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مقدمه :

َحـّبَ الُقـرآَن َفلُیِحـّبَ امَلسـاِجَد« 
َ
گراملی اسلالم می فرماینلد: »َو َمـن أ رسلول 

»کسی که دوست دار قرآن است مساجد را نیز دوست دارد.« 

قرآن کالم خدا و مسلجد خانه خدا اسلت، هر دو جلوه نور خدا هسلتند. بین قرآن و 
گسسلتنی اسلت، لذا دوسلت دار قرآن، دوسلت دار مسلجد  مسلجد پیوندی عمیق و نا
اسلت و دوسلت دار مسلجد، دوسلت دار قرآن. اوج این پیوند را که در صدر اسلالم جلوه 

بیشتری داشت، می توان در روایت زیر مشاهده نمود.

ا ُنِصَبِت امَلسـاِجَد ِللِقرآِن« »مسلجدها را برای قرآن خواندن 
َ

کرم: »ِإّن پیامبر ا
ساخته اند.«  

گفتلار نشلانه اهمیلت پرداختلن بله قلرآن در مسلاجد اسلت و بلر ایلن اسلاس  ایلن 
می تلوان دریافلت کله از اصلی ترین کارکردهای مسلجد که در مبحث مسلجد طراز به 
آن پرداختله می شلود، ایجلاد زمینله ای بلرای فراهم شلدن ارتباط با قلرآن و در نتیجه 

فهم و درک آن می باشد. 

گلر در مسلاجد جلسلات تلالوت، حفلظ و تفسلیر قلرآن عمومیلت پیلدا کنلد و دارای  ا
جاذبله و اسلتمرار باشلد، جامعله را دچلار تحلول فرهنگلی بزرگلی خواهلد کلرد و مسلاجد 
بله عنلوان پایلگاه نشلر فرهنلگ قرآن و ایملان جایگاه حقیقی خلود را بازمی یابد و عطر 

ایمان به خدا و قرآن از آن به مشام می رسد و جان ها را حیاتی نو می بخشد.

حسُن احلدیث، و تفّقهوا فیه 
َ
ُموا الُقرآَن فِإّنُه أ

َّ
امیر مؤمنان علی� می فرماید: »َتعل

دور، و أحِسـُنوا تالَوَتـُه فإّنه أنفُع  بیـُع الُقلـوب، و استْشـُفوا ِبُنـوره فإّنـه شـفاء الّصُ فإّنـه ر
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القصـص« »قلرآن را بیاموزیلد کله بهتریلن گفتلار اسلت، و آن را نیلك بفهمیلد کله بهلار 
دل هاست، از نور آن شفا و بهبودی خواهید که شفای سینه های بیمار است، و قرآن 

را نیكو تالوت کنید که سودبخش ترین داستان ها است.«  

مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: 

بله شلما جوانلان عزیلز توصیله می کنلم ُانسلتان را بلا قلرآن زیلاد کنیلد؛ آن کسلانی که 
گر بلا قرآن مأنوس شلدیم، به  بلا قلرآن ارتبلاط پیلدا کردنلد، قلدر ایلن ارتبلاط را بدانند؛ ا
قرآن نزدیک شدیم، مفاهیم قرآنی در دل ما توانست اثر بگذارد، آن  وقت می توانیم 
امیلدوار باشلیم کله اّملت اسلالم، علّزت وعلده داده شلدۀ از سلوی خلدای متعلال را بله 

؛    ُة َو ِلَرُسوِلِه َو ِللُمؤِمنین دست خواهد آورد: َو هلِل  الِعّزَ

کثلر مسلاجد کشلور تلا حلدودی  در چنلد سلال گذشلته مسلئله تلالوت قلرآن کریلم در ا
تثبیت شده و زمان و جایگاهی مشخص را به خود اختصاص داده است. اما مسئله 
تفسیر مورد غفلت قرار گرفته است. و این در حالی است که قرآن کریم در اهمیت تدبر 
و اندیشلیدن درآیاتش سلخن گفته اسلت و مسللمانان را به مطالعه و تفكر در کالمش 

تشویق کرده است. 

َباب )این کتابی مبارك 
ْ
ل

َ
ـو اْل

ُ
ول

ُ
رَ  أ

ّ
رُ وا آَیاِتِه َوِلَیَتَذَك َبّ

ّ
َیَد

ّ
ْیـَك ُمَبـارَ ٌك ِل

َ
َنـاُه ِإل

ْ
نَزل

َ
ِكَتـاٌب أ

است که آن را به سوی تو نازل کرده ایم تا در ]باره [ آیات آن بیندیشند، و خردمندان 
پند گیرند.( 1

از سوی دیگر، درست است که قرآن به زبان مردم نازل شده و کتابی مبین و آشكار 
ح و توضیح دهد: است، اما به پیامبر گرامی دستور داده تا قرآن را شر

رُ وَن. )و این قرآن را به 
ّ

ُهْم َیَتَفَك
َّ
َعل

َ
ْم َول ْیِ

َ
 ِإل

َ
ل اِس َما ُنِزّ نَ ِللَنّ ْكرَ  ِلُتَبِیّ ْیَك الِذّ

َ
َنا ِإل

ْ
نَزل

َ
وأ

سلوی تو فرود آوردیم، تا برای مردم آنچه را به سلوی ایشلان نازل شلده اسلت توضیح 
دهی، و امید که آنان بیندیشند.( 2

ح نهضلت قرآنلی مسلاجد، که چندی اسلت توسلط مرکز  للذا یكلی از ارکان اصللی طلر
رسلیدگی بله املور مسلاجد دنبلال می شلود بله تفسلیر موضوعلی قلرآن کریلم اختصاص 

1. صف، 29.
2. نحل، 44.
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پیدا کرد تا زمینه انس بیشتر و در نتیجه فهم عمیق تر آیات شریفه فراهم گردد.

کتابلی کله پیلش رو داریلد در راسلتای تحقلق ایلن مهلم تدویلن شلده و در آن 52 آیه 
از آیلات کالم اهلل مجیلد در قاللب موضوعلات مختللف )هر هفته یک آیه( مورد بررسلی 
و تبییلن قلرار گرفتله اسلت و ذیلل هلر آیله، مطاللب تفسلیری از روایلات مختللف )شلان 
نزول، روایات مرتبط با نكات تفسیری، و داستان ها ی پند آموز( ارائه گردیده است.

ترتیب آیات در این کتاب کاماًل منطبق بر آیاتی اسلت که درمطالب ارائه شلده، در 
سالنامه 1394 مرکز رسیدگی به امور مساجد خدمت شما گرامیان ارسال شده است. 

ضملن تقدیلر و تشلكر از محقلق و نویسلنده ارجمنلد حجة االسلالم ابوالفضل بیات و 
همچنین همكاران دفتر مطالعات و پژوهش های مرکز  رسلیدگی به امور مسلاجد که 
در تهیه و تنظیم این اثر تالش و مسلاعی داشلتند، امید  می رود اعزه گرانقدر و اسلاتید 
معلزز ، بلا ارائله دیلدگاه و مطاللب ارزشلمند خویلش یاری گر  این رویداد مبلارک در ادامه 

مسیر  باشند.   
جعلنا اهلل من عامری مساجداهلل
 معاونت فرهنگی- اجتماعی
مرکز رسیدگی به امور مساجد

 





ݡگردش روزݡگار

1

ــاِس  ــا َبــْینَ الّنَ
ُ

ــاُم ُنداِول ّیَ
َ
ــَك اْل

ْ
ــُه َو ِتل

ُ
َقــْوَم َقــْرٌح ِمْثل

ْ
َسْســُكْم  َقــْرٌح َفَقــْد َمــّسَ ال »ِإْن َیْ

* َو  اِلــینَ
َ

ِخــَذ ِمْنُكــْم ُشــَهداَء َو اهلُل ال ُیِحــّبُ الّظ َیّتَ َو  ذیــَن آَمُنــوا 
َّ
ال ــَم اهلُل 

َ
ِلَیْعل َو 

یــن  « َكِفِر
ْ
َحــَق ال  َو َیْ

ْ
ِذیــَن َءاَمُنــوا

َّ
ــَص اهلُل ال ِلُیَمّحِ

]سوره آل عمران، آیه 140-141[

گـر�)در�میـدان�احـد،(�بـه�شـما�جراحتی�رسـید�)و�ضربه�ای�وارد�شـد(،�بـه�آن�جمعّیت�نیز�)در� »ا
میـدان�بـدر(،�جراحتـی�هماننـد�آن�وارد�گردیـد.��و�مـا�ایـن�روزهـای�)پیـروزی�و�شکسـت(�را�در�
میـان�مـردم�می�گردانیـم؛�)-�و�ایـن�خاصّیـت�زندگـی�دنیاسـت-(�تـا�خـدا،�افـرادی�را�كـه�ایمـان�
آورده�اند،�بداند�)و�شناخته�شوند(؛�و�خداوند�از�میان�شما،�شاهدانی�بگیرد.��و�خدا�ظالمان�
را�دوست�نمی�دارد.���و�تا�خداوند،�افراد�باایمان�را�خالص�گرداند�)و�ورزیده�شوند(؛�و�كافران�

را�به�تدریج�نابود�سازد.�«
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شأن نزول 

دربلاره شلأن نلزول ایلن آیلات، روایلات متعلددی وارد شلده اسلت، از مجملوع آنهلا 
 درباره جنگ احد داشتیم. 

ً
استفاده می شود که این آیات دنباله آیاتی است که قبال

در حقیقلت ایلن آیلات، تجزیله و تحلیللی اسلت روی نتایلج جنلگ احلد و عواملل 
پیدایلش آن بله عنلوان یلک سرمشلق بلزرگ بلرای مسللمانان.  و در ضملن وسلیله ای 
اسلت بلرای تسللی، دل داری و تقویلت روحلی آنهلا؛ زیلرا جنلگ احلد بلر اثلر نافرمانلی و 
عدم انضباط نظامی جمعی از سربازان اسالم، در پایان به شكست انجامید و جمعی 
از شلخصیت ها و چهره هلای برجسلته اسلالم از جملله »حملزه« عملوی پیامبلر، در این 

میدان شربت شهادت نوشیدند. 
پیامبر همان شب با یاران خود به میان کشتگان رفت و برای بزرگداشت  ارواح 
شلهدا بر سلر جنازه یكایک آنها می نشسلت، اشلک می ریخت و طلب آمرزش می نمود 
ک سلپرده شلد.   و سلپس اجسلاد همه آنها در دامنه کوه احد در میان اندوه فراوان بخا
در این لحظات حساس که مسلمانان نیاز شدید به تقویت روحی و استفاده معنوی 

از نتایج شكست داشتند آیات فوق نازل گردید. 1

گان مهم  واژ

__    کلمه قرح

ح« با فتحه قاف به معنای اثری است که از جراحت و آسیب وارده بر بدن به  کلمه »قر
ح با ضمه قاف اثر جراحتی  ج باقی می ماند و اما قر خاطر برخورد با شیء ُبرنده ای از خار
است که از داخل بدن پیدا می شود، از قبیل دمل و جوش و امثال آن2 و این کلمه در آیه 
مورد بحث کنایه است از آسیبی که در جنگ احد به مسلمین که یک فرد واحد فرض 
شده اند از ناحیه دشمن رسید، یعنی جمعی از ایشان کشته و گروهی مجروح گردیدند و  

موقعیت نصرت و فتح با اینكه نزدیک شده بود از ایشان فوت گردید. 

1. بحار االنوار، ج 20، ص 22، 44 و 65 ؛ مجمع البیان، ذیل آیات مورد بحث.
2. مفردات راغب، ص 400.
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__    کلمه یوم

کلمه »یوم« به معنای مقدار قابل مالحظه از زمان اسلت، که حادثه ای از حوادث 
را در بلر گرفتله باشلد و بله همیلن جهلت کوتاهلی و بلنلدی ایلن زمان بر حسلب اختالف 
ع و غروب  حلوادث مختللف می شلود، هلر چند که اسلتعمالش در مدت زمان بیلن طلو
خورشلید شلایع شلده اسلت ولی چه بسلا که در ملک و سللطنت و قهر و غلبه و امثال آن 
نیز استعمال بشود و این استعمالی است مجازی، به عالقه ظرف و مظروف، )ظرف 
را که همان کلمه »یوم« باشد در مظروفش یعنی قهر و غلبه ای که در ظرف واقع شده 
استعمال می کنند( و در نتیجه به جای اینكه بگویند:  »روزی که فالن جماعت در آن 
اجتملاع کردنلد«، می گوینلد:»روز فلالن جماعلت« و به جلای اینكه بگوینلد:»روزگاری 
که آل بویه زمام را به دست داشتند« یا »آل فرعون قدرت را به دست گرفته بودند«، 

می گویند: »روز آل بویه« و یا »روز آل فرعون«. 

__    کلمه »محص« و »محق«
»محلص« مصلدر »تمحیلص« کله فعل»یمحلص« از آن مشلتق اسلت بله معنلای 
ج داخل آن چیز  خاللص کلردن چیلزی اسلت از آمیختگلی و ناخالصلی هایلی که از خلار

شده و کلمه »محق« به معنای نابود کردن  تدریجی یک چیز است. 

__     کلمه مداوله

از ریشله دول و بله معنلای گلردش روزگار اسلت. در اقلرب آملده: »دال االّیلام دوللة 
ـاِس« )آل عمران، 140(؛  ـا َبْینَ الّنَ

ُ
ـاُم ُنداِول ّیَ

َ
ـَك اْل

ْ
دارت« یعنلی اّیلام گلردش کلرد »َو ِتل

یعنی آن اّیام را میان مردم می گردانیم گاهی به قومی و گاهی بقوم دیگری می دهیم.

نکات تفسیری

1(  سنت الهی، ݡگردش قدرت بین تمدن ها 

معنای آیه شریفه این است که: »سنت الهی بر این جاری شده است که روزگار را 
در بین مردم دست به دست بگرداند، بدون این که برای همیشه به کام یك قوم 
چرخانلده شلودو قوملی دیگلر را از آن محلروم سلازد. ایلن سلنت بله خاطلر مصالحی 
اسلت عمومی که فهم شلما انسلان ها جز به برخی از آن مصالح احاطه نمی یابد و 

نمی تواند همه آن مصالح را درك کند. «1                      

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 41.
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2(  مراد از علم خداوند به مؤمنین چیست؟

ملراد از عللم الهلی در فلراز »و لیعللم اهلل الذین آمنوا« ظاهر شلدن ایملان مؤمنین بعد 
از مخفی بودن آن است. و گرنه خدای تعالی»جاهل به حال مؤمنین نیست« چون 
علم او به حوادث و اشیا و از آن جمله ایمان مؤمنین، همان وجود آنها در عالم است 
و الزمله ایلن حلرف ایلن اسلت کله وقتی خدای تعالی بخواهد به چیزی عالم شلود او را 
خللق می کنلد، پلس اراده دانسلتن در خلدا عبارت اسلت از اراده ایجلاد کردن و چون در 
جملله ملورد بحلث مؤمنیلن را موجلود و محقلق گرفتله قهلرا معنلای» لیعلـم . . .« این 
اسلت کله خلدا خواسلته ایملان مؤمنین ظاهر شلود و چون ظاهر شلدن ایملان مانند هر 
چیلز دیگلر بایلد بر طبق سلنت جاریه در اسلباب و مسلببات صورت بگیلرد، لذا چاره ای 
نیسلت جلز اینكله املور و صحنه هایلی را بله وجلود بیاورد، تلا ایمان مؤمنیلن که قبل از 

ع آن صحنه ها مخفی و در باطنشان پنهان بود ظاهر شود، )دقت بفرمائید(.1 وقو

3(  منظور از اتخاذ شهداء از بین مومنین

ِخَذ ِمْنُكْم ُشـَهداَء« که می فرماید: »خدای تعالی از شلما گواهانی  و اما جمله »َو َیّتَ
می گیرد«، منظور از گواهان، گواهان اعمال اسلت، نه شلهیدان به معنای کشلتگان 
در معرکله جنلگ، چلون شلهید بله ایلن معنا در هیچ جای قرآن نیاملده و به این معنا از 

الفاظی است مستحدث، که اخیرا در جامعه اسالمی اصطالح شده. 2 
َحـَق« کله سلخن از  ِذیـَن آَمُنـوا َو َیْ

َّ
ـَص اهلُل ال بایلد دانسلت کله در جملله »َو ِلُیَمّحِ

خالص سلازی مؤمنان اسلت این خالص سلازی یكی از خواص مصالح مداوله ایام 
)گلردش روزگار(  اسلت، خاصیلت دیگلرش یعنی معلوم کلردن ایمان مؤمنین، چون 
جلدا سلازی مؤملن از غیلر مؤملن یلک املر اسلت و خالص کلردن ایملان او از شلوائب و 
ناخالصی هلای کفلر و نفلاق و فسلق بعلد از جداسلازی، املری دیگلر اسلت و بله همین 
جهلت در مقابلل محلق کفلار قلرار گرفتله، پلس خلدای سلبحان اجلزای کفلر و نفلاق و 
فسق را کم کم از مؤمن زایل می سازد، تا جز ایمانش چیزی باقی نماند.  و ایمانش 
خالص برای خدا شود.  بنابراین همه اینها وجوهی است از حكمت و مصلحت که 
در مداوله ایام بین مردم وجود دارد و خدای تعالی دولت را برای همیشله به قومی 

خلاص اختصاص نمی دهد. 3

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 43.
ًة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهداَء«. ّمَ

ُ
ُکْم أ 2.  ر.ک. در تفسیر المیزان ذیل آیه »َو َکذِلَك َجَعْلنا

3. همان، ج 4، ص 44.
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4 (  درس از پایداری دشمن
 در این آیه درس دیگری برای رسلیدن به پیروزی نهایی به مسللمانان داده شلده 
اسلت که شلما نباید از دشلمنان کمتر باشلید، آنها در میدان »بدر« شكسلتی سلخت و 
سلنگین از شلما خوردند و هفتاد نفر کشلته و تعداد زیادی مجروح و اسلیر دادند و با آن 
همه از پای ننشستند و در این میدان شكست خود را بر اثر غفلت شما جبران کردند، 
گر شما در این میدان گرفتار شكست شدید باید از پای ننشینید تا آن را جبران کنید  ا
گلر بله شلما جراحتلی رسلید بله آنهلا هم جراحتلی همانند آن رسلید«  و للذا می فرمایلد: »ا

بنابراین سستی و اندوه شما برای چیست؟!

