسلمین و اسالم پیکر بر ضرباتى امروز نمود، خواهند حل هستند مواجه

 .است دردناك بسیار که شود مى وارد چهارگانه دستورهاى این

 کوشش و تالش مسلمانان دشمنان، کوشش و تالش افزایش برابر در اگر شود، زنده مسلمانان در پایمردى و استقامت روح اگر
 در هماره و بنمایند اى عقیده و فرهنگى و جغرافیایى مرزهاى از کافى مراقبت مرابطه فرمان طبق و دهند نشان خود از بیشترى

 جامعه از را فساد و گناه اجتماعى، و فردى تقواى با اینها همه بر عالوه و باشند داشته باش آماده حالت دشمنان، هاى نقشه برابر
  )233-236ص ،3 ج نمونه، تفسیر(                        .شد خواهد تضمین آنها پیروزى کنند دور خود

  
 :ها پیام

 »... صابِرُوا و اصبِرُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«. رسید مى کماالت به ایمان، سایه در -1

  »صابِرُوا« سپس »اصبِرُوا« ابتدا. کنید مقاومت دین دشمنان برابر در توانید نمى نباشید، صابر فردى مشکالت در تا -2
 جان با خدا راه در نیز شما کنند، مى خرج مال و دهند مى کشته کنند، مى مقاومت خود کفر در کفّار اگر نمانید، عقب دیگران از -3
  »صابِرُوا«. کنید پایدارى مال و
  »صابِرُوا«. کنند سفارش صبر به را یکدیگر و کنند، تحمل را یکدیگر مشکالت باید مسلمانان -4



  »رابِطُوا«. پیامبران و خدا مردم، با ارتباط. است ارتباط دین اسالم، -5
 صابِرُوا«. دارند را امور این هم کفّار گرنه و گیرد قرار الهى رضاى و تقوى مسیر در و باشد دار جهت باید مرابطه و مصابره و صبر -6
رابِطُوا و اتَّقُوا و اللَّه«  
  »رابِطُوا« ،»اصبِرُوا«  .است شده بیان مرزها به توجه کنار در تقوى و صبر است، جامعى دین اسالم -7
  »اتَّقُوا و« ،»آمنُوا«. است ایمان از باالتر اى مرتبه تقوى، -8
  »تُفْلحونَ لَعلَّکُم«. است پیروزى و سعادت به رسیدن  زمینه صبر، -9

 )686: ص ،1 ج نور، تفسیر(                        

 