5 (  شکست،پلی برای  پیروزی 

ـاِس« اشلاره بله یكلی از سلنن الهلی دارد و  ـا َبـْینَ الّنَ
ُ

ـاُم ُنداِول ّیَ
َ
ـَك اْل

ْ
عبلارت »َو ِتل

خ می دهد که هیچ کدام  آن ایلن کله در زندگلی بشلر حلوادث تلخ و شلیرینی ر
پایلدار نیسلت، شكسلت ها، پیروزی هلا، قدرت هلا، عظمت هلا و ناتوانی هلا 
همه در حال دگرگونی هستند بنا بر این نباید شكست در یك میدان و آثار آن 
را پایدار فرض کرد، بلكه باید با بررسی عوامل و انگیزه های شكست، از سنت 
تحلّول اسلتفاده نملود و آن را بله پیلروزی تبدیلل کلرد دنیلا فراز و نشلیب دارد و 
زندگلی در حلال دگرگونلی اسلت و »خداونلد ایلن ایلام را در میلان ملردم بله طلور 

مداوم گردش می دهد« تا سنت تكامل از البالی این حوادث آشكار شود.     
ِذیَن 

َّ
ـَم اهلُل ال

َ
گوار کلرده و می فرماید »َو ِلَیْعل سلپس اشلاره بله نتیجله این حلوادث نا

آَمُنـوا . . . « اینهلا بله خاطلر آن اسلت کله افلراد بلا ایملان، از مدعیلان ایملان، شلناخته 
ک در تاریخ ملتلی روی ندهد صفلوف از هم  شلوند و بله عبلارت دیگلر تلا حلوادث دردنلا
مشلخص نخواهنلد شلد، زیلرا پیروزی هلا خلواب آور و اغفلال کننده اسلت در حالی که 

شكست ها برای افراد آماده بیدار کننده و نشان دهنده ارزش ها است. 1

6(  دشمنان هم مانند شما آسیب می بینند
گر به شما آسیبی رسید،  در آیه شریفه به مؤمنان یادآوری می کند که در این جنگ ا
به دشلمن شلما هم آسلیب رسلیده و مشلرکان هم در اُحد تعدادی کشلته و زخمی داده 
بودنلد2 و روزهلای پیلروزی و شكسلت میلان ملردم بله نوبت اسلت.  آن طور نیسلت که 

1. تفسیر نمونه، ج 3، ص 108. 
2. السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 129 ل الطبقات، ج 2، ص 33.
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پیروزی همیشه از آِن یک گروه باشد؛ چنان چه شكست مشرکان در غزوه بدر را بیان 
می کند که در آن، برابر خسارتی که به مؤمنان وارد شده، به دشمن وارد آمده است. 

7 (  غزوه احد صحنه آزمایش 

قلرآن بله صراحلت غلزوه اُحلد را صحنله آزمایلش و امتحلان مؤمنلان می دانلد و چنیلن 
حوادثی را سبب شناخته شدن افراد با ایمان از مّدعیان ایمان بیان می کند: 

کله شلهادت در راه خلدا را آرزو می کردنلد، یلادآوری  در ایلن آیلات، بله مسللمانانی 
می شلود که سلّنت الهی بر امتحان و آزمایش افراد اسلتوار اسلت؛ چنان که در آیه 154 
آل عملران کله لحظلات پلس از جنلگ را بیلان می کنلد، بله آن دسلته از مسللمانان کله 
ایملان ضعیفلی داشلتند، همیلن مطللب را یلادآور می شلود: ». . .  و ِلَیبَتـِیَ اهلُل مـا یف 
ُصدوِرُكم وِلُیَمّحَص ما یف ُقلوِبُكم . . . « و تا خدای، آن چه در سلینه های شلما اسلت 
ک کنلد . .. «.  خداونلد در آیاتلی دیگلر،  بیازمایلد و آن چله را در دل هلای شلما اسلت، پلا
آن چله را در روز اُحلد اّتفلاق افتلاد برای آزملودن مؤمنان از منافقان بیان می کند: »و ما 

ذیَن ناَفقوا. «1
َّ
َم ال

َ
* و ِلَیعل َم امُلؤِمِنین

َ
معاِن َفِباذِن اهلِل و ِلَیعل َ اصَبُكم َیوَم الَتَق احلج

پیام ها

1. مسلمانان نباید در صبر و بردباری از کّفار کمتر باشند. 
2. حوادث تلخ و شیرین، پایدار نیست. 

3. در جنگ هلا و فلراز و نشلیب های زندگلی، اهلل ایمان از مّدعیان ایمان باز شلناخته 
می شوند.   

4.  پیروزی موّقت کّفار، نشانه محّبت خداوند به آنان نیست.   
ا«2

ُ
5.  حرکت و جریان های تاریخی به اراده خداوند است.  »ُنداِول

روایات

 :
َ

اِس« َقال ا َبْینَ الّنَ
ُ

اُم ُنداِول ّیَ
َ
َك اْل

ْ
ِب َعْبِد اهلل یِف َقْوِل اهلِل »َو ِتل

َ
الف( َعْن ُزَراَرَة َعْن أ

 َقـاِئٌ 
َ

َمـا ]َمـا[ ُهـَو ِإاّل
َ
ـُة اهلِل أ

َ
ْیـَن َدْول

َ
ْبِلیـَس، َفأ ـٌة ِلِ

َ
ِ َو َدْول

ـٌة هلِلَّ
َ
ـَق اهلُل آَدَم َدْول

َ
 ُمـْذ َخل

َ
َمـا َزال

َواِحد. 3
از  امام صادق� آمده است که آن حضرت درباره ی قول خداوند)و آن روزگاران را 

1. سوره آل عمران، آیات 167 ل 166. 
2. تفسیر نور، ج 1، ص 615.

3.  بحار ،ج 13، ص 130. البرهان ج 1، 318؛ إثبات الهداة ج 1، 263.
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در میان مردم به اختالف می گردانیم( فرمود:  »همواره )از هنگامی که خداوند آدم را 
آفرید( حكومتی از آن خدا و حكومتی برای ابلیس بوده است.  پس حكومت خداوند 

کو؟ آیا به جز یک قائم هست؟1
َیُه و َمعاِیَبُه. 2 ئمِی َتكِشُف َمساِو

َّ
مِی ُتظِهُر َمناِقَبُه ، َدولُة الل ب( عن عی�: َدولُة الكر

املام عللی�: دوللِت انسلان کریلم و بزرگلوار خوبی هلای او را آشلكار می کند، دولت 
شخص پست و لئیم زشتی ها و عیب های او را بر مال می سازد. 

 بل فقال رسول اهلل ج( »و عن ابن عباس قال لا كان یوم أحد صعد أبو سفیان احلج
اللهـم أنـه لیـس لـم أن یعلونا مفكث أبو سـفیان سـاعة و قال یومـا بیوم و أن الیام دول 
كـم یف النـار  نـة و قتال و إن احلـرب سـجال فقـال� أجیبـوه فقالـوا ال سـواء قتالنـا یف احلج
یل لكـم فقـال أبـو  نـا و ال مـو فقـال لنـا عـزی و ال عـزی لكـم فقـال النـی و اهلل موال

سفیان أعل هبل فقال اهلل تعایل أعی و أجل «3 
از ابلن عبلاس اسلت کله در روز احلد، ابلو سلفیان از کلوه بلاال رفلت.  پیامبلر عرضله 
داشت خداوندا! ابو سفیان را نرسد که بر ما بلندی یابد ابو سفیان ساعتی درنگ کرد و 
فریاد بر آورد که: این روز تقاص آن روز )یعنی رنج و کشته شدگان و جراحات امروز شما 
تقاص و در برابر جراحات و مقتولین روز بدر ما( همانا روزگار همواره در گردش و دگرگونی 
است )و هر روزی بكام کسی است( و جنگ یک روز به نفع ماست و دیگر روز به زیان ما. 
کله  گوییلد! اصحلاب فریلاد بلر آوردنلد  پیامبلر بله اصحلاب فرملود: پاسلخش 
مقتولیلن شلما و ملا یكسلان نیسلتند کله کشلته شلدگان شلما در دوزخنلد و از ملا شلهید و 

اهل بهشتند. 
ابلی سلفیان فریلاد بلر آورد کله )و لنـا عـّزی و ال عـّزی لكم( یعنی ما عّزی داریم و شلما 
یل لكم«، یعنی خدا  نا و ال مو را عّزایی4 نیست.  پیامبر� فریاد بر آورد که: »اهلل موال
موالی ماست و شما را موالیی نیست.  ابو سفیان گفت: »اعل هبل5« )هبل بلند است و 

بزرگ( پیامبر� فرمود: اهلل اعی و اجل)خدا بلندتر و بزرگ تر است(. 
ا  َ َ

ْنَیا َداُر ُدَوٍل ف
ُ

ّنَ الّد
َ
ْیَك َو أ

َ
َك َو َیْوٌم َعل

َ
ْهَر َیْوَماِن َیْوٌم ل

َ
ّنَ الّد

َ
ْم ِبأ

َ
د( عن عی�: َو اْعل

گیر نشلده  کمّیلت خداونلد ) گرچله هملاره مردملان اندکلی حق پذیلر و پای بنلد بوده انلد( هیچ گاه فرا 1. یعنلی حا
کننده ای  کمّیلت برپا اسلت و بلا توّجله بله وعلده ی راسلتینی کله فلسلفه ی حیات جوامع بشلری اسلت، ایلن حا

جلز آخریلن ذخیلره ی الهی، حضرت مهلدی� ندارد.
2. غرر الحكم، 5107.

3. مجمع البیان، ج 2، ص 844،
4. عزا نام بت بزرگ قریش که در خانه کعبه نصب شده بود.

5. هبل- نیز بت بزرگ عرب در خانه کعبه.
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ِتَك. 1 ْیَك َلْ َتْدَفْعُه ِبُقّوَ
َ
ا َعل  َضْعِفَك َو َما َكاَن ِمْنَ

َ
َتاَك َعی

َ
َك أ

َ
ا ل َكاَن ِمْنَ

و بلدان روزگار دو روز اسلت یلک روز بله نفلع توسلت و یلک روز به زیلان تو.  و بدان که 
دنیلا در حلال چرخلش اسلت و از دسلت ایلن بله دسلت آن انتقال می گردد بنلا بر این هر 
چه از دنیا به سود تو باشد به تو خواهد رسید گر چه ناتوان و ضعیف باشی و هر چه از 

آن به زیان تو باشد با زور و قدرت نمی توان از آن جلوگیری کنی.  

داستان

حجةاالسلالم آقای سلید ابوالقاسلم شلجاعی نقل نمودند شلبی منزل دکتری مهمان 
بودم، او گفت قضیه عجیبی را که خودم شاهد آن بودم برای شما نقل می کنم:

در سلال های قبلل کله ملن کلودک بلودم، ایامی مصادف با قحطی شلد، پدرم برای 
خرید گندم نزد یكی از فروشندگان گندم رفت که در همسایگی ما بود. 

 مقداری گندم به فالن قیمت به من بفروش و آن مرد 
ً

پدرم از او تقاضا کرد که مثال
گفت برو باالتر. 

پلدرم قیملت را باالتلر بلرد، بلاز او گفلت بلرو باالتلر.  چند بار این سلخن تكرار شلد تا آن 
روز گذشت. 

ملن در مدرسله درس خوانلدم تلا بله دانشلگاه رسلیدم و در رشلته پزشلكی تحصیلل 
می کلردم، روزی در اتلاق عملل بلا پزشلک جلراح هملكاری می کلردم، او بله ملن دسلتور 
داد کله پلای مریضلی را از ملچ ببلرم.  ملن محلض احتیلاط از او سلؤال کلردم از اینجلای 
مچ؟ گفت: »برو باالتر«، گفتم از اینجا؟ گفت برو باالتر، همین طور هرجایی را نشان 
می دادم می گفت برو باالتر تا به باالی ران راست رسیدم.  از این کلمه برو باالتر برایم 
برو باالتری را که در زمان کودکی شنیده بودم تداعی شد.  از آن مریض پرسیدم اهل 
کجایلی؟ گفلت فلالن محلله تلا اینكله باالخلره معللوم شلد او هملان شلخصی اسلت کله 
روزی پدرم برای خرید گندم در سال قحطی نزد او رفته بود و او به پدرم می گفت برو 

باالتر و من در شگفت شدم که روزگار چگونه جزای اعمال را می دهد. 2

1. نهج البالغه، نامه 72.
2. بازار مكافات عمل، ص  55. 
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خالصه و نتیجه گیری

• ایام در بین مردم تقسیم شده است.
• غرض از این تقسیم، امتحان و جدا سازی مؤمن از کافر است.

• خالص کردن مؤمنین و نابود کردن تدریجی کفر و کافران.  
کثرا پنداشلته بودند: از آنجا که دینشلان دین حق اسلت  توضیح این که مؤمنین ا
علت تامه آن اسلت که همیشله و در هر جنگی که پیش آید غلبه کنند  و دشلمن را که 
بر باطل است هر قدر هم که باشند و هر کیفیتی که داشته باشند شكست دهند، پس 
در حقیقت خود، مالک امر خویشند، خدای تعالی هم ایشان را در داستان جنگ بدر 
در ایلن پندارشلان جلری کلرد، چلون در آن جنلگ به طلور عجیب و خلارق العاده ای بر 
دشلمن ظفلر یافتنلد، مالئكله نصرت به کمكشلان آملد، در حالی که این پنلدار پنداری 
باطل بود و باعث بطالن نظام امتحان و تمحیص و در آخر موجب بطالن مصلحت 
املر و نهلی و ثلواب و عقلاب می شلد، کله معللوم اسلت انهلدام اسلاس دیلن را بله دنبلال 
دارد، للذا خلدای تعاللی بلرای ابطلال ایلن خیلال بعلد از تذکلر ایلن معنلا کله مداولله ایلام 
به منظور امتحان و خالص سلاختن اسلت، شلروع به مالمت کردن آنان در این پندار 

باطل نمود  و حقیقت حال را روشن ساخت. 1

1.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 45؛ با تلخیص.





قرض  الحسنه

2

ــُه 
َ
ــُه ل  َفُیضاِعَف

ً
ــنا  َحَس

ً
ــِرُض اهلَل َقْرضــا ــذی ُیْق

َّ
ــْن َذا ال »َم

ْیــِه ُتْرَجُعــوَن«
َ
َكثیــَرًة َو اهلُل َیْقِبــُض َو َیْبُصــُط َو ِإل  

ً
ْضعافــا

َ
أ

]سوره بقره، آیه 245[

»كیسـت�كه�به�خدا�»قرض�الحسـنه�ای«�دهد،�)و�از�اموالی�كه�
خـدا�بـه�او�بخشـیده،�انفـاق�كنـد(�تـا�آن�را�بـرای�او،�چندیـن�برابر�
كنـد؟�و�خداونـد�اسـت�)كـه�روزی�بنـدگان�را(�محدود�یا�گسـترده�
می�سـازد؛�)و�انفـاق،�هرگـز�باعـث�كمبـود�روزی�آنها�نمی�شـود(.�
و�به�سوی�او�باز�می�گردید�)و�پاداش�خود�را�خواهید�گرفت(.«
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شأن نزول1

»ابلن عبلاس« می گویلد: پیامبلر  نامله ای بله یهلود »بنی قینقلاع« نوشلت و در طلی 
آن، آنهلا را بله انجلام نملاز، پرداخلت زکات و دادن قلرض بله خدا دعوت نملود. منظور از 
کثر عواطف مردم از آن چنین تعبیر  قرض، انفاق در راه خدا است که برای تحریک حدا

شده است.
فرستاده پیامبر به خانه ای که مرکز تدریس مذهبی یهودیان بود و »بیت المدارس« 
نلام داشلت وارد شلد و نامله را بله دسلت »فنحلاص« دانشلمند بلزرگ یهلود داد. او پلس از 
گر سخنان شما راست باشد، باید گفت: خدا  مطالعه نامه، با لحن تمسخرآمیزی گفت: ا
گر او فقیر نبود، از ما قرض نمی خواست! )اشاره به آیه  فقیر است و ما غنی و بی نیاز! زیرا ا

.)»
ً
 َحَسنا

ً
ِذی ُیْقِرُض اهلَل َقْرضا

َّ
»َمْن َذا ال

بله علالوه محّملد معتقلد اسلت، خلدا شلما را از رباخلواری نهلی کلرده، در حاللی 
ِب  کله خلود او در برابلر انفاق هلا بله شلما وعلده ربلا و فزونلی می دهلد! )اشلاره بله آیله »ُیْر

َدقاِت«(. ولی بعدًا »فنحاص« انكار کرد که چنین سخنانی را گفته باشد.2   الّصَ

گان مهم  واژ

ــــ   قرض 
در اصلل بله معنلای بریلدن بلا دندان اسلت و اینكه به »وام« قلرض می گویند از این 
باب اسلت که آن قسلمت از مال را از بقیه اموال جدا می کند و به دیگری می دهد که 

عین یا مثل آن را پس از مدتی بازگرداند.
ــــ   قبض و بسط 

کلمله »قبلض« بله معنلای گرفتلن چیلزی و کشلیدن آن بله طلرف خویش اسلت، در 
مقابلل کلمله »بسلط« و همچنیلن »بصلط« کله بله معنلای دادن و از خلود دور کلردن 

1. الزم بله ذکلر اسلت ایلن شلأن نلزول در بلاره آیله 181 آل عملران آملده لكلن چون مربلوط به بحث ما بلود در این 
جا از آن اسلتفاده شلده اسلت.

2.   »مجمع البیان«، ذیل آیه مورد بحث. 
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اسلت، ملراد از »واهلُل َیقِبـُض و َیبُصـط« ایلن اسلت کله قبلض و بسلط روزی بله دسلت 
خداسلت و او توانایلی آن را دارد کله در علوض آنچله از ملال انفلاق کننلده کلم می شلود 

چند برابر آن را بدهد.1

ــــ   اضعاف
»اضعلاف« جملع »ضعلف« )بلر وزن شلعر( بله معنلی دو یلا چنلد برابلر کلردن چیلزی 
اسلت و بلا توجله بله ایلن کله این واژه بله صورت جمع در آیه آمده و بلا کلمه »کثیرة«، 
کید بیشلتری را از یضعف می رسلاند؛2  کیلد شلده، بله علالوه جملله »یضاعلف« نیز تا تا
ع این جهات، استفاده می شود، که خداوند، برای انفاق کنندگان پاداش  از مجمو
کله در  بسلیار فراوانلی قلرار داده و انفلاق در راه خلدا همچلون بلذر مسلتعّدی اسلت 
زمین آماده ای افشلانده شلود، )این نكته در آیه 261 همین سلوره نیز گوشلزد شلده 

است(.3

نکات تفسیری

1 (  قرض دادن همان انفاق فی سبیل اهلل است

وام دادن بله خداونلد بله معنلی »انفـاق یف سـبیل اهلل« اسلت و بله گفتله بعضلی از 
مفسران، انفاق هایی است که در راه جهاد می شود، زیرا در آن زمان تهیه هزینه های 
مختللف جهلاد، بلر دوش مبارزان مسللمان بود، در حالی کله بعضی دیگر معتقدند هر 
گونله انفاقلی را شلامل می شلود، هلر چنلد بعد از آیه جهاد وارد شلده  اسلت.4 ولی تفسلیر 
دوم بلا ظاهلر آیله سلازگارتر اسلت، بله خصلوص این که معنلی اول را نیز در بلر می گیرد و 
اصوال انفاق در راه خدا و کمک به نیازمندان و حمایت از محرومان، همان کار جهاد 

را می کند، زیرا هر دو مایه استقالل و سربلندی جامعه اسالمی است.5

ثار انفاق 2(  آ
انفلاق کلردن در راه خلدا و رفلع حاجلت نیازمنلدان آثلار و بلرکاِت فلردی و اجتماعلی 

متعددی در بر دارد. این آثار اعم از مادی و معنوی و دنیوی و اخروی است.  

1. تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 307 ؛ نمونه، ج 2، ص 225.
2.  »راغب« در » مفردات« در ماده»ضعف«، می گوید بعضی گفته اند: ضاعفت ابلغ من ضعفته.

3.  تفسیر نمونه، ج 2، ص 225.
4. ر.ک. تفسیر کبیر، ج6، ص 166.

5.  تفسیر نمونه، ج 2، ص 226.
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كیه و طهارت نفس الف( تز

ک شلدن نفلس از بسلیاری از رذایل اخالقی اسلت؛ چنان که وجود  انفلاق موجلب پلا
این ویژگی برای زکات دادن، که خود گونه ای از انفاق به شمار می رود، تصریح شده 

ِیم ...«1 
َ
 َعل

ّ
م َصَدَقًة ُتَطّهُرُهم و ُتَزّكِیم ِبا وَصل است: »ُخذ ِمن اموِلِ

ب( آرامش روحی

ذیـَن ُینِفقـوَن 
َّ
پیاملد دیگلر انفلاق، آراملش روحلی انفاق گلر در دنیلا و آخلرت اسلت: »ال

ِیـم وال ُهـم َیحَزنـون«.2 »خوف« را نگرانی از آینده و 
َ
ـم یف َسـبیِل اهلِل ... ال َخـوٌف َعل ُ

َ
امول

»حزن« را ناراحتی و اندوه از گذشته معنا کرده اند. 
ْنُفِسـِهم«3 در آیه 265 بقره آرامشلی 

َ
 ِمْن أ

ً
به نظر شلماری از مفسلران  مراد از »َتْثِبیتا

اسلت کله پلس از انفلاق بلرای انفلاق کننلده و انفلاق شلونده و در پلی آن بلرای جامعله 
حاصل می شود.4

ج( جبران و افزایش اموال

خداونلد کمبلود ملادی را کله بلر اثلر انفلاق در مال انفاق کننلده پدید می آیلد، جبران 
ِلُفـه« را در این آیه  ِلُفُه«. مفسلران ملراد از »ُیحن می کنلد: »و مـا انَفقـُم ِمـن َش ٍء َفُهـَو ُیحن

جبران مادِی اموال در دنیا یا ثواب و پاداش اخروی دانسته اند.5 
یُكم ...« 

َ
 ال

َ
آیه 272 بقره نیز همین گونه تفسیر شده است6 »و ما ُتنِفقوا ِمن َخیٍر ُیَوّف

د( امنیت اجتماعی

از جمله آثار خوشلایند گسلترش انفاق در جامعه، نقش مهم آن در گسلترش امنیت 
و سالمت جامعه است، آن چنان که آن را از لوازم حیات اجتماعی شمرده اند. گاه این 
کلت را در آیله  ویژگلِی انفلاق را از آیله 38 محّملد برداشلت کرده انلد.7 مفسلران ملراد از هال
195 بقره،8 غلبه دشلمنان بر مسللمانان بر اثر خودداری از صرف مال در راه جهاد و به 
طور کلی امتناع از انفاق کردن در راه خدا دانسته اند که در نهایت به ضعف مسلمانان 

1. سوره توبه، آیه 103.
2. سوره بقره، آیات 274 و 262.

ْنُفِسِهم .«
َ
ْمواَلُهُم اْبِتغاَء َمْرضاِت اهلِل َو َتْثِبیتًا ِمْن أ

َ
ِذیَن ُیْنِفُقوَن أ

َ
3. »َو َمَثُل اّل

4. الفرقان، ج 3، ص 277.
5. التبیان، ج 8، ص 402 ؛ مجمع البیان، ج 8، ص 616 ؛تفسیر قرطبی، ج 14، ص 196.

6. مجمع البیان، ج 2، ص 664؛ المیزان، ج 2، ص 399.
7. نمونه، ج 21، ص 496؛ الحیاة، ج 5، ص 445.

هُلَكة« 8. »وانِفقوا فی َسبیِل اهلِل وال ُتلقوا ِبایدیُكم اَلی الّتَ
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و گسترش ناامنی در جامعه می انجامد.1
هـ( رحمت و بخشش الهی

انفلاق کلردن در راه خلدا در شلمار اعماللی اسلت کله جللب رحملت خداونلد و آمرزش 
لوة ...  ـُمُ الّصَ

َ
 اهلل ... لـن اق

َ
ُهُم اهلُل یف َرمَحِتـه«2، »قـال

ُ
گناهلان را در پلی دارد: »َسـُیدِخل

ّنَ َعنُكم َسـّیاِتُكم«.3  آیلات 102- 103 توبه4 درباره  َكّفـَر و اقَرضـُمُ اهلَل َقرًضـا َحَسـًنا اَل
ابولبابله و یارانلش نلازل شلده کله پلس از ارتلكاب گنلاه، توبله کلرده و از خداونلد عفلو 

طلبیدند.
ک شلدن  کرم فرمان داد تا برای پا خداونلد ضملن پذیلرش توبله آنان به پیامبر ا

آنان بخشی از اموالشان را بگیرد. 
و( پاداش اخروی و فرجام نیك

انفاق مالی یا غیر مالی، هرچند کوچک باشد بر خداوند مخفی نیست: »و ما َتفَعلوا 
ُمُه ...«.6 

َ
ِمن َخیٍر َفاّنَ اهلَل ِبِه َعلمی«5 »و ما انَفقُم ِمن َنَفَقٍة او َنَذرُت ِمن َنذٍر َفاّنَ اهلَل َیعل

کم تریلن انفلاق در پرونلده اعمال انسلان نوشلته می شلود: »وال ُینِفقـوَن َنَفَقًة َصغیـَرًة وال 
م«7 تا وی را بهتر از آنچه انفاق کرده، پاداش دهد:   ُ َكبیَرًة وال َیقَطعوَن واِدًیا ااّل ُكِتَب لَ

ُم اهلُل احَسَن ما كانوا َیعَملون«.8  َیُ »ِلَیجِز
در آیلات متعلددی از قرآن کریلم بله پلاداش اخروی انفاق تصریح شلده؛ از جمله با 
تعابیری چون: »اجرًا عظیمًا«، »اجر کبیر« »اجر کریم« و »رزق کریم«؛ همچنین در 
آیله 261 بقلره انفاق کننلدگان املوال در راه خلدا را ماننلد بلذری دانسلته که 7 خوشله 
برویاند و در هر خوشله 100 دانه باشلد:9 مفسلران از این آیه چنین اسلتفاده کرده اند 

1. مجمع البیان، ج 2، ص 516 ؛ المیزان، ج 2، ص 64. التفسیر الكبیر، ج 5، ص 149.
2. سوره توبه، آیه 99 و 21.

3. سوره مائده، آیه 12.
 صِلًحلا وءاَخلَر َسلّیًئا َعَسلی اهلُل ان َیتلوَب َعَلیِهلم اّنَ اهلَل َغفلوٌر 

ً
4. »وءاَخلروَن اعَتَرفلوا ِبُذنوِبِهلم َخَلطلوا َعَملال

َرحیلم* ُخلذ ِملن اموِلِهلم َصَدَقلًة ُتَطّهُرُهلم وُتَزّکیِهلم ...«.
5. سوره بقره، آیه 215.

6. همان، آیه 273  ل 270.
7. سوره توبه، آیه 121.

8. همان.
ٍة ...«. ٍة انَبَتت َسبَع َسناِبَل فی ُکّل ُسنُبَلٍة ِماَئُة َحّبَ ذیَن ُینِفقوَن اموَلُهم فی َسبیِل اهلِل َکَمَثِل َحّبَ

َ
9. »َمَثُل اّل
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که پاداش اخروی انفاق 700 برابر کار خیر یا حّتی بیش از آن اسلت: »واهلُل ُیضِعُف 
ن َیشاُء«.1   مِلَ

 3 ( پاداش قرض بیشتر از صدقه است

برخلی ملراد از »َقرًضـا َحَسـًنا« را وام بلدون ربلا دانسلته اند2، گرچله بله نظلر می رسلد 
مقصود از آن مطلق انفاق در راه خدا باشد.3 در این صورت قرض الحسنه می تواند از 
«4 و از »ااّل  عنوان کلی انفاق و همچنین از دسلتور »واحِسـنوا اّنَ اهلَل ُیِحّبُ امُلحِسـنین
وٍف«5 بلا توجله به روایاتلی که معروف را به قرض تفسلیر کرده  َمـن اَمـَر ِبَصَدَقـٍة او َمعـر
اسلت،6 برداشلت شلود. در برخلی روایلات نیلز پلاداش قلرض، بیشلتر از صدقله دانسلته 
شده است که شاید بر این داللت داشته باشد که قرض باعث گشایش مشكالت افراد 

بیشتری می شود، زیرا می توان پولی را چندین بار قرض داد.7 

4 ( صدقه بر دو قسم است 

 الف( صدقه بدون عوض، که همان انفاق و بخشش به نیازمندان است.
ب( صدقه با عوض، که آن را وام یا قرض الحسنه نامیده اند.

در صورتلی کله وام بلدون دریافلت سلود و اضافه باشلد، قرض الحسلنه اسلت وگرنه 
ربا و حرام خواهد بود. در روایات اسالمی وارد شده است که: صدقه و بخشش بدون 
علوض، ثوابلش ده برابلر اسلت و قلرض الحسلنه و صدقله بلا علوض اجلر و پاداشلش 
هجلده برابلر اسلت.8 دلیلل ایلن املر روشلن اسلت؛ زیلرا وام گیرنلدگان افلراد آبرومنلد و 

1. مجمع البیان، ج 2، ص 646 ؛ تفسیر قرطبی، ج 3، ص 198- 197.
2. فقه القرآن، ج 1، ص 222؛ زبدة البیان، ص 571.

3. مجمع البیان، ج 2، ص 607- 608؛ التفسیر الكبیر، ج 6، ص 178؛ تفسیر قرطبی، ج 3، ص 155.
4. و نیكی کنید! که خداوند، نیكوکاران را دوست می دارد؛ سوره بقره، آیه 195.

5. مگر کسی که )به این وسیله،( امر به کمك به دیگران؛ سوره نساء، آیه 114.
6. وسائل الشیعه، ج 9، ص 459؛ ج 16، ص 318.

7ل من وحی القرآن، ج 5، ص 127.
8ل  مسلتدرک الوسلایل، جللد 2، چلاپ قدیلم، ابلواب الدیلن و القلرض، بلاب 6، حدیلث 3، نقلل شلده اسلت، 
طبلق آن روایلت حضلرت رسلول  فرمودنلد: »بلر روی در بهشلت ایلن جملله را دیلدم »صدقله ده پلاداش و 
قلرض الحسلنه هجلده ثلواب دارد« از جبرئیلل سلؤال کلردم عّللت ایلن املر چیسلت در حاللی کله صدقله دهنلده 
پلول خلود را پلس نمی گیلرد؛ وللی قلرض دهنلده پلس می گیلرد؟ جبرییلل علرض کلرد: آری همیلن طلور اسلت؛ 
لكلن تملام صدقلات بله مسلتحّقان حقیقلی نمی رسلد؛ وللی آن کس کله قرض می گیرد، واقعًا مسلتحق اسلت و 

محتلاج، از ایلن رو ثلواب قلرض الحسلنه از صدقله بیشلتر اسلت«.
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محتاج هستند. بنابراین، در »وام« دو کار نیک صورت می گیرد:
1- رفع حاجت نیازمند، 2- حفظ آبرو و حیثّیت او.1

پیام ها
1. کمك به خلق خدا، کمك به خداست. »ُیْقِرُض اهلَل« به جای »یقرض الناس«
ْضعافًا َکِثیَرًة«

َ
2.  برای ترغیب مردم به کارهای خیر، تشویق الزم است. »َفُیضاِعَفُه َلُه أ

گر ما گشلایش و تنگ دسلتی را بدسلت خدا بدانیم، راحت انفاق می کنیم. »َو  3. ا
اهلُل َیْقِبُض َو َیْبُصُط«

گلر بدانیلم کله ملا بله سلوی او بلاز می گردیلم و هلر چله داده ایلم پلس می گیریلم،  4. ا
راحت انفاق خواهیم کرد. »ِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن«

روایات

وا 
ُ
ْنُفِسـُكْم َو اَل َتْبَخل

َ
 أ

َ
ـا َعـی ْجَسـاِدُكْم َفُجـوُدوا ِبَ

َ
ُكـْم َو ُخـُذوا ِمـْن أ

َ
ْمَوال

َ
ْنِفُقـوا أ

َ
الـف(   َو أ

 
َ

ْقداَمُكْم«2 َو َقال
َ
ـْت أ وا اهلَل َیْنُصْرُكْم َو ُیَثّبِ  اهلُل ُسـْبَحاَنُه: »ِإْن َتْنُصـُر

َ
ـا َفَقـْد َقـال ـا َعْنَ ِبَ

ـْم 
َ
مٌی«3 َفل َكـِر ْجـٌر 

َ
ـُه أ

َ
ـُه َو ل

َ
 َفُیضاِعَفـُه ل

ً
 َحَسـنا

ً
ـِذی ُیْقـِرُض اهلَل َقْرضـا

َّ
َتَعـایَل: »َمـْن َذا ال

ـماواِت َو  ـُه ُجُنـوُد الّسَ
َ
ٍ اْسـَتْنَصَرُكْم َو ل

ّ
ٍ َو َلْ َیْسـَتْقِرْضُكْم ِمـْن ُقـل

ّ
َیْسـَتْنِصْرُكْم  ِمـْن ُذل

َغِنُّ 
ْ
ْرِض َو ُهـَو ال

َ
ـماواِت َو اْل ـُه َخزاِئـُن الّسَ

َ
ِكـمُی َو اْسـَتْقَرَضُكْم َو ل یـُز احْلَ َعِز

ْ
ْرِض َو ُهـَو ال

َ
اْل

ْعَماِلُكْم َتُكوُنوا َمَع ِجیَراِن 
َ
وا ِبأ  َفَباِدُر

ً
ْحَسـُن َعَمال

َ
ُكْم أ ّیُ

َ
َوُكْم أ

ُ
ْن َیْبل

َ
َراَد أ

َ
ا أ َ َ

ِمیُد َو ِإّن احْلَ
ْن َتْسـَمَع َحِسـیَس َناٍر 

َ
اَعُهْم أ ْسَ

َ
ْكـَرَم أ

َ
ِئَكَتـُه َو أ

َ
َزاَرُهـْم َمال

َ
ُه َو أ

َ
ـْم ُرُسـل اهلِل یِف َداِرِه َراَفـَق ِبِ

 اهلِل ُیْؤِتیِه َمْن َیشـاُء َو اهلُل 
ُ

- ذِلـَك َفْضل
ً
 َو َنَصبـا

ً
ُغوبـا

ُ
ـَق ل

ْ
ْن َتل

َ
ْجَسـاَدُهْم أ

َ
 َو َصـاَن أ

ً
َبـدا

َ
أ

ْنُفِسُكْم َو ُهَو َحْسُبَنا 
َ
 َنْفِس َو أ

َ
ْسَتعاُن َعی  َما َتْسَمُعوَن َو اهلُل امْلُ

ُ
ُقول

َ
َعِظمِی أ

ْ
َفْضِل ال

ْ
ُذو ال

َوِكیل .4
ْ
َو ِنْعَم ال

با اموال خود انفاق کنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید و در بخشش 
گر خدا را یاری کنید، شلما را پیروز می گرداند  بخل نورزید که خدای سلبحان فرمود:  »ا
و قدم هلای شلما را اسلتوار ملی دارد« و فرملود: »کیسلت کله بله خلدا قلرض نیكلو دهلد؟ تلا 

1. مثال های زیبای قرآن، ج 1، ص 153.
2. سوره محمد، آیه 7.

3. سوره بقره، آیه 245.
4. نهج البالغه، خ 183.
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خداوند چند برابر عطا فرماید و برای او پاداش بی عیب و نقصی قرار دهد؟« درخواست 
یاری از شلما به جهت ناتوانی نیسلت و قرض گرفتن از شلما برای کمبود نمی باشلد، در 
حالی که از شلما یاری خواسلته که:  »لشلكرهای آسلمان و زمین در اختیار اوسلت و خدا 
نیرومند و حكیم است« و در حالی طلب وام از شما دارد که گنج های آسمان و زمین به 
او تعّلق دارد و خدا بی نیاز و حمید اسلت، بلكه خواسلته اسلت شلما را بیازماید که کدام 
یلک از شلما نیكوکارتریلد، پلس بله اعملال نیكلو مبلادرت کنیلد، تا با همسلایگان خلدا در 
سرای او باشید که هم نشینان آنها پیامبران و زیارت کنندگانشان فرشتگانند و چنان 
گرامی داشلته می شلوند که صدای آهسلته آتش را نشلنوند و بر بدن هایشلان هیچ گونه 
رنج و ناراحتی نرسد. »این بخشش خداست به هر کس بخواهد می دهد و خدا صاحب 
بخشش بزرگ است.« من آن چه را می شنوید می گویم و خداوند را به یاری خود و شما 

می خوانم که او کفایت کننده و بهترین وکیل است.
ـكاِن ُیناِدیـاِن، َیقـوالِن: یـا 

َ
ب(  رسـول اهلل صـی اهلل علیـه و آلـه: مـا ِمـن َصبـاٍح إاّل و َمل

ُه! َهل ِمن ُمسـَتغِفٍر 
َ
ـّرِ انَتـِه، َهل ِمن داٍع َفُیسـَتجاَب ل

َ
، و یـا باِغـَی الّش ـّمَ

ُ
یـِر َهل باِغـَی احلنَ

ُهـّمَ 
ّ
ـُه! الل ـَس َعنـُه َغّمُ

َ
یـِه! َهـل ِمـن َمغمـوٍم َفُیَنّف

َ
ـُه! َهـل ِمـن تاِئـٍب َفُیتـاَب َعل

َ
َفُیغَفـَر ل

مُس. 1
َ

فا. َفهذا ُدعاُؤُها َحّت َتغُرَب الّش
َ
فا، و ِللُممِسِك َتل

َ
ه َخل

َ
ل ِللُمنِفِق مال َعّجِ

 پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله: هیچ بامدادى نیست، مگر آن که دو فرشته بانگ 
برمی آورنلد و می گوینلد: »اى جویلاى خوبلی! بجنلب؛ اى جویلاى بلدى! بلاز ایسلت. 
آیلا کسلی هسلت کله دعلا کنلد تا دعایش مسلتجاب شلود؟ آیا کسلی هسلت کله آمرزش 
بطلبلد تلا آمرزیلده شلود؟ آیلا کسلی هسلت کله توبله کنلد تلا توبله اش پذیرفتله شلود؟ آیا 

اندوهگینی هست تا اندوهش زدوده شود؟
بار خدایا! به آن که مال خود را انفاق می کند، به سرعْت عطا فرما و به آن که بخل 

می ورزد، زیان رسان«. و تا غروب آفتاب، دعاى آن دو همین است.
منظلور از ایلن منادی هلا کله نلدا می دهنلد فرشلتگانند کله بله فرمان خلدا تدبیر امور 

این عالم می کنند.
َدَقة2 َق ِبالّصَ ْز وا الّرِ

ُ
َفَقِة َفاْسَتْنِزل ِف َسَخْت َنْفُسُه ِبالّنَ

َ
ل ْیَقَن ِباحْلنَ

َ
ج( َو َمْن أ

کسلی کله یقیلن بله علوض و جانشلین داشلته باشلد، در انفلاق کلردن سلخاوتمند 
خواهد بود پس رزق خود را با صدقه طلب کنید.

وف صدقـة، ومـا انفـق الّرجـل عـی نفسـه وأهلـه كتـب لـه   معـر
ّ

د( عـن النـی: كل
یق بـه الّرجـل عرضـه فهـو صدقـة، ومـا انفـق الّرجـل  مـن نفقـة فعـی اهلل  صدقـة ومـا و

1.   نهج الدعا، ج 1، ص،  358.
2.  إرشاد القلوب، ج 1، ص 133.
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خلفها، إاّلما كان من نفقة یف بنیان أو معصیة1
 پیغمبلر گراملی اسلالم فرملود: هلر کار نیكلی به هر صورت باشلد صدقله و انفاق در 
راه خدا محسوب می شود )و منحصر به انفاقهای مالی نیست(. و هر چه انسان برای 
حوایج زندگی خود و خانواده خود صرف می کند صدقه نوشلته می شلود. و آن چه را که 
انسلان آبلروی خلودرا بلا آن حفلظ می کنلد صدقله محسلوب می گلردد. و آن چه را انسلان 
در راه خلدا انفلاق می کنلد علوض آن را بله او خواهلد داد مگلر چیلزی کله صلرف بنلا شلود 

)همچون بنای خانه( یا در راه معصیت صرف گردد.

 داستان

□چلون آیله »مـن ذالـذی یقـرض اهلل قرضـا حصنـا فیضاعفـه لـه«، نلازل شلد، ابلو 
دحلداح2 گفلت:  یلا رسلول اهلل فدایلت شلوم، خداونلد از ملا قرض خواسلته اسلت و حال 

آنكه او غنی است؟
گر  فرملود: آری می خواهلد بلدان سلبب شلما را داخلل بهشلت گردانلد. علرض کلرد: ا
ملن بله خلدای خلود قرض دهم تو ضامن بهشلت می شلوی؟ فرملود: آری، هر که خدا 
را قلرض دهلد، در بهشلت خلدای او را علوض دهلد. گفلت، زن ملن ام دحلداح با من در 
بهشلت باشلد؟ فرملود: آری، علرض کلرد: دختلرم هلم بلا من در بهشلت باشلد؟ فرمود: 

آری، عرض کرد: دست به من بده به همین فرمایش که فرمودی!
پیامبلر دسلت بله او دادنلد. علرض کلرد: ملرا دو بوسلتان اسلت هلر دو را بله خلدا 

قرض دادم و مرا جز این دو باغ نیست!
پیامبلر فرمودنلد: یكلی را بلرای خلود نلگاه دار و یكلی را قلرض بلده گفلت: گلواه 
می گیرم تو را که رسول خدائی که بهترین این دو بوستان را به خدا قرض دادم؛ و در 

آن بوستان ششصد درخت خرما بود.
پیامبر فرمود: خدا تو را بر آن بهشت عوض داد. بعد از این ماجرا ابو دحداح نزد 
زوجه اش رفت و واقعه را گفت، آن زن هم گفت: خدا مبارک کند بر آنچه خریدی.3 
گران صاحلب جواهلر و شلیخ انصلاری، از  □شلیخ زیلن العابدیلن مازندرانلی از شلا

1.  مستدرک الوسایل، ج 2، ص 644.
2. ناملش ثابلت بلود و دارای ایمانلی قلوی بلود. در جنلگ احلد وقتلی شلایع شلد کله پیامبلر شلهید شلده 
گلر محملد کشلته شلد خلدای او زنلده اسلت، بلا  مسللمانان فلرار میكردنلد. او بلا صلدای بلنلد فریلاد میلزد: ا

کله خلدا ناصلر شماسلت، سلفینة البحلار ملاده )دحلدح (. دشلمنان دیلن بجنگیلد 
3. عنوان الكالم، ص 175.
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مراجلع تقلیلد بلود، او از وجهله و اعتبلار خلود در نلزد ملردم اسلتفاده کلرده و از آنهلا پلول 
قلرض می نملود و بله فقلرا ملی داد تا بعد پولی برسلد و قرض ادا گردد. در یكی از سلفرها 

که به سامرا رفت، سخت بیمار شد. 
میلرزای شلیرازی از او عیلادت کلرده و او را دللداری می دهلد. شلیخ می گویلد: »من 
هیلچ گونله نگرانلی از فلوت نلدارم وللی ناراحتلی ملن از ایلن اسلت کله بله عقیلده ملا 
گر امام سلؤال  امامّیله وقتلی بعلد از ملوت، روح بله املام عصر  عرضه می شلود، ا
بفرماینلد: ملا بله تلو اعتبلار و آبلرو دادیلم تلا بتوانی بیشلتر قلرض کنی و به مسلتمندان 
برسلی، چلرا نكلردی، چله جلواب می توانلم بدهلم؟!« می گوینلد ایلن حلرف آن قلدر 
در میلرزای شلیرازی اثلر کلرد کله بعلد از رفتلن بله خانله، تملام نقدینه خود را بیلن فقرا 

کرد.4 تقسیم 

خالصه و نتیجه گیری 

• جامعه اسالمی نیازمند روح تعاون و همكاری است؛ بهترین مصداق تعاون رفع 
نیازهلای دیگلران بلر محلور دیانلت می باشلد کله از بهتریلن مصادیلق آن دادن قلرض 
اسلت؛ چرا که کمتر در معرض آفاتی مانند منت و آزار واقع شلده، آبروی افراد نیازمند 

حفظ و روحیه گدا پروری را کاهش می دهد.
• با دقت در آیات قرآن مجید آشكار می شود که یكی از اهداف اسالم این است که 
اختالفلات غیلر عادالنله ای کله در اثلر بی عدالتی هلای  اجتماعلی در میلان طبقه غنی و 
ضعیف پیدا می شود از بین برود و سطح زندگی کسانی که نمی توانند نیازمندی های  
 زندگی شان را بدون کمک دیگران رفع کنند باال بیاید و حد اقل لوازم زندگی را داشته 
باشلند، اسلالم برای رسلیدن به این هدف برنامه وسلیعی در نظر گرفته است )تحریم 
رباخلواری بله طلور مطللق و وجلوب پرداخلت مالیات هلای  اسلالمی از قبیلل زکات و 
خمس و صدقات و مانند آنها و تشویق به انفاق( وقف و قرض الحسنه و کمک های 
 مختلف مالی قسمتی از این برنامه را تشكیل می دهد و از همه مهم تر زنده کردن روح 

ایمان و برادری انسانی در میان مسلمانان است.5

4ل  اخالق اسالمی، ص 32. 
5. تفسیر نمونه، ج 2، ص 316.



قرآن

3

ُمْؤِمنــینَ َو 
ْ
ــٌة ِلل ُقــْرآِن مــا ُهــَو ِشــفاٌء َو َرمْحَ

ْ
 ِمــَن ال

ُ
ل »َو ُنَنــّزِ

»
ً
 َخســارا

َ
اِلــینَ ِإاّل

َ
یــُد الّظ ال َیز

]سوره اسراء، آیه 82[

»و�ما�قرآن�را�كه�برای�مؤمنان�مایه�شـفا�و�رحمت�اسـت�فرو�
می�فرسـتیم،�و�سـتمکاران�)كافران�و�مشـركان(�را�چیزی�جز�

زیان�نمی�افزاید.«
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برای آیه شلریفه شلأن نزولی بیان نشلده اسلت لكن نكات تفسلیری بسیاری وجود 
دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

واژ گان مهم   

ـ ـــ   شفا 
َشفا: )بفتح ش( یعنی کنار. حاشیه »شفا البئر« یعنی کنار چاه

گویلد: »الشلفاء ملن  ِشلفاء: بكسلر )ش( بله معنلی صّحلت و سلالمت اسلت راغلب 
المرض« رسلیدن به کنار سلالمتی اسلت و آن اسلم گردیده برای صّحت. برخی گفته 
ا نلد از بلاب تسلمیه سلبب بله اسلم مسلّبب اسلت کله »دوا « سلبب صحلت اسلت »َو ِإذا 

« )شعراء،80(1 َمِرْضُت َفُهَو َیْشِفینِ
معموال در مقابل بیماری ها و عیب ها و نقص ها اسلت، بنا بر این نخسلتین کاری 
ک سلازی از انواع بیماری هلای فكری و  کله قلرآن در وجلود انسلان ها می کنلد هملان پلا

اخالقی فرد و جامعه است.

ـ ـــ   رحمت 
 کلمله رحملت بله معنلای تأثلر قللب اسلت املا نله هلر تاثلری بلكله تاثلر خاصلی کله از 
مشاهده ضرر و یا نقص در دیگران به آدمی دست می دهد و آدمی را وا می دارد که در 
مقام جبران ضرر و اتمام نقص او برآید ولی وقتی این کلمه به خدای تعالی که اجل از 
داشتن قلب است نسبت داده شود، دیگر به معنای تاثر قلبی نیست، بلكه به معنای 
نتیجه آن تأثر است، نتیجه تأثر در ما آدمیان این بود که در مقام جبران نقص طرف 
برآئیلم، رحملت خلدای تعاللی نیلز بله همیلن معنلا اسلت. پلس ایلن کله می گوییلم خدا 
رحیم است، معنایش این است که نقص بنده را جبران نموده حاجتش را برآورده و 
بیماریش را شفا می دهد و در یک عبارت جامع: رحمت خدا منطبق است به اعطای 

او و افاضه وجود بر خلقش.2 
کسلازی و رحملت اشلاره بله نو سلازی اسلت و یا به  بله تعبیلر دیگلر »شلفا« اشلاره بله پا

1. قاموس قرآن، ج 4، ص5.
2.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 10، ص 117.
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تعبیر فالسفه و عرفاء اولی به مقام تخلیه اشاره می کند و دومی به مقام تحلیه.1

ـ ـــ   خسران 

به طور کلی خسران در لغت به معنی زیان کردن،  کم شدن و نیز نقصان، گمراهی 
کلی اسلت.2 »َخْسلر« بلر وزن هلای مختللف آملده اسلت،  املا در قلرآن فقلط بلر وزن  و هال
»ُفْعلْل« و در بلاب »َفِعلَل َیْفَعلُل«  و بله دو حاللت الزم و متعلدی ذکلر گردیلده اسلت.3 در 

قرآن کریم، »غرم«،  »غبن« و »تّب« تقریبًا مترادف با »خسر« به کار رفته اند.
در مفلردات راغلب دربلاره معنلای خسلران چنیلن آملده: »ُخسلران« در اصطلالح، 
یعنلی کلم شلدن سلرمایه ی زندگلی کله بله انسلان نسلبت داده می شلود و می گوینلد: 
کار و  گاهلی نیلز خسلران بله  »َخِسـَر ُفـالٌن« یعنلی او زیلان منلد شلد و خسلارت دیلد. 
گاهلی واژه خسلران دربلاره  اَرُتـه«.  عملل تعّللق می گیلرد و می گوینلد: »َخِسـَرْت ِتج
دسلتاوردهای زندگلی مثلل ملال و مقلام دنیایلی اسلت و گاهلی دربلاره زیانمنلدی در 
کله از حلاالت نفسلانی حاصلل می شلود مثلل از دسلت دادن  دسلتاوردها و نتایجلی 
کله  کله ایلن قسلم هملان چیلزی اسلت  صحلت و سلالمت و عقلل و ایملان و ثلواب 
« نامیلده اسلت.4 و مقصلود ملا از خسلران  خداونلد در قلرآن آن را »ُخسـران ُمبـین

معنلوی آدمی نیز همین اسلت.

نکات تفسیری

1( شفای امراض و رحمت فرا ݡگیر 

انسلان همان طور که سلالمتی و ناسلالمتی جسلمی دارد یک سلالمتی و ناسلالمتی 
روحلی هلم دارد و همان طلور کله اختلالل در نظام جسلمی او باعث می شلود که دچار 
گلردد هم چنیلن اختلالل در نظلام روح او باعلث می شلود بله  مرض هایلی جسلمی 
مرض هلای روحلی مبتلال شلود و همان طلور کله بلرای مرض هلای جسلمیش دوائلی 
است، برای مرض های روحیش نیز دوائی است. خدای سبحان در میان مؤمنین 
گروهلی را چنیلن معرفلی می کنلد کله در دل هاشلان ملرض دارنلد و البتله ایلن ملرض 
ناِفُقـوَن َو  ـِ�نْ َلْ َیْنَتـِه امْلُ

َ
غیلر از کفلر و نفلاق اسلت کله در سلوره احلزاب می فرمایلد: »ل

1. تفسیر نمونه، ج 12، ص 23.
2. لغت نامه ی دهخدا،  ج 7، ص 9777-9776.

3. مفردات، ج1، ص653-652.
4. همان.



34

ْم«1 و نیز در سلوره مدثر  ـَك ِبِ َیّنَ ُنْغِر
َ
ِدیَنـِة ل ْرِجُفـوَن یِف امْلَ ـْم َمـَرٌض َو امْلُ ِبِ و

ُ
ِذیـَن یِف ُقل

َّ
ال

 .2»
ً

راَد اهلُل ِبذا َمَثال
َ
وَن ما ذا أ كاِفُر

ْ
ْم َمَرٌض َو ال ِبِ و

ُ
ِذیَن یِف ُقل

َّ
 ال

َ
می فرماید: »َو ِلَیُقول

ملرض چیلزی اسلت کله ثبلات قللب و اسلتقامت نفلس را مختلل می سلازد، از قبیلل 
شلک و ریلب کله هلم آدملی را در باطلن دچلار اضطلراب و تزللزل نملوده بله سلوی باطل 
و پیلروی از نفلس متمایلل می سلازد و هلم بلا ایملان )البتله بلا نازل تریلن درجله ایمان( 
منافلات نداشلته عملوم ملردم بلا ایملان نیلز دچلار آن هسلتند و خلود یكلی از نواقلص 
و نسلبت بله مراتلب عالیله ایملان شلرک شلمرده می شلود و خلدای تعاللی در ایلن بلاره 
ـَك ال  ّبِ  َو ُهـْم ُمْشـِرُكوَن«3و نیلز فرملوده: »َفـال َو َر

َ
ْكَثُرُهـْم ِبـاهلِل ِإاّل

َ
فرملوده: »َو مـا ُیْؤِمـُن أ

ـا َقَضْیَت َو   ِمَّ
ً
ْنُفِسـِهْم َحَرجـا

َ
ـُدوا یِف أ َّ ال َیحجِ ُ

ـْم ث ـوَك ِفیمـا َشـَجَر َبْیَنُ ُ ِ
ّ

ُیْؤِمُنـوَن َحـّتَ ُیَحك
 4»

ً
ُموا َتْسِلیما ِ

ّ
ُیَسل

کریلم بلا حجت هلای قاطلع و براهیلن سلاطع خلود، انلواع شلک و تردیدهلا  و قلرآن 
و شلب هاتی را کله در راه عقایلد حلق و معلارف حقیقلی می شلود از بیلن بلرده بلا مواعلظ 
شلفابخش خلود و داسلتان های آموزنلده و عبرت انگیلز و مثل هلای دلنشلین و وعلده و 
وعیلد و انلذار و تبشلیرش و احلكام و شلرایعش، بلا تماملی آفلات و عاهلات دل هلا مبلارزه 
نملوده همله را ریشله کن می سلازد، بدیلن جهلت خداونلد قلرآن را شلفای دل مؤمنیلن 

نامیده است.
و املا ایلن کله آن را رحملت بلرای مؤمنیلن خوانلده )بلا در نظلر داشلتن ایلن کله رحمت 
افاضه ای است که به وسیله آن کمبودها جبران گشته حوائج برآورده می شود( دلیلش 
این است که قرآن  دل آدمی را به نور علم و یقین روشن می سازد و تاریكی های جهل و 
کوری و شلک را از آن دور می نماید و آن را به زیور ملكات فاضله و حالت شلریفه آراسلته 
این گونه زیورها را جایگزین پلیدی ها و صورت های زشت و صفات نكوهیده می سازد.

کلی اسلت و هلم آنهلا کله در مدینله دل اهلل ایملان  گلر منافقلان و آنلان کله در دل هایشلان ملرض و ناپا 1. البتله ا
را مضطلرب و هراسلان می سلازند دسلت نكشلند ملا هلم تلرا بلر آن برانگیزیلم و مسللط گردانیلم. )سلوره احلزاب، 

آیه 60.(

2. تلا آنلان کله دل هایشلان مریلض اسلت و کافلران نیلز بله طعنله نگوینلد خلدا از ایلن مثلل چله منظلور داشلت. 
)سلوره مدثلر، آیله 31.(

کثر خلق به خدا ایمان نمی آورند مگر آن که مشرك شوند. )سوره یوسف، آیه 106.( 3. و ا

4. نله چنیلن اسلت قسلم بله خلدای تلو کله اینلان بله حقیقلت اهلل ایملان نمی شلوند مگلر آن کله در خصوملت و 

کلم کننلد و آن گاه بله هلر حكملی کله )بله سلود و زیلان آنهلا( کنلی هیچ گونله اعتراضلی در  نزاعشلان تنهلا تلو را حا
دل نداشلته و کاملال از دل و جلان تسللیم فرملان تلو باشلند. )سلوره نسلاء، آیله 65.(
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پلس قلرآن کریلم از آن جهلت شلفا اسلت کله اول صفحله دل را از انلواع مرض هلا و 
ک می کنلد و زمینله را بلرای جلای دادن فضائلل آملاده می سلازد و از آن  انحرافلات پلا
جهت رحمت است که صحت و استقامت اصلی و فطری آن را به وی باز می گرداند. 
به عبارت دیگر قرآن از آن جهت شلفا اسلت که دل را از موانعی که ضد سلعادت اسلت 
ک نموده و آماده پذیرشلش می سلازد و از آن جهت رحمت اسلت که حیات سلعادت  پا
بله دل مؤملن داده، نعملت اسلتقامت و یقیلن را در آن جایگزیلن می کنلد. پلس قلرآن 
کریلم، هلم شلفا اسلت بلرای دل هلا و هلم رحملت. پلس ایلن جملله نظیلر آیه: »ُهـدًی َو 

ًة«2 است. ًة ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن«1 و جمله »َو َمْغِفَرًة َو َرمْحَ َرمْحَ
 » ُمْؤِمِنینَ

ْ
ٌة ِلل ُقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرمْحَ

ْ
 ِمَن ال

ُ
ل و بنابر آن چه گذشت معنای آیه »َو ُنَنّزِ

ایلن اسلت کله ملا چیلزی بلر تلو نلازل می کنیلم کله مرض هلای قلب هلا را از بیلن بلرده و 
حالت صحت و استقامت اصلیش را به آن باز می گرداند، پس آن را از نعمت سعادت 

و کرامت برخوردار می سازد.3               

2 ( چهار خصوصیت قرآن که موجب شفای قلوب است

در آیله 57 سلوره یونلس می فرمایلد: ای ملردم از سلوی پروردگارتلان، موعظله و 
اندرزی برای شما آمد. 

ـُدوِر َو ُهـدًی َو  ُكـْم، َو ِشـفاٌء ِلـا یِف الّصُ ّبِ ـاُس َقـْد جاَءْتُكـْم َمْوِعَظـٌة ِمـْن َر ـا الّنَ َ ّیُ
َ
»یـا أ

» ُمْؤِمِنینَ
ْ
ٌة ِلل َرمْحَ

ای ملردم! انلدرزی از سلوی پروردگارتلان بلرای شلما آملده اسلت؛ و درمانلی بلرای 
آنچه در سینه هاسلت؛ )درمانی برای دل های شلما؛( و هدایت و رحمتی اسلت برای 

مؤمنان!
در ایلن آیله چهلار صفلت بلرای قلرآن بیلان شلده اسلت، کله بلرای فهلم بیشلتر بایلد 

نخست روی لغات آن تكیه کنیم. 
اللف( موعظله عبلارت از تذکلر دادن نیكی هلا اسلت کله تلوأم بلا رقلت قللب باشلد، در 
واقع هر گونه اندرزی که در مخاطب تاثیر بگذارد، او را از بدی ها بترساند و یا قلب او 

را متوجه نیكی ها گرداند وعظ و موعظه نامیده می شود. 
البته مفهوم این سلخن آن نیسلت که هر موعظه ای باید تأثیر داشلته باشلد، بلكه 

منظور آن است که در قلب های آماده بتواند چنین اثری بگذارد. 

1. سوره یوسف، آیه 111.
2. سوره نساء، آیه 96.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، ص 253.
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ب(  منظلور از شلفا دادن بیملاری دل هلا و یلا بله تعبیلر قلرآن شلفای چیلزی کله در 
سینه ها است، همان آلودگی های معنوی و روحانی است مانند بخل و کینه و حسد 

و جبن و شرک و نفاق و امثال اینها که همه از بیماری های روحی و معنوی است.3 
ج( منظور از »هدایت« راهیابی به سلوی مقصود، یعنی تكامل و پیشلرفت انسلان 

در تمام جنبه های مثبت است. 
د(  منظلور از »رحملت« هملان نعمت هلای ملادی و معنلوی الهلی اسلت کله شلامل 
حلال انسلان های شایسلته می شلود هملان گونله کله در کتلاب مفلردات می خوانیلم 
رحمت هر گاه به خدا نسلبت داده شلود به معنی نعمت بخشلیدن او اسلت و هنگامی 

که به انسان ها نسبت داده شود به معنی رقت قلب و عطوفت است.
ح  در واقع آیه فوق چهار مرحله از مراحل تربیت و تكامل انسان را در سایه  قرآن شر

می دهد.  
مرحله اول مرحله »موعظه و اندرز« است.

کسازی روح انسان از انواع رذائل اخالقی است. مرحله دوم مرحله پا
کسازی انجام می گیرد. مرحله سوم مرحله هدایت است که پس از پا

و مرحله چهارم مرحله ای است که انسان لیاقت آن را پیدا کرده است که مشمول 
رحملت و نعملت پلروردگار شلود و هلر یلک از ایلن مراحلل بله دنبلال دیگلری قلرار دارد و 

جالب اینكه تمام آنها در پرتو قرآن انجام می گیرد.
قرآن است که انسان ها را اندرز می دهد و قرآن است که زنگار گناه و صفات زشت را از 
قلب آنها می شوید و قرآن است که نور هدایت را به دل ها می تاباند و نیز قرآن است که 

نعمت های الهی را بر فرد و جامعه نازل می گرداند.
و این خود می رسلاند که قرآن نسلخه ای اسلت برای بهبودی فرد و جامعه از انواع 
کله مسللمانان آن را  بیماری هلای اخالقلی و اجتماعلی و ایلن هملان حقیقتلی اسلت 
بدست فراموشی سپرده و به جای اینكه از این داروی شفا بخش بهره گیرند درمان 
خلود را در مكتب هلای دیگلر جسلتجو می کننلد و این کتاب بزرگ آسلمانی را فقط یک 

کتاب خواندنی قرار داده اند نه اندیشیدنی و عمل کردنی.1 
قرآن شفا دهنده

بهتریلن دلیلل بلرای اثبات این که قلرآن می تواند بیماری های اخالقی و اجتماعی 
را شلفا دهلد، مقایسله وضلع علرب جاهللی بلا تربیلت شلدگان مكتلب پیامبلردر آغلاز 
اسلالم اسلت، دیدیم چگونه آن قوم خونخوار و جاهل و نادان که انواع بیماری های 

1. تفسیر نمونه، ج 8، ص 320- 318.
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اجتماعی و اخالقی سر تا پای وجودشان را فرا گرفته بود، با استفاده از این نسخه شفا 
بخش نه تنها درمان یافتند، بلكه آن چنان قوی و نیرومند شدند که ابرقدرت های 

جبار جهان را به زانو در آوردند.
و این درست همان حقیقتی است که مسلمانان امروز آن را از یاد برده اند و به این 

حال و روزگار که می دانیم و می دانید گرفتار گشته اند.
منابع شلان مسللط شلده اند،  بلر  میانشلان غوغلا می کنلد، غارت گلران  در  تفرقله 
سرنوشت شلان به دسلت دیگران تعیین می شلود و انواع وابسلتگی ها آنها را به ضعف 

و زبونی و ذلت کشانده است.
و این اسلت سلرانجام کار کسلانی که نسلخه شلفا بخش در خانه هاشان باشد و برای 
شلفای دردهلای خلود دسلت بله سلوی کسلانی دراز کننلد کله از آنهلا بیمارترنلد! قلرآن نه 
فقط شفا می بخشد، بلكه بعد از بهبودی یعنی در دوران نقاهت بیماران را با پیام های 

گونش تقویت می کند چرا که بعد از شفا، رحمت است. گونا
جاللب ایلن کله داروهلای درد هلای جسلمانی غالبلا اثرهلای نامطلوبلی روی  بلدن 
می گذارنلد تلا آنجلا کله در حدیلث معروفی آملده: »هیچ دارویی نیسلت مگر اینكه خود 

سرچشمه بیماری دیگر است.« »ما من دواء اال و ییج داء«1
املا ایلن داروی شلفابخش هیلچ گونله اثلر نامطللوب روی جلان و فكلر و روح آدملی 

ندارد، بلكه به عكس تمام آن خیر و برکت است.
یش اسقامه«2 قرآن  داروی  در یكی از عبارات نهج البالغه می خوانیم: »شفاء ال تن

شفابخشی است که هیچ بیماری از آن برنمی خیزد.
کافلی اسلت یلک ملاه خلود را متعهلد بله پیلروی از ایلن نسلخه شلفابخش کنیلم، 
گاهلی و علدل و داد و تقلوی و پرهیلزگاری، اتحلاد و  فرمانلش را در زمینله عللم و آ
صمیمیلت، از خلود گذشلتگی و جهلاد و ... پذیلرا گردیلم، خواهیلم دیلد بله سلرعت 

نابسامانی هامان سامان می یابد.
ذکر این نكته: نیز ضرورت دارد که این نسلخه مانند نسلخه های دیگر وقتی مؤثر 
گر بهترین نسلخه های شلفا بخش را بخوانیم  اسلت که به آن عمل شلود و اال صد بار ا

و روی سر بگذاریم ولی به آن عمل نكنیم، نتیجه ای نخواهیم گرفت.3 

1. سفینة البحار.
2. نهج البالغه، خ 198.

3. تفسیر نمونه، ج 12، ص 243 - 240.
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3 ( ادله خسارت زایی قرآن برای ظالمین 

ید الظالین اال خسارا« در صدد بیان نكته بسیار مهمی است و آن  عبارت »و ال یز
این که قرآن برای عده ای نه تنها موعظه و نور و رحمت و شلفاء نیسلت بلكه آنان را 
به انحطاط کشلانده سلرمایه های آنان را نیز ابطال می کند. نه تنها در این آیه که در 
بسلیاری دیگلر از آیلات قلرآن می خوانیم دشلمنان حق به جای اینكله از نور آیات الهی 
دل و جلان خلود را روشلن سلازند و تیر گی هلا را بزداینلد، بلر جهلل و شقاوتشلان افلزوده 

می شود.
دالیل وقوع این امر عبارت است از: 

الف( تغییر هویت انسانی بر اثر حق گریزی
ایلن بله دلیلل آن سلت کله خمیرمایله وجودشلان بلر اثلر کفلر و ظللم و نفلاق به شلكل 
دیگری درآمده، لذا هر جا نور حق را می بینند به ستیز با آن برمی خیزند و این مقابله و 
ستیز با حق، بر پلیدی آنها می افزاید و روح طغیان و سرکشی را در آنها تقویت می کند.                        
گلر بله عاللم مجاهلد و دانشلمند مبلارزی بدهیلم از آن  یلک غلذای نیلرو بخلش را ا
نیلروی کافلی بلرای تعلیلم و تربیلت و یلا جهلاد در راه حلق می گیلرد وللی همیلن غلذای 
گلر بله ظاللم بیدادگلری بدهیلم از نیلروی آن بلرای ظلم بیشلتر اسلتفاده  نیروبخلش را ا

می کند، تفاوت در غذا نیست، تفاوت در مزاج ها و طرز تفكرها است!
آیلات قلرآن طبلق مثلل معروف، همچلون قطره هلای حیات بخش باران اسلت که 
در باغ ها، الله می روید و در شوره زارها خس! و درست به همین دلیل، برای استفاده 
از قلرآن بایلد قبلال آمادگلی پذیلرش را پیلدا کلرد و بله اصطلالح علالوه بلر فاعلیلت فاعلل، 

قابلیت محل نیز شرط است.
و از اینجلا پاسلخ ایلن سلؤال کله چگونله قلرآن کله مایله هدایلت اسلت ایلن افلراد را 
هدایلت نمی کنلد روشلن می گلردد، زیرا قرآن بدون شلک مایه هدایت گمراهان اسلت 
اما به یک شلرط، گمراهانی که در جسلتجوی حق هسلتند، به همین انگیزه به سلراغ 
دعلوت قلرآن می آینلد و اندیشله خلود را بلرای درک حلق بله کار می گیرند املا متعصبان 
لجوج و دشمنان قسم خورده حق که با حالت صد در صد منفی به سراغ قرآن می آیند 
مسلما بهره ای از آن نخواهند داشت، بلكه بر عناد و کفرشان افزوده می شود چرا که 

تكرار عمل خالف به آن عمق بیشتر در جان آدمی می دهد.1
عالمه طباطبایی در پاسخ این سوال که چرا قرآن برای عده ای عامل خسران 

1. تفسیر نمونه، ج 12، ص 238.
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اسلت می فرمایلد: ایلن خسلران در بلاره کافلران اسلت کله سلرمایه اصللی خلود، یعنلی 
فطرتشان را به خاطر کفر به خدا و آیات او از دست داده اند و همین کفر سبب شد که 
بدون منطق و دلیل به پیام های فطری آیات قرآن پشت کنند؛ طبیعی است نتیجه 

چنین رفتاری بی بهره ماندن از هدایت قرآن و در نتیجه اضالل آنان است.1
  ب( افراط و بی نیاز دانستن خود از اهل بیت

پس از رحلت پیامبر و انزوای تحمیلی اهل بیت، بر اثر فقدان مرجعیت فكری، 
چالش هایلی جلدی در حلوزه مسلائل اعتقلادی و فقهلی پدیلد آملد و امت اسلالمی از دو 
سوی با جریان های انحرافی رو به رو شدند؛ از سویی جهان اسالم روز به روز گسترش 
ح می شد که نیازمند  می یافت و پرسش ها و شب هاتی به ویژه درباره قرآن کریم مطر
پاسلخگویی بلود و از سلوی دیگلر مسللمانان و صحابله پیامبلر، روشلمندانه بله تفسلیر 
قلرآن نمی پرداختنلد، بلكله علده ای بلا تكیله بلر آرای ظنلی و استحسلان و اسلتمداد از 
گاهانه به تفسیر روی آوردند. گروهی نیز می گفتند: چون  اسرائیلیات و جدل های ناآ

در بخش های فراوانی از قرآن تفسیری از پیامبر وجود ندارد باید سكوت کرد.

4(جایگاه انحصاری اهل بیت در تفسیر و فهم قرآن 

روایات تصریح بر این نكته دارد که اهل بیت پیامبر با تحمل دشواری های دوران 
انلزوا، زنلدان و هجمه هلای پیاپلی بله ویلژه در عصلر امویلان و عباسلیان بلا دو روش 
ایجابی وسلبی به تصحیح حرکت علمی تفسیر قرآن پرداختند: از سویی خود، روش 
درسلت تفسلیر را بله کار گرفتله، چگونگلی اسلتنباط از آیلات را بله مسللمانان آموختنلد 
 بله مراجعلان خلود تفسلیر قلرآن را بله ویلژه در آیلات کلیلدی آملوزش دادنلد2 و از 

ً
و عملال

سلوی دیگلر بلا تفسلیرها و شلیوه های نادرسلت تفسلیر ماننلد تفسلیر بله رأی و تقطیلع 
آیات مبارزه کردند و راه را بر اسلرائیلیات بسلته، راه تفسلیر صحیح را هموار سلاختند.3 
این روایات شاهد بسیار محكمی بر جایگاه انحصاری اهل بیت در هدایت به تفسیر 
ع  صحیلح و تصحیلح بدفهملی قلرآن اسلت. از ملوارد بسلیار روشلن ایلن موضلع ممنلو
کردن قیاس خاص، یعنی دستیابی به علل واقعی احكام شرعی از طریق عقل برای  
سلنجش صحت نصوص شلرعی اسلت. 4 نهی از قیاس ازاین روسلت که به تفسلیر به 
رأی و تصرف در احكام شریعت و آیات احكام می انجامد. برخی روایات تفسیری نیز 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 13، ص 184.
2. وسائل الشیعه، ج 15، ص 83؛ نورالثقلین، ج 2، ص 45.

3. الكافی، ج 1، ص 95.
4. االصول العامه، ص 289- 293.
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بله تفسلیر واژگانلی قلرآن می پلردازد و در جهلت فهلم صحیلح و پیشلگیری از بدفهملی 
واژگانلی ماننلد واحلد، صملد، هدایلت، ضالللت، اسلتوای بلر علرش، کرسلی، صلراط، 
امانلت، ابتلالی بله کلملات، رجلس، غیلب، شلهادت، خائنلة األعیلن، قنطلار، باغلی و 

عادی را تفسیر می کند.1  

5( صاحبان علم تأویل آیات 

بلا »تأویلل« الیه هلای چندگانه معانی قرآن کشلف می گردد. کشلف الیه ها از طریق 
تأویلل هماننلد تفسلیر فرصتلی اسلت بلرای کاوش متن کله علم آن به انسلان ها هدیه 
گاهی آنان به تأویل اسلت. گر چه  داده شلده اسلت و یكی از ویژگی های اهل بیت آ
دربلاره عللم بله تأویلل اختلالف شلده کله آیلا جز خداوند کسلی بله حقیقت تأویلل قرآن 
گاه اسلت یلا خیلر؟ تأویلل قلرآن را کسلی می دانلد یلا نله؟ املا تردیلدی نیسلت کله قرآن  آ
دالللت دارد کله عللم بله تأویلل بلرای غیلر خلدا جایلز اسلت. از سلوی دیگلر تأویلل قرآن 
میسور همگان نیست، بلكه ویژه کسانی است که قرآن از آنان به »راسخان در علم« 
 اهلُل والـّر ِسـخوَن یِف 

َ
ـُه ااّل

َ
یل ـُم َتأو

َ
و خردمنلدان )اولوااأللبلاب( یلاد می کنلد: »... و مـا َیعل

لبـب«. )آل عمران، 7( راسلخان در علم بی واسلطه یا  ـُر ااّل اولـوا اال
َ

ّك
َ

الِعلـِم ... و مـا َیّذ
بلا واسلطه عللم تأویلل را از خداونلد می گیرنلد. رسلوخ در عللم و خردمنلدی نیلز درجات 
و مراتبلی دارد کله افلراد بله انلدازه احاطله علمی و تقرب معنوی و اتصال به سرچشلمه 
گاهی شخص پیامبر است که خداوند  علم الهی از آن بهره می برند. َمَثل اعالی این آ

او را برای ابالغ وحی برگزیده و به او کتاب و حكمت آموخته است. )نساء، 113(
در مرتبله بعلد نیلز بله اهل بیلت پیامبلر عللم تأویل آموخته شلد و یكلی از فضایل 
گرچه دیگران نیز به بخشلی از تأویل به معنای  گاهی به تأویل قرآن اسلت. ا آنان آ
ک مطاللب علمی به  یلاد شلده دسترسلی دارنلد، املا افلزون بلر اینكله انسلان ها در ادرا
ویلژه تأویلل قلرآن یكسلان نیسلتند و بله میلزان فهلم خلود از معانلی و حقایلق بهلره 

می برند، تأویل های قرآن نیز یكسلان نیسلت و مراتبی دارد.
کله اهل بیلت پیامبلر چلون از راسلخان در  از روایلات فلراوان اسلتفاده می شلود 
علم اند و تأویل را از پیامبر آموخته و در بیت وحی تربیت شده اند،2  جایگاه انحصاری 

بهره مندی از کمال تأویل را دارند.

1. معانی االخبار، ص 12، 14، 45، 64، 67، 69، 254، 290، 320، 335، 336.
2. بحاراالنوار، ج 10، ص 118؛ ج 25، ص 23؛ ج 89، ص 97؛ بصائرالدرجات، ص 222- 224.
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6( رفع اختالف ها
از دیگلر ویژگی هلای اهل بیلت بله تصریلح روایات و بر پایله واقعیت تاریخی، رفع 
اختالف در تفسیر و فهم قرآن و بیان  معارف قرآن است. در احتجاجی از سوی هشام 
بن حكم که به تأیید امام صادق رسلیده به این نكته اشلاره شلده و حجت خدا را 
 مرجلع نهایلی حلل اختالف هلا معرفلی کرده اسلت1، چنان کله در روایت املام هادی
همیلن معنلا ملورد توجله قرار گرفته و با صراحت بله نقش امیر مؤمنان، علی پس از 
رحللت پیامبلر و جانشلینی آن حضلرت در رفلع اختالف در تفسلیر و تداوم بخشلیدن به 

سنت اشاره شده است.2
اصحلاب ائمله  نیلز نقلش ضلروری و انحصلاری اهلل بیلت  را، رفلع اختالف هلا 
می دانسلته اند، چنلان کله در احتجلاج و مناظلره هشلام بلن حكلم بله آن اشلاره شلده 
 در میلان عالملان عصلر خلود بله 

ً
اسلت.3 در ملواردی دیگلر اماملان معصلوم عملال

اختالف هلای تفسلیری در حلد مقلدور پایلان داده انلد، بلا آنكله برخلی عالملان آن عصر 
ل  چنین پذیرشلی نداشلتند. از نكات قابل توجه این اسلت که معصومان با اسلتدال
و اسلتناد بله قلرآن بله داوری در اختالف هلا می پرداختنلد تلا پذیلرش آن آسلان باشلد. 
نمونله ای ازاین روایلات، توضیلح املام موسلی بلن جعفلر دربلاره توحید اسلت که در 
آغاز می فرماید: در توحید از آنچه خداوند در کتابش یاد کرده است تجاوز نكن، آنگاه 
بلا کلملات و تعبیرهلای قرآنلی واحلد، احد، صمد، لم یلد و لم یوللد و ... خداوند وصف 
می شود4 یا در برابر عقاید مرجئه، قدریه و مجسمه تشبیه و تعطیل را نفی می کند.5  

7( ایستادݡگی در برابر انحرافات 

بلر پایله برخلی روایلات، اهلل بیلت مسلئولیت ایسلتادگی در برابلر انحرافلات را 
داشتند؛ به عنوان نمونه روایاتی از پیامبر آمده است که بار حفظ این دین را در دفاع 
از اسلالم و رد انحراف هلا در هلر دوره ای، ملردی از فرزنلدان ملن بلر دوش می گیلرد کله 
تأویل هلای باطلل اندیشلان و تحریف هلای کلژ افكاران و سلاخته های نادانان را از آن 
دور و نابلود می سلازد.6 ایلن ایسلتادگی بله طلور گسلترده در دوره های مختللف حتی با 

1. ر. ك. الكافی، ج 1، ص 171- 172، 177.
2.  وسائل الشیعه، ج 27، ص 177.

3.  الكافی، ج 1، ص 169- 170؛ بحاراالنوار، ج 23، ص 9- 12.
4.  التوحید، ص 76.

5.  الكافی، ج 1، ص 104؛ التوحید، ص 50- 70.
6. قرب االسناد، ص 77؛ بحاراالنوار، ج 23، ص 30.
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دشواری انجام مسئولیت و فشارهای طاقت فرسا مشاهده می شود؛ آنان با تفسیر به 
رأی1، اسلرائیلیات و نسلبت های ناروا به پیامبران2، قیاس، استحسلان3  و مانند آن 
مبارزه می کردند. امیرمؤمنان علی بن ابی طالب، به شلب هات مربوط به تناقض 

در قرآن پاسخ می داد.4  
روایلات مربلوط بله ایلن بخلش به ویژه در پاسلخ به شلب هات و اشلكاالت و توضیح 
بدفهمی ها در کتاب توحید صدوق، احتجاج طبرسی و کتاب االحتجاج بحاراالنوار5 

دیده می شود و گستردگی آن نشان اهتمام اهل بیت به این مسئله است.
ح صلدر و اسلتناد بله قلرآن و حدیلث نبلوی  ل عقللی تلوأم بلا شلر روش آنلان اسلتدال
بلود. البتله ایسلتادگی آنلان در برابلر انحراف ها به تفسلیر آیات و معلارف قرآنی محدود 
نمی شد و شامل موضوعات عام مربوط به قرآن نیز می شد، چنان که اسحاق کندی 
یكلی از دانشلمندان معاصلر امام حسلن عسلكری به فكر تألیف کتابلی برای اثبات 
تناقض در قرآن افتاد؛ ولی امام عسكری فردی را مأمور کرد تا به شیوه ای خاص و با 

ل او را از این پندار برهاند و از این کار بیهوده باز دارد.6 استدال
تحریف معنوی قرآن )كج فهمی و تفسیر به رأی( 

گرفتله شلود منجلر بله  کله وقتلی ایلن جایلگاه بلی بدیلل نادیلده  طبیعلی اسلت 
انحرافات، تحریفات و کج فهمی های بسلیاری از آیات خدا خواهد شلد و اینجاسلت 
که قرآن برای کسانی که مرتكب چنین ظلمی شده و قرآن را از اهل بیت جدا کرده 

اند جز خسارت نخواهد بود. 
این نكته در قرآن به صراحت بیان شده است که قرآن را خداوند فرو فرستاده و او 
ـُه حَلِفظون«. )حجر، 9( اهل 

َ
لَنا الّذكَر واّنا ل ُن َنّزَ

َ
خلود نگهلدار ایلن کتلاب اسلت: »اّنا ن

بیلت هملواره کوشلیده اند تلا قلرآن را بله عنلوان تلراز و منبلع دائمی معلارف و احكام 
کیلد قلرار دهنلد تلا نادانلان در کیلان ایلن کتلاب عزیلز تردیلد نكننلد و در  دیلن ملورد تأ
غوغلای نلزاع هلای مذهبلی، اسلتواری آن را زیلر سلؤال نبرند. در نلگاه اهل بیت قرآن 
محفوظ و ثابت است و هیچ گونه تصرفی در آن نشده است. آنان با هرگونه گزارشی 

1. التوحید، ص 264؛ بحاراالنوار، ج 89، ص 107.
2.  بحاراالنوار، ج 14، ص 425.

3ل  الكافی، ج 1، ص 54.
4.  ر. ك. بحاراالنوار، ج 90، ص 98- 127.

5. همان، ج 9- 10.
6. مناقب، ابن شهر آشوب، ج 4، ص 458؛ بحاراالنوار، ج 10، ص 392؛ ج 5، ص 311.
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کله بله ظاهلر بلر تحریلف قلرآن دالللت دارد و در اسلتواری آن تردیلد می افكنلد مبلارزه 
کرده اند. این روایات که به صورت مسلتفیض نقل شلده چند دسلته اسلت: 

الف( روایاتی که امت اسالمی را به قرآن ارجاع می دهد و پیش از این به آن اشاره کردیم. 
گلر قلرآن در عصلر ائمله تحریلف شلده بلود یلا املكان تحریلف آن در آینلده بلود معنلا  ا
نداشلت کله انسلان ها را در فتنه هایلی کله ماننلد پاره هلای شلب تاریلک بله آنلان هجوم 
می آورد به قرآن ارجاع دهند و بگویند: قرآن برطرف کننده شب هات، ملجأ و پناهگاه، 

داروی شفابخش و آیات آن گنجینه است.1 
ب( روایاتلی کله اهل بیلت را همتلای قلرآن معرفلی و از پیامبلر نقلل می کنلد کله دو 
 چیلز گران سلنگ در میلان شلما بلر جای می گذارم: کتاب خلدا و عترتم که اهل بیت
گون، از جمله از قول امام صادق و  من هسلتند. این روایاْت پرشلمار و از راه های گونا

دیگر امامان نقل شده و صدوق در کمال الدین آنها را گزارش کرده است.2
همچنین روایاتی که اهل بیت را با قرآن می داند، چنان که در روایتی آمده است: 
ک و معصوم گرداند و ناظران بر آفریده های خود  به درستی که خداوند متعال ما را پا
و حجت در روی زمین قرار داد و قرآن را با ما و ما را با قرآن همراه کرد که نه قرآن از ما 

جدا گردد و نه ما از قرآن.3
کله معیلار اسلتواری سلنت و بله طلور اخلص روایلات اهل بیلت را  ج( روایاتلی 
هماهنگ با قرآن قرار می دهد و به وضوح بر پیراستگی قرآن از تحریف داللت دارد.4
د( روایاتلی کله در آنهلا اهل بیلت بله قلرآن تمسلک کلرده و اعتبلار سلخن خلود را 
بلا اسلتناد بله  کالم وحلی نمایانلده یلا گفته انلد: سلخنان ما مسلتند بله قرآن اسلت: »إذا 
ین عنـه ِمـن كتـاب اهلل/ وقتلی دربلاره چیلزی سلخن گفتلم از  ثُتكـم بـیش ء فسـألو

َ
َحّد

جایگاه آن در قرآن بپرسید«5؛ همچنین آنگاه که در وصف قرآن سخن گفته اند و آن 
را دارای فصلل و وصلل و ظاهلر و باطلن دانسلته اند6 بله همین کتاب موجود اشلاره و بر 

کید داشته اند. موجودیت و استواری آن تأ

1. الكافی، ج 2، ص 609؛ جامع احادیث الشیعه، ج 19، ص 89.
2. کمال الدین، ص 63، 234- 279.

3. الكافی، ج 1، ص 191؛ کمال الدین، ج 1، ص 230.
4. تفسیر عیاشی، ج 1، ص 8؛ الكافی، ج 1، ص 69؛ وسائل الشیعه، ج 27، ص 110

5. المحاسن، ج 1، ص 269، الكافی، ج 1، ص 52.
6. المحاسن، ج 1، ص 270؛ بحاراالنوار، ج 89، ص 90.
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گرفتله؛ وللی دربلاره تفسلیرهای نادرسلت  کله اصلل قلرآن را مسلّلم  هلل( روایاتلی 
کله نشلان اهتملام ویلژه بله نگهلداری  و تحریف هلای معنلوی آن هشلدار داده انلد 
محتوایلی قلرآن اسلت. دغدغله اهل بیلت  بیلش از حفلظ الفلاظ و کلملات قلرآن، 
 درباره حفظ و صیانت محتوایی آن بوده است، چنان که در روایتی از رسول خدا
 القـرآَن َیَضُعُه عی غیر 

ُ
كَثـُر مـا أخـاف عـی أّمت من بعدی رجل ُینـاِول آملده اسلت: »أ

کم، این اسلت که پس از من  مواضعـه/ بیشلترین چیلزی کله از آن بلر املت خود بیمنا
قرآن را در جایگاه واقعی و معنای درستش قرار ندهند«1 یا نسبت به تفسیر به رأی یا 

بی توجهی به سیاق و صدر و ذیل آیات هشدار داده شده است.2

8 ( ابزار فهم قرآن 
آشنایی با سبک و سیاق آیات 

قلرآن بلرای بیلان منظلور خلود گاه از عبلارات بسلیار سلاده گاه از اصطالحلات خاص 
خود بهره برده اسلت گاه از محكمات و گاه از متشلابهات اسلتفاده نموده، گاه صریح 
و گاه بله اشلاره منظلور خلود را بیلان کلرده اسلت. کسلی که بلرای فهم قرآن بله اهل آن 
ع کلرده و سلبک و سلیاق قلرآن را بشناسلد و قلبلا طاللب هدایلت باشلد، در فهلم آن  رجلو

معطل نمی ماند. 
کریلم هلم احسلن الحدیلث اسلت، هـم احسـن القصـص؛ اهلل نـّزل أحسـن  قلرآن 
احلدیـث )زملر، 23( و نحلن نقلص علیلک أحسلن القصص )یوسلف، 3(. قرآن کریم، 
كتـاب مكنـون * ال میّسـه ااّل  می * یف  كـر هلم مشلهور اسلت، هلم مسلتور؛ إّنـه لقـرءان 
ون )واقعله، 77- 79(. قلرآن کریلم، هلم قریب اسلت، هم بعید، از این رو با دو  الطّهـر
اسلم اشلاره ی نزدیلک و دور از آن یلاد شلده اسلت: و هـذا كتـاب أنزلنـاه مبـارك )انعلام، 
یب فیه هدی للمّتقین )بقره، 2( و جهت قرب و بعد آن این  92(، ذلك الكتاب ال ر
اسلت که مظهر خدایی اسلت که او هم به بندگان نزدیک اسلت: و اذا سـألك عبادی 
ّبك العی  یب )بقره، 186( هم از علّو مرتبه برخوردار اسلت: سـّبح اسـم ر عن فاین قر
 لم سـبحانه یف كتابه من 

ّ
)اعلی، 1( و خداوند در کتاب خویش تجلی کرده: »فتجی

غیر أن یكونوا رأوه«3 
قرآن کریم، هم کتابی است صامت و هم کالمی است ناطق؛ حضرت علی می فرماید:

1. بحاراالنوار، ج 89، ص 112.
2. همان، ص 110.

3. نهج البالغه، خطبه 147.
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 »فالقرآن امر زاجر و صامت ناطق«1
صاملت یعنلی مقاصلد خویلش را بله طلور آشلكار بیلان نمی کنلد و تعبیلرات آن چنلد 

پهلو است: 
اصمهم بالقرآن فان القرآن مّحال ذو وجوه«2 »ال تن

یعنلی فهلم مقاصلد آن تابلع شلرایطی اسلت و سلخن شناسلان بایلد او را بله نطلق در 
آورند. امیر المؤمنین می فرماید: 

خبركم عنه«3  
ُ
 »ذلك القرآن فاستنطقوه و لن ینطق و لكن أ

ناطق بودن قرآن از آن روست که این کتاب در هدایت گری خویش قصوری ندارد 
و کامل است، آیات ناظر به یكدیگرند؛

 »و ینطق بعضه ببعض و یشهد بعضه عی بعض«4
قلرآن کریلم هلم نعملت اسلت هلم رحملت؛ نعملت اسلت از آن جهلت کله در سلوره  
مبارکه  الرحمن که سوره ی نعمت ها است، به عنوان نخستین نعمت از آن یاد شده 
م القرءان، رحمت است؛ زیرا خداوند از او به این عنوان یاد نموده: 

ّ
است: الرمحن * عل

و ننّزل من القرءان ما هو شفاء و رمحة. )اسراء، 82(
ثـة  قلرآن کریلم کتابلی اسلت کله در قیاملت هلم از بیگانلگان شلكایت می کنلد؛ »ثال
 یـوم القیمـة: مسـجد خـراب ال یصـی فیـه أهلـه، و عـال بـین 

ّ
یشـكون ایل اهلل عـّز و جـل

ق قد وقع علیه غبار ال یقرء فیه«5 هم از عالقه مندان شفاعت 
ّ
جهال، و مصحف معل

می کند. امیر المؤمنین می فرماید:  »اعلموا اّن القران شافع مشّفع«6
قرآن کریم هم ثقیل است هم آسان؛ ثقیل است یعنی خفیف نیست: انا سنلق علیك 
 )مّزّملل، 5(،  آسلان اسلت یعنلی قابلل فهم برای همگان اسلت و فطرت 

ً
القـرءان ثقیـال

 همه ی انسان ها او را می پذیرد. و لقد یّسرنا القرءان للذكر فهل من مّدكر )قمر، 17(. 
امیر المؤمنین آیات قرآن کریم را به سه قسم تقسیم کرده و می فرماید:

اهل و قسما  ثَة أقساٍم؛ فجعل ِقسما منه یعرفه العال و احلج  »إن اهلل قّسم كالمه ثال
ال یعرفه ااّل من صفا ذهنه و لطف حّسـه و صح متییزه ّمن شـرح اهلل صدره لالسـالم و 

1. همان، خطبه ی 183.
2. همان، نامه ی 77.

3. همان، 158.
4. همان، خطبه ی 133.

5. بحار، ج 83، ص 387.  
6. نهج البالغه، خ 171.
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ئكته و الراسخون یف العلم«1  قسما ال یعلمه إاّل اهلل و مال
»خداونلد کالم خویلش را بله سله قسلم تقسلیم کلرده؛ بخشلی از آن را عاللم و جاهلل 
می شناسلند و بخلش دیگلری را جلز کسلی کله صفلای ذهلن و لطافلت حلس و صحلت 
ح صدر دارد نمی شناسلد و به قسلمت دیگر جز خدا و مالئكه و راسلخان در  تمییز و شلر

علم، پی نمی برند.«

9( آشنایی با تفسیر قرآن

تفسلیر، روشلن سلاختن مفهلوم آیلات قلرآن و واضلح کلردن منظلور پلروردگار اسلت. 
بنابراین، در تفسیر نباید به مدارک ظنی و غیر قابل اطمینان، استناد نمود بلكه باید 

به دالیلی تكیه کرد که عقال و یا شرعا حجیت و اعتبار آن ثابت و مسّلم است زیرا:
ع و نارواست. اوال: پیروی از دالیل ظنی و غیر یقینی، شرعا ممنو

و  بلزرگ  گنلاه  و  اذن وی حلرام  بلدون  بله خلدا،  ثانیلا: نسلبت دادن مطلبلی  و 
نابخشودنی است چنان که خداوند می فرماید:

وَن. ]یونس، 59.[  اهلِل َتْفَتُر
َ

ْم َعی
َ
ُكْم أ

َ
ِذَن ل

َ
 آهلُل أ

ْ
ُقل

 ]بله آنلان [ بگلو کله آیلا ]در ایلن گفتلار[ خلدا بله شلما اذن داده اسلت یلا بله وی افتلرا 
می بندید؟

ٌم. ]بنی اسرائیل، 36.[
ْ
َك ِبِه ِعل

َ
ْیَس ل

َ
َو ال َتْقُف ما ل

گاهلی کاملل بلر آن نلداری پیلروی مكلن! در ایلن ملورد، آیلات و  از آن چله عللم و آ
روایلات فراوانلی در دسلت داریلم کله انسلان را از اسلتناد و عملل نملودن بله آن چله کله 
اطلالع دقیقلی از آن در دسلت نیسلت، سلخت برحلذر ملی دارد علالوه بلر آن، روایلات 
فلراوان دیگلری از طریلق شلیعه و سلنی بله ملا رسلیده کله در قلرآن از تفسلیر بله رأی و 

سلیقه ای و از تأویالت دلبخواهی شدیدًا نهی و جلوگیری می کنند.
بلا ایلن بیلان، روشلن می شلود کله در تفسلیر قرآن، اعتملاد نمودن به آرای شلخصی 
کلردن از رأی و نظلر آنلان صحیلح و روا نیسلت زیلرا تبعیلت از آرا  مفسلرین و پیلروی 
و نظلرات شلخصی افلراد جلز پیلروی از ظلن و گملان، چیلز دیگلر را بله حلق و واقعیلت 

 2.»
ً
ّقِ َشْیئا ّنَ ال ُیْغِن ِمَن احْلَ

َ
نمی رساند »ِإّنَ الّظ

10( منابع تفسیر
الف( ظواهر الفاظ قرآن یكی از منابع و مدارک معتبر تفسیر است  

1. نور الثقلین، ج 1، ص 313.
2. بیان در علوم و مسائل کلی قرآن، ص  527.
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ب( عقل فطری و سلالم از تأثیرات افكار و سللیقه های شلخصی نیز در مسلیر تفسیر 
یكلی از منابلع قابلل تبعیلت اسلت زیلرا عقل حجلت و راهنمای صحیلح و معتبر درونی 

است، همان طور که پیامبر حجت و راهنمای برونی است.
ج(   دسلتورها و گفتارهایی که به طور حتم از ناحیه معصوم رسلیده، در تفسلیر، 
قرآن کامال دارای اعتبار و قابل تبعیت است. زیرا آنان در مسائل دینی مرجع معتبر و 
کرم نیز لزوم تمسک به گفتار آنان را برای ما به  اطمینان بخشی هستند و پیامبر ا
صراحت و قاطعیت اعالن کرده و فرموده است: »من در میان شما دو امانت سنگین 
گمراهلی  گلر بدان هلا تمسلک بجوییلد، هرگلز بله ضالللت و  کله ا بله یلادگار می گلذارم 

نخواهید افتاد.«
د( ایلن کله آیلا اخبلار ظنلی معتبلر هلم در تفسلیر قلرآن قابل اسلتناد و اتكا می باشلند، 
بیلن مفسلرین محلل اختلالف شلدید اسلت. توضیح ایلن که: روایلات صحیحی که به 
طور قطع از معصوم صادر گردیده، در تفسلیر قرآن بدون شلک قابل اتكا و اسلتناد 
اسلت و اسلتناد کردن به روایات ضعیف هم مسللما جایز و روا نیسلت ولی آیا از روایات 
غیر قطعی اما معتبر یعنی از »خبر واحدی« که دارای شلرایط حجّیت و اعتبار اسلت، 

می توان در تفسیر قرآن  پیروی نمود یا نه محل بحث است.1  

روایات 

ِخُذوَهلا ُقُبلورًا َکَملا َفَعَللِت   َتّتَ
َ

َوِة اْلُقلْرآِن َو ال
َ

ُروا ُبُیوَتُكلْم ِبِتلال ِبلّیُ  َنلّوِ اللف( »َقلاَل الّنَ
ُللوا ُبُیوَتُهلْم َفلِإّنَ اْلَبْیلَت ِإَذا َکُثَر ِفیِه  لْوا ِفلی اْلَكَناِئلِس َو اْلِبَیلِع َو َعّطَ

َ
َصلاَرى َصّل اْلَیُهلوُد َو الّنَ

ْهِل 
َ
َماِء أِل َماِء َکَما ُتِضی ُء ُنُجوُم الّسَ ْهِل الّسَ

َ
َضاَء أِل

َ
ْهُلُه َو أ

َ
َسَع أ َوُة اْلُقْرآِن َکُثَر َخْیُرُه َو اّتَ

َ
ِتال

ْنَیا«2 
ُ

الّد
کلرم می فرماینلد: خانه های تلان را بلا خوانلدن قلرآن نورانلی کنیلد و آنها   پیامبلر ا
را گورسلتان قرار ندهید، چنان که جهودان و ترسلایان کردند که در همان کلیسلاها و 
معبدهای خود عبادت نمودند و خانه های خود را معطل و بی عبادت گذاردند؛ زیرا 
وقتی در خانه بسلیار قرآن خوانده شلود خیرش فراوان گردد و اهل آن توسلعه یافته و 
رشلد نمایند و برای اهل آسلمان بدرخشلند چنان که اختران آسلمان برای اهل زمین 

می درخشند.

1. همان، ص 528.
2.  الكافی، ج 2، ص 611.
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ْو 
َ
ْو ُنْقَصاٍن ِزَیاَدٍة ِفی ُهًدى أ

َ
 َقاَم َعْنلُه ِبِزَیاَدٍة أ

َّ
َحلٌد ِإال

َ
ب(  »َملا َجاَللَس َهلَذا اْلُقلْرآَن أ

َحلٍد َقْبَل 
َ
 أِل

َ
َحلٍد َبْعلَد اْلُقلْرآِن ِملْن َفاَقلٍة َو ال

َ
لُه َلْیلَس َعَللی أ ّنَ

َ
ُنْقَصلاٍن ِملْن َعًملی َو اْعَلُملوا أ

َواِئُكلْم َفلِإّنَ ِفیلِه 
ْ َ
ْدَواِئُكلْم َو اْسلَتِعیُنوا ِبلِه َعَللی أل

َ
اْلُقلْرآِن ِملْن ِغًنلی َفاْسَتْشلُفوُه ِملْن أ

ُهلوا  ُلوا اهلَل ِبلِه َو َتَوّجَ
َ
ُل َفاْسلأ

َ
لال

َ
َفلاُق َو اْلَغلّیُ َو الّض اِء َو ُهلَو اْلُكْفلُر َو الّنِ

َ
ْکَبلِر اللّد

َ
ِشلَفاًء ِملْن أ

ه «1 ِإَلْیلِه ِبُحّبِ
 بلا قلرآن کسلی ننشسلت جلز آنكله پلس از برخاسلتن بلا فزونلی یلا کاسلتی برخاسلت: 
فزونی در راهیابی و کاستی در کوری )و گمراهی(.بدانید که هیچ کس پس از داشتن 
قلرآن فقلر )معنلوی( نلدارد و بلرای هیلچ کلس پیلش از آن، غنلا و توانگلری )معنلوی( 
نیسلت؛ پس شلفای دردهای خود را از آن بخواهید و در سلختی های خود از آن یاری 
جویید، که در آن شفای بزرگ ترین درد، یعنی کفر و نفاق و گمراهی است؛ از خدا به 

وسیله قرآن چیز بخواهید و با دوستی قرآن رو به خدا کنید.
 کلرم کتلاب دواء اسلت و هلم نسلخه ی شلفاء؛ پیامبلر ا کریلم، هلم  ج(   قلرآن 

می فرماید: »القرآن هو الدواء« 
ِنیٌق َو َباِطُنُه َعِمیق «2

َ
ُقْرآَن َظاِهُرُه أ

ْ
د(  امیر المؤمنین می فرماید: »َ ِإّنَ ال

قرآن ظاهرش زیبا و باطن آن ژرف و بی پایان است.
علی فرموده است:

ْكَبِر 
َ
َواِئُكْم َفِإّنَ ِفیِه ِشـَفاًء ِمْن أ

ْ
 َل

َ
ْدَواِئُكـْم َو اْسـَتِعیُنوا ِبـِه َعـی

َ
هلل(  »َفاْسَتْشـُفوُه ِمـْن أ

ل «3
َ

ال
َ

َغّیُ َو الّض
ْ
َفاُق َو ال ُكْفُر َو الّنِ

ْ
اِء َو ُهَو ال

َ
الّد

از ایلن کتلاب بلزرگ آسلمانی بلرای بیماری هلای خلود شلفا بخواهیلد و بلرای حلل 
مشلكالتتان از آن یاری بطلبید، چرا که در این کتاب درمان بزرگ ترین دردها اسلت: 

درد کفر و نفاق و گمراهی و ضاللت. 
و(  و در عبارت دیگری از همان حضرت می خوانیم:

اِض َو َدَواَء َداِئُكْم َو َنْظَم َما َبْیَنُكم «4 ِدیَث َعِن امْلَ ِت َو احْلَ
ْ
َم َما َیأ

ْ
اَل ِإّنَ ِفیِه ِعل

َ
»أ

1. کنز العمال، 2310.
2. همان، خ ،18.

3. همان، خ، 176.

4. همان، خ، 158.
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گاه باشلید در ایلن خبرهلای آینلده اسلت و بیلان حلوادث اقلوام گذشلته و درملان  آ
بیماری های شما و برنامه نظم زندگی اجتماعی شما.

ز(  و در جای دیگر از همان امام بزرگ می خوانیم:
ّیُ  اِفـُع َو الـّرِ ـَفاُء الّنَ ِبـینُ َو الّشِ ـوُر امْلُ ِتـینُ َو الّنُ  امْلَ

ُ
ْبـل ـُه احْلَ

َ
ْیُكـْم ِبِكَتـاِب اهلِل َفِإّن

َ
»ٍ َو َعل

یُغ َفُیْسـَتْعَتَب  ِق اَل َیْعَوّجُ َفُیَقاَم َو اَل َیِز ِ
ّ
ُمَتَعل

ْ
َجاُة ِلل ـِك َو الّنَ ُمَتَمّسِ

ْ
ِعْصَمُة ِلل

ْ
اِقُع َو ال الّنَ

 ِبِه َسَبق «1
َ

 ِبِه َصَدَق َو َمْن َعِمل
َ

ْمِع َمْن َقال وُج الّسَ
ُ
ّدِ َو ُول ِلُقُه َكْثَرُة الّرَ نْ ُ

َو اَل ت
کتلاب خلدا را محكلم بگیریلد، زیلرا رشلته ای اسلت بسلیار مسلتحكم و نلوری اسلت 
آشلكار، دارویلی اسلت شلفا بخلش و پلر برکلت و آب حیاتلی اسلت کله عطلش تشلنگان 
حلق را فلرو می نشلاند هلر کلس بله آن تمسلک جویلد او را حفلظ می کنلد و آن کلس کله 
بله دامنلش چنلگ زنلد نجاتلش می بخشلد، انحلراف در آن راه نلدارد تلا نیلاز به راسلت 
نملودن داشلته باشلد و هرگلز خطلا نمی کنلد تلا از خوانندگانش پوزش بطلبلد، تكرارش 
موجلب کهنگلی و یلا ناراحتلی گلوش نمی گلردد )و هلر قلدر آن را بخواننلد، شلیرین تر و 
دلپذیرتر خواهد بود( کسلی که با قرآن سلخن بگوید راسلت می گوید و کسلی که به آن 

عمل کند گوی سبقت را از همگان می برد. 

خالصه و نتیجه گیری

•   قلرآن نسلخه شفابخشلی اسلت بلرای بلر طلرف سلاختن ضعف هلا و زبونی هلا و 
کندگی ها. و نیز داروی شلفا بخشلی اسلت. برای  ترس های بی دلیل. اختالف ها و پرا
آنها که از بیماری عشلق به دنیا وابسلتگی به مادیات. تسللیم بی قید و شلرط در برابر 

شهوت ها رنج می برند.
•  آیله شلریفه بیلان جامعلی اسلت بلرای همه آثار طیب و نیكوی قلرآن که در نفوس 
مؤمنیلن ترسلیم می شلود. و آن اثلر را از هملان اولیلن لحظله ای کله بله گلوش مؤمنیلن 

می رسد تا آخرین مرحله ای که در جان آنان استقرار دارد در قلوبشان حک می کند.
• این نسخه مانند نسخه های دیگر وقتی مؤثر است که به آن عمل شود.

• طبق آیه شریفه چهار مرحله از مراحل تربیت و تكامل انسان عبارتند از:
مرحله »موعظه و اندرز«؛

کسازی روح انسان از انواع رذائل اخالقی؛ مرحله پا

1. همان، خ، 156.



50

کسازی انجام می گیرد؛ مرحله هدایت؛ که پس از پا
و مرحلله ای کله انسلان لیاقلت آن را پیلدا کلرده اسلت کله مشلمول رحملت و نعملت 

پروردگار شود.
کالملش را سله بخلش قلرار داده اسلت: بخشلی از آن را عاللم و جاهلل  • خداونلد 
می فهمنلد، قسلمتی از آن را تنهلا ذهن هلای صلاف و حواس هلای لطیلف و دارنلدگان 
ح صدر عطا کرده اسلت می فهمند و بخشلی از آن را  قوه تمییز که خداوند به آنان شلر

تنها خداوند و فرشتگان و راسخان در علم در می یابند.



پدر و مادر

ــا  ــًنا  ِإّمَ ــِن ِإْحَس َواِلَدْی
ْ
ــاُه َو ِبال  ِإّیَ

َ
 ِإاّل

ْ
ــُدوا  َتْعُب

َ
اّل

َ
ــَک أ ّبُ ــَی  َر »َو َق

ٍفّ  َو اَل 
ُ
َمــا أ

 َتُقــل ّلَُ
َ

ــا َفــال ُهَ
َ

ِكال ْو 
َ
ــا أ َحُدُهَ

َ
ِكبــَرَ أ

ْ
َغــّنَ ِعنــَدَک ال

ُ
َیْبل

 ِ 
ّ

ل
ُ

ــاَح الــّذ َمــا َجَن ُ ًیــا * َو اْخِفــْض لَ َكِر ــْواًل  َمــا َق ُ ــا َو ُقــل لَّ ْرُهَ َتْنَ
َیــایِن َصِغیــًرا« ّبَ َكَمــا َر ُهَمــا  ّب ِ اْرمَحْ ــِة َو ُقــل ّرَ مْحَ ِمــَن الّرَ

]سوره اسراء، آیه 23-24[

»و�پـروردگار�تـو�مقـّرر�داشـته�اسـت�كـه�جـز�او�را�نپرسـتید�و�بـه�پـدر�و�مـادر�
كنـار�تـو�بـه�كهنسـالی� گـر�یکـی�از�آن�دو�یـا�هـردو،�در� كنیـد.�ا خـود�نیکـی�
كلمـه�ای�ناخوشـایند�مگـوی،�و�بـا�آنـان�پرخاشـگری� رسـیدند�بـه�آنـان�
مکـن،�و�بـا�ادب�و�احتـرام�بـا�آنـان�سـخن�بگـوی�*�و�از�سـر�مهربانـی�بـال�
فروتنـی�را�بـرای�آن�دو�بگسـتر�و�بگـو:�پـروردگارا،�بـر�آنـان�رحمـت�آور،�

چنان�كه�مرا�در�كودكی�پروردند.�«
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گان مهم  واژ

ــــ   قضی
»قضلی« از ملاده »قضلاء« در اصلل بله معنی جدا سلاختن چیزی اسلت یلا با عمل و یا 
با سخن و بعضی گفته اند در اصل به معنی پایان دادن به چیزی است و هر دو معنی 

در واقع قریب االفق می باشند.
»قرطبی« ضمن بیان شش معنی برای »قضی«  در این آیه می گوید:

اُه.«1  ِإّیَ
َ

 َتْعُبُدوا ِإاّل
َ

اّل
َ
َك أ ّبُ »قضاء« به معنی »امر« و فرمان است؛ مانند »َو َقی  َر

کله متعللق بله احلكام و مسلائل  منظلور از »و قضلی ربلک« قضلای تشلریعی اسلت 
تشلریعی می شلود، یعنلی حكلم قاطلع نملودن و ایلن قضلاء همان طلور که شلامل اوامر 

خدا می شود شامل نواهی او نیز می گردد.2
مفسلران معانلی »قضلاء« را تلا سلیزده ملورد هلم گفتله انلد3 لكلن در حقیقلت، غاللب 
معانلی بیلان شلده از قبیلل »اشلتباه مصلداق بله مفهلوم« اسلت، چله اینكله هلر یلک از 
اینها مصداقی است برای آن معنی کلی و جامع یعنی »پایان دادن و جدا ساختن«.4
»قضاء« مفهوم مؤکدتری از »امر« دارد و امر و فرمان قطعی و محكم  را می رساند و 

کید در این مسئله است.5 این نخستین تأ

ــــ   »اف«
»راغلب« در کتلاب مفلردات می گویلد: »ُاف« در اصل به معنی هر چیز کثیف و آلوده 
اسلت و بله عنلوان توهیلن نیز گفته می شلود، ایلن کلمه تنها معنی اسلمی ندارد، بلكه 
فعل از او نیز ساخته می شود، مثاًل می گویند: »أففُت بكذا« یعنی من فالن چیز را آلوده 

شمردم و از آن اظهار نفرت کردم.
از جمع بنلدی نظلر مفسلران و قرائلن دیگر چنین اسلتفاده می شلود کله این کلمه در 

1. تفسیر قرطبی، ج 6، ص 3853.
2. تفسیر نمونه، ج 12، ص 82.

3. وجوه القرآن تفلیسی، صفحه 235.
4. تفسیر نمونه، ج 12، ص 82.

5. همان، ص 74.  
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اصلل »اسلم صلوت« بلوده اسلت، )صدایلی کله انسلان بله هنلگام اظهلار نفلرت یلا ابلراز 
ج می شلود(. سلپس  تاللم و درد جزئلی و یلا فلوت کلردن چیلز آللوده ای از دهانلش خلار
این »اسلم صوت« به صورت کلمه ای درآمده و حتی افعالی از آن مشلتق شلده اسلت 
 و در ناراحتی هلای جزئلی و یلا اظهلار تنفر به خاطر مسلائل کوچكی، به کار رفته اسلت.
معانی مختلفی که در باال ذکر شلد به نظر می رسلد از مصداق های همین معنی جامع 

و کلی بوده باشد.
به هر حال، آیه فوق می خواهد در یک عبارت کوتاه و در نهایت فصاحت و بالغت 
ایلن معنلی را برسلاند کله احتلرام پلدر و ملادر چنلدان زیلاد اسلت کله حتلی نبایلد در برابلر 
آنها کمترین سلخنی که دلیل بر ناراحتی از آنها و یا بی میلی و تنفر بوده باشلد بر زبان 

جاری ساخت.1 

ــــ   خفض جناح 

»َخْفض« بر وزن »خشلم« در اصل به معنی پایین آوردن اسلت و »جناح« به معنی 
بلال می باشلد. بنابرایلن »َو اَخْفلض َجنلاح« کنایله از تواضلع آمیختله بلا محّبت اسلت، 
هملان گونله کله پرنلدگان هلرگاه می خواهنلد به جوجه هلای خود اظهلار محّبت کنند 
بلال و پلر خلود می گسلترانند و آنهلا را زیلر بلال و پر می گیرنلد تا در برابر خطلرات احتمالی 

مصون بمانند.2 

ــــ    ذل

ٍة« جمع »ذلول« و »ذلیل« از ماّده »ُذّل« )بر وزن ُحّر( در اصل به معنی نرمی و 
َ
»اِذّل

مالیمت و تسلیم است .3

 نکات تفسیری

1 ( خالصه آیات 
الف( اهمیت اخالص در پرستش در مقابل شرک به خداوند 

مسلئله »امر به اخالص در پرسلتش« بزرگ ترین اوامر دینی و اخالص در عبادت از 
واجب ترین واجبات شلرعی اسلت، هم چنان که در مقابل، شلرک ورزیدن به خدای 

1. همان، ص 85.
2.اخالق در قرآن، ج 2، ص 72.

3.همان، ص 71.
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ْن ُیْشلَرَك ِبِه 
َ
عّز و جّل بزرگ ترین گناه اسلت و به همین جهت فرمود: »ِإّنَ اهلَل ال َیْغِفُر أ

َو َیْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َیشاء« )نساء 48(
»خدا نمی آمرزد این گناه را که بدو شلرک بورزند و پائین تر از آن را از هر که بخواهد 

می آمرزد«.1
ب( برگشت تمامی گناهان به شرک است 

گلر یلک یلک معاصلی را تحلیلل و تجزیله کنیلم خواهیلم دید که برگشلت تمامی  ملا ا
گر انسلان غیر خدا یعنی شلیطان های جنی و انسلی و یا  گناهان به شلرک اسلت، زیرا ا
هوای نفس و یا جهل را اطاعت نكند هرگز اقدام به هیچ معصیتی نمی کند و هیچ امر 
و نهلی را از خلدا نافرمانلی نمی کنلد، پلس هلر گناهلی اطاعت از غیر خدا اسلت و اطاعت 
ع عبادت است، هم چنان که در آیات زیر اطاعت شیطان را پرستش  هم خود یک نو
ـْیطاَن«2 و نیلز 

َ
ْن ال َتْعُبـُدوا الّش

َ
ْیُكـْم یـا َبـِن آَدَم أ

َ
ْعَهـْد ِإل

َ
 َلْ أ

َ
وی خوانلده و فرملود: »أ

َذ ِإَلُه َهواُه«.3  نَ َّ
ْیَت َمِن ات

َ
 َفَرأ

َ
فرمود: »أ

».
ً
واِلَدْیِن ِإْحسانا

ْ
»َو ِبال

ایلن جملله عطلف اسلت بلر جمله قبللی و معنایش چنین اسلت »پلروردگارت چنین 
حكم  رانده که: تسنوا بالوالدین احسانا« و احسان در فعل، مقابل بدی و آزار است. 
معلوم می شلود مسلئله احسلان به پدر و مادر بعد از مسلئله توحید خدا واجب ترین 
واجبلات اسلت هلم چنلان که مسلئله عقوق بعد از شلرک ورزیدن به خلدا از بزرگ ترین 
گناهلان کبیلره اسلت و بله همیلن جهلت ایلن مسلئله را بعلد از مسلئله توحیلد و قبلل از 
سلایر احلكام اسلم بلرده و ایلن نكتله را نله تنهلا در این آیات متذکر شلده، بلكله در موارد 

متعددی از کالم خود همین ترتیب را به کار بسته.
ج(احسان به والدین متضمن قوام عاطفی اجتماع است 

در سلوره انعلام پیراملون تفسلیر »آیله 151«کله شلبیه بله آیله ملورد بحلث اسلت ایلن 
ح شد که گفته شدکه  رابطه عاطفی میان پدر و مادر از یک طرف و میان  ع مطر موضو
فرزنلدان از طلرف دیگلر از بزرگ تریلن روابط اجتماعی اسلت که قوام و اسلتواری جامعه 
انسلانی بدانها  وابسلته اسلت و همین وسلیله ای اسلت طبیعی که زن و شلوهر را به حال 
اجتماع نگه داشلته و نمی گذارد از هم جدا شلوند، بنا بر این از نظر سلنت اجتماعی و به 
حكم فطرت، الزم است آدمی پدر و مادر خود را احترام کند و به ایشان احسان نماید زیرا 

1 . ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، ص 109.
2. مگر با شما عهد نكردم که شیطان را پرستش نكنید؟. سوره یس، آیه 60.

3. آیا می بینی کسی را که هوای خود را معبود خود کرد ... سوره جاثیه، آیه 23.
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گر این حكم در اجتماع جریان نیابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله یک بیگانه  که ا
را بكنند قطعا آن عاطفه از بین رفته و شیرازه اجتماع به کلی از هم گسیخته می گردد.

حکم�به�احسان�اختصاص�به�دوران�كهولت�ندارد�
گلر حكلم را اختصلاص بله دوران پیلری پلدر و ملادر داده از ایلن جهلت بلوده کله پدر  ا
و ملادر، در آن دوران سلخت ترین حلاالت را دارنلد و بیشلتر احسلاس احتیلاج بله کملک 
فرزنلد می نماینلد، زیلرا از بسلیاری از واجبلات زندگلی خلود ناتواننلد و همیلن معنلا یكی 
از آملال پلدر و ملادر اسلت کله هملواره از فرزنلدان خلود آرزو می کننلد، آری روزگاری کله 
پرسلتاری از فرزنلد را می کردنلد و روزگار دیگلری کله مشلقات آنلان را تحمل می نمودند 
و بلاز در روزگاری کله زحملت تربیلت آنهلا را به دوش می کشلیدند، در همه این ادوار که 
فرزند از تامین واجبات خود عاجز بود آنها این آرزو را در سر می پروراندند که در روزگار 

پیری از دستگیری فرزند برخوردار شوند.
پلس آیله شلریفه نمی خواهلد حكلم را منحصر در دوران پیری پلدر و مادر کند، بلكه 
می خواهلد وجلوب احتلرام پلدر و ملادر و رعایلت احترام تام در معاشلرت و سلخن گفتن 
بلا ایشلان را بفهمانلد، حلال چله در هنگام احتیاجشلان به مسلاعدت فرزند و چه در هر 

حال دیگر و معنای آیه روشن است.1
د(منظور از »اف« گفتن به والدین

کله  کلمله و حرکتلی اسلت  کله در آیله ملورد بحلث، از آن نهلی شلده، هملان  اّف 
ناخشلنودی شلخص را نشلان می دهلد و از کراهلت و سلختی او دربلاره طلرف مقابلل 
حكایت می کند. در روایات، از اّف به کم ترین چیزی که سلبب عقوق والدین اسلت، 
یاد می شود: »نهر« در این آیه نیز به معنای تند شدن، فریاد زدن، باال بردن دست به 
نشانه اعتراض و »قول کریم« به سخن نرم، فرمان برداری از آنان، صدا نكردن پدرو 
مادر به اسم، ترک ناسزا و فحش به آنان، پیشی نگرفتن از ایشان، ننشستن پیش از 
آنلان و »خفلض جنلاح ذّل« در آیله بعلد به معنای اطاعلت از پدر و مادر و عدم مخالفت 
ک ساری و تواضع نزد آنان، رأفت و رحمت و نرمی در حّق  از خواسته های ایشان، خا

ایشان دانسته شده است.2 

2 ( چگونگی احسان به والدین در رفتار 

و  مؤدبانله  برخلورد  ریزه کاری هلای  از  قسلمتی  بحلث،  ملورد  آیلات  حقیقلت  در 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، ص 109.
2.  مجمع البیلان، ج 6، ص 631 ؛ فلی ظلالل القلرآن، ج 4، ص 2221 ؛ مجمع البیلان، ج 6، ص 631 ؛ 
جامع البیلان، ج 15، ص 84- 86 ؛مجمع البیلان، ج 6، ص 631 ؛ الدرالمنثلور، ج 5، ص 259- 262.
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فوق العاده احترام آمیز فرزندان را نسبت به پدران و مادران بازگو می کند:
الف( از یک سو انگشت روی حاالت پیری آنها که در آن موقع از همیشه نیازمندتر 
بله حمایلت و محبلت و احترامنلد گلذارده، می گویلد: کمتریلن سلخن اهانلت آمیلز را به 

آنها مگو!
آنهلا ممكلن اسلت بلر اثلر کهوللت بله جایی برسلند کله نتواننلد بدون کملک دیگری 
حرکلت کننلد و از جلا برخیزنلد و حتلی ممكن اسلت قادر به دفع آلودگی از خود نباشلند، 

در این موقع آزمایش بزرگ فرزندان شروع می شود.
آیلا وجلود چنیلن پلدر و ملادری را مایله رحمت می دانند و یا بلال و مصیبت و عذاب آیا 
صبلر و حوصلله کافلی بلرای نگهلداری احترام آمیلز از چنین پدر و مادری را دارند و یا هر 
زمان با نیش زبان، با کلمات سبک و اهانت آمیز و حتی گاه با تقاضای مرگ او از خدا 

قلبش را می فشارند و آزار می دهند؟
ب( از سلوی دیگلر قلرآن می گویلد: در ایلن هنلگام بله آنهلا اف مگلو، یعنلی اظهلار 
ناراحتلی و ابلراز تنفلر مكلن و بلاز اضافله می کند با صدای بلند و اهانت آمیز و داد و فریاد 
کیلد می کنلد که بلا قول کریم و گفتلار بزرگوارانه با آنها سلخن  بلا آنهلا سلخن مگلو و بلاز تا

بگو که همه آنها نهایت ادب در سخن را می رساند که زبان کلید قلب است.
ج( از سلوی دیگلر دسلتور بله تواضلع و فروتنلی می دهلد، تواضعلی کله نشلان دهنده 

محبت و عالقه باشد و نه چیز دیگر.
د(سرانجام می گوید: حتی موقعی که رو به سوی درگاه خدا می آوری پدر و مادر را )چه 

در حیات و چه در ممات( فراموش مكن و تقاضای رحمت پروردگار برای آنها بنما.
مخصوصا این تقاضایت را با این دلیل همراه سلاز و بگو »خداوندا همان گونه که 

آنها در کودکی مرا تربیت کردند تو مشمول رحمتشان فرما«؟
نكتله مهملی کله از ایلن تعبیلر علالوه بلر آنچه گفته شلد اسلتفاده می شلود این اسلت 
گلر پلدر و ملادر آن چنلان مسلن و ناتلوان شلوند کله بله تنهایی قلادر بر حرکلت و دفع  کله ا
آلودگی ها از خود نباشلند، فراموش نكن که تو هم در کودکی چنین بودی و آنها از هر 

گونه حمایت و محبت از تو دریغ نداشتند محبت آنها را جبران نما.
و از آنجا که گاهی در رابطه با حفظ حقوق پدر و مادر و احترام آنها و تواضعی  که بر 
گاه به  گاهانه یا ناآ فرزند الزم اسلت ممكن اسلت لغزش هایی پیش بیاید که انسلان آ
سوی آن کشیده شود در آخرین آیه مورد بحث می گوید: پروردگار شما به آنچه در دل 
ـُم ِبـا یِف ُنُفوِسـُكْم( چرا کله علم او در 

َ
ْعل

َ
ُكـْم أ ّبُ گاه تلر اسلت )َر و جلان شلما اسلت از شلما آ

همه زمینه ها حضوری و ثابت و ازلی و ابدی و خالی از هر گونه اشتباه است در حالی 
که علوم شما واجد این صفات نیست.
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گلر بلدون قصلد طغیلان و سرکشلی در برابلر فرملان خلدا لغزشلی در زمینله  بنلا بلر ایلن ا
احترام و نیكی به پدر و مادر از شما سر زند و بالفاصله پشیمان شدید و در مقام جبران 
گر شما صالح باشید و توبه کار خداوند  برآیید، مسلما مشمول عفو خدا خواهید شد: »ا

1.)
ً
اِبینَ َغُفورا ّوَ

َ ْ
ُه كاَن ِلل

َ
ینَ َفِإّن توبه کاران را می آمرزد« )ِإْن َتُكوُنوا صاحِلِ

3 ( حق والدین 
الف(منظور از»حقوق والدین« چیست؟

رعایت حقوق والدین از سوی فرزندان یكی از مباحث اخالقی مطرح شده در قرآن کریم 
است که در زبان قرآن از آن به »بّر« و »احسان« به والدین )نیكی به والدین( یاد می شود. 
»حلق« در لغلت بله معنلای »قرار گرفتن چیزی در جایی که شایسلته ی آن اسلت« و نیز 
»امری ثابت که انكار آن جایز نیست« معنا کرده اند »حقوق« نیز جمع »حق« است و با در 
نظر گرفتن اینكه به والدین اضافه شده، منظور از آن همه ی امور ثابت )اخالقی( است که 
باید چنان که شایسته ی والدین است به جای آورده شوند و تخطی از آنها نیز جایز نیست 
و البته سزاوارترین افراد برای رعایت این حقوق، فرزندان آنها هستند. از »رعایت حقوق 

والدین« به »احترام به والدین« و یا »نیكی )نیكوکاری( به )با( والدین« نیز یاد می شود.
ب( چرا پرداختن به حقوق والدین ضرورت دارد؟

مطالعله ی متلون دینلی مختلف نشلان می دهد که احترام بله پدر و مادر همواره به 
ح بلوده اسلت. در عهلد عتیق  عنلوان فضیلتلی اخالقلی در حلوزه ی مسلائل دینلی مطلر
)تلورات( می بینیلم کله حضرت یعقوب  از برخی فرزندانش به خاطر انجام اعمالی 
کله آبلروی ایشلان را خدشله دار کلرده اسلت بیلزاری می جویلد و آنها را سلرزنش می کند2 
همچنیلن در بیلن ده فرمانلی کله خداونلد به حضرت موسلی وحلی فرموده بود این 
فرمان نیز وجود داشلت که: »پدر و مادر را احترام کن تا در سلرزمینی که خداوند به تو 
خواهد بخشید، عمر طوالنی داشته باشی«3 در عهد جدید )انجیل( نیز دیده می شود 
که حضرت عیسی بزرگان یهود را به خاطر تحریف فرمان یاد شده مورد عتاب قرار 
می دهلد4 همچنیلن در انجیلل لوقلا از اینكه مسلیح همواره مطیلع والدین خود بود 

سخن رفته است. 5

1. تفسیر نمونه، ج 12، ص 76.
2. سفر پیدایش، فصل 49، ص 50- 51، فقرات 3- 5.

3. سفر خروج، فصل 20، ص 74، فقره ی 12؛ نیز ر.ک فصل 21، فقرات 15 و 17.
4. انجیل متا، فصل 15، ص 911- 912، فقرات 3- 6.

5. فصل 2، ص963، فقره ی 15.
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در دین اسالم نیز عالوه بر متن مقدس آن، یعنی قرآن کریم که ذکر آن خواهد آمد، 
ع رعایت حقوق والدیلن توجه فراوانی  در سلخنان پیشلوایان دینلی آن هلم بله موضلو
شلده اسلت؛ چنان که پیامبر مكرم اسلالم »بّر )نیكویی( به والدین« را پس از »نماز 
اول وقلت« و پیلش از »جهلاد در راه خلدا« بله عنلوان یكلی از محبوب تریلن اعملال در 
نلزد خداونلد معرفلی فرموده اند. 1همچنین ایشلان در روایتلی دیگر حقوق والدین را بر 
فرزندان چنین بیان فرموده اند که فرزند نباید والدین خود را به نام صدا بزند و در راه 

رفتن و نشستن بر آنها سبقت گیرد و موجب توهین دیگران به ایشان شود.2 
ع حقلوق والدیلن می توان به  آیلات قلرآن را برحسلب چگونگلی پرداختلن بله موضو
دو گروه تقسیم کرد: درگروه اول، مدلول مستقیم آیات بحث حقوق والدین است3  
املا در گلروه دوم بحلث اصللی حقلوق والدیلن نیسلت و فقلط مضملون آنهلا بلا ایلن 
ع مرتبلط اسلت؛ ماننلد آیلات 135 سلوره  نسلاء، 141 سلوره  ابراهیلم، 14 و 32  موضلو

سوره ی مریم، 28 سوره  نوح و 102 سوره  صافات.4
وجلود مفاهیملی چلون »احسـان بـه والدین« )بقلره، 83( »بّر بـه والدین« )مریم، 
14( و »سلفارش شلدن انسلان به والدینش« )عنكبوت، 8( در آیات گروه اول ما را به 
وجود بحث حقوق والدین درقرآن رهنمون می شلود. در این آیات توصیه به رعایت 
حقلوق والدیلن و بیلان وظایلف فرزنلدان )و در واقلع بیلان مصادیق ایلن حقوق( نمود 

دارد.
ج( ارث بردن والدین از اموال فرزندان 

بنا بر آیات قرآن مجید والدین از اموال فرزندان درگذشلته ی خویش ارث می برند 
و ایلن املر یكلی دیگلر از حقوق والدین اسلت که فرزنلدان در وصیت خود پیش از مرگ 

و یا بازماندگان آنها پس از مرگشان باید به آن توجه کنند و آن رابه انجام برسانند.
ِبینَ  ْقَر َواِلَدْیِن َوال

ْ
ـُة ِلل َوِصّیَ

ْ
ْوُت ِإن َتَرَك َخْیًرا ال َحَدُكـُم امْلَ

َ
ْیُكـْم ِإَذا َحَضـَر أ

َ
»ُكِتـَب َعل

 5» ِقینَ ّتَ  امْلُ
َ

ا َعی
ً

وِف َحّق ْعُر ِبامْلَ
گلر ملال ]قابلل  بلر شلما فلرض اسلت کله چلون نشلانه های ملرگ شلما آشلكار شلود ا

1. صحیح بخاری، ج1، ص134، کتاب مواقیت الصالة.
2. کافی، ج20، ص 159، باب البّر بالوالدین.

3. 1- بقلره: 83، 180، 215؛  2- نسلاء: 11، 36؛ 3- انعلام: 151؛ 4- اسلراء: 23- 24؛ 5- عنكبلوت: 8؛ 6- 
لقملان: 14، 15؛ 7- احقلاف: 15.

4. بلرای بررسلی ایلن دو دسلته از آیلات، ر.ک بحاراالنلوار، ج 71، ص 22- 23؛ المعجلم المفهلرس اللفلاظ 
القلرآن الكریلم، ص 764؛ فرهنلگ موضوعلی قلرآن مجیلد، ص 404.

5. سوره بقره، آیه 180.
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توجهی[ در اختیار دارد به نحو عادالنه ای آن را برای والدین و نزدیكان خود وصیت 
کند که این امر بر پرهیزکاران الزامی است. 

از این گذشلته، آیه  11 سلوره  مبارکه  نسلاء هم به نسلبت اموالی که وارثان، از جمله 
والدین، به ارث خواهند برد اشاره کرده است.

د(حد رعایت حقوق والدین 
ممكن اسلت مطالب گذشلته این نكته را به ذهن متبادر سلازد که الزمه ی احترام 
بله والدیلن اطاعلت مطللق از ایشلان در تماملی املور اسلت، املا بایلد گفت کله از دیدگاه 
قلرآن چنیلن روشلی در برخلورد بلا ایشلان صحیلح نیسلت. بنلا بلر آیلات قلرآن احتلرام به 
پدر و مادر و رعایت حقوق ایشلان در جای خود محفوظ اسلت، اما اطاعت از ایشلان و 
حفظ منافع آنان تنها تا جایی واجب است که به خروج فرزندان از دایره ی عبودیت 
الهی و مسیر حق و عدالت منتهی نشود. چنان که آیه ی 135 سوره ی مبارکه ی نساء 
افراد را به برپایی قسط )عدل و داد( و شهادت دادن به حقیقت و راستی امر می کند، 
گر بر ضد خود و یا والدین و نزدیكانشلان تمام شلود: »... كونوا قوامین بالقسـط  حّتا ا

بین ...«. قر شهداء هلل و لو عی انفسكم او الوالدین و اال
افلزون بلر ایلن، آیله  8 سلوره  مبارکله عنكبلوت به صراحلت انسلان را از اینكله در برابر 
تالش والدینش در شرک ورزیدن او به خداوند عقب نشینی کند و به خدا مشرک شود 
نهلی کلرده اسلت، چنان کله بلا آوردن عبارت »الّی مرجعكم« )بازگشلت شلما به سلوی 
من است( نیز بر شدت این نهی افزوده، چرا که یادآور گرفتار شدن به عذاب اخروی 

االهی در صورت شرک به اوست:
 

َ
ٌم َفال

ْ
َك ِبِه ِعل

َ
ْیَس ل

َ
ِإن َجاَهَداَك ِلُتْشِرَك ِب َما ل نَساَن ِبَواِلَدْیِه ُحْسًنا َو ْیَنا اْلِ »َوَوّصَ

وَن«]عنكبوت،8[
ُ
ا ُكنُمْ َتْعَمل ُئُكم ِبَ َنّبِ

ُ
ُتِطْعُهَما ِإیَلَّ َمْرِجُعُكْم َفأ

گلر آن دو سلعی کردند که  بله انسلان سلفارش کردیلم کله بله والدینلش نیكلی کند و ا
گاه باش[  چیزی را که به آن علم نداری شلریک من قرار دهی از آنها اطاعت نكن، ]آ

گاه خواهم ساخت. که به سوی من باز خواهید گشت و شما را به آنچه می کردید آ
اما خداوند در آیه  15سلوره  مبارکه  لقمان به این نكته اشلاره می کند که عدم اطاعت 
فرزنلد از والدیلن در املوری کله موجلب خللل و سسلتی در ایملان و اعتقلادش بله خداونلد 
می شلود مجلوز بدرفتلاری او بلا ایشلان و تلرک اطاعلت وی از آنهلا در املور غیراعتقلادی 

نمی شود.  
قرآن در همین باره به ارائه  الگو از والدینی می پردازد که فرزندان خود را به اطاعت 
املر خلدا فلرا می خواننلد و فرزنلدان نیلز خالصانله از ایلن دعلوت اطاعلت می کننلد. آیله  
102 سلوره  مبارکله  صافلات بله داسلتان مشلهور حضلرت اسلماعیل در اطاعلت از املر 
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پلدرش، مبنلی بلر ذبلح کلردن او بله فرملان الهی اشلاره می کند: »... قال یـا بن این اری 
یف النام این اذحبک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر سـتجدین ان شـاءاهلل من 

ین«.  الصابر
گفت: پسرم، در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم. در این باره چه نظری داری؟ گفت: 
ای پلدر، آنچله را کله بله آن فرملان داده شلده ای انجلام بلده کله بله خواسلت خداونلد ]در 

سختی ها و امتحان های ا لهی[ مرا  از صابران خواهی یافت.
کله بلا لحنلی  کسلی صحبلت می کنلد  در مقابلل، آیله  17 سلوره  مبارکله  احقلاف از 
عتاب آمیلز والدیلن خلود را به خاطلر آنكله وی را بله ایملان آوردن بله وعده هلای الهلی 

دعوت می کردند مورد خطاب قرار می دهد و از اطاعت ایشان سرباز می زند:
ون من قبی ...« »و الذی قال لوالدیه اف لكا اتعدانن ان اخرج و قدخلت القر

و آن کله بله والدینلش گفلت: اف بلر شلما باد! آیا مرا وعده می دهیلد که ]زنده از گور[ 
بیرون آورده شوم، در حالی که نسل های ]زیادی[ پیش از من بوده اند ]و زنده از گور 

بیرون نشدند[ ....
هـ( هشتاد حق والدین بر فرزندان 

برخی گفته اند1 که والدین را بر فرزند، هشتاد حق است: چهل حق، در حال حیات 
ایشان و چهل حق، در حال ممات آنها.  اما آن چهل که در حال حیات است، ده حق 

به جسم، ده حق به زبان، ده حق به دل و ده حق به مال است.
آن ده كه به جسم است؛ عبارتند از: 

1 ل به آنان خدمت کند، 
2 ل حرمتشان را نگه دارد؛

3 ل جلو ایشان ننشیند؛
گلر واجب نیسلت،  ع نهلی نكلرده، انجلام دهلد و از نهی شلان، ا گلر شلر 4 ل فرملان آنهلا را ا

خودداری کند؛
5 ل روزه مستحبی را با اجازه آنان بگیرد؛

6 ل چون ظاهر شوند، برخیزد و تا اجازه ندهند ننشیند؛
7 ل بی رضای ایشان به سفر )غیر واجب عینی( نرود؛

8 ل در وقت راه رفتن، پشت سر آنان حرکت کند؛
9 ل همیشه با مهربانی به آنان بنگرد؛

10 ل همواره آماده خدمت کردن به آنان باشد.

1. ایلن بیلان از قلول شلخصی بله نلام اربعیلن سللیمانی در کتلاب حقلوق والدیلن آورده شلده و بلرای ملا معللوم نشلد کله 
ایشلان کیسلت لكلن چلون محتلوای ایلن حقلوق همگلی مطابلق بلا آیلات و روایلات اسلت آن را بیلان می کنیلم.
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اما آن ده حق كه به زبان است, عبارت اند از: 
1 ل با آنان به نرمی سخن بگوید؛

2 ل صدای خود را بر آنها بلند نكند ؛
3 ل گستاخی و پر چانگی نكند؛

4 ل آنان را به نام نخواند، بلكه مثاًل بگوید پدر جان، پدر بزرگوارم؛
5 ل سخن ایشان را قطع نكند؛

6 ل گفته ایشان را رد نكند؛
7 ل به امر و نهی، آنان را خطاب نكند؛

8 ل همیشه آنان را دعا کند؛
9 ل به آن دو ُاف نگوید و روی خود را از آنان بر نگرداند؛

10 ل با ایشان مؤدبانه سخن بگوید.
اما آن ده چیز كه به دل است، عبارت اند از: 

1 ل همیشه نسبت به آن دو نرم دل باشد و ترحم کند ؛
گر چه از حیث اقتصادی در مضیقه باشند ؛ 2 ل همواره آنان را دوست بدارد، ا

3 ل به شادی آنان شاد باشد ؛
4 ل در غم آن دو شریک و غمخوارشان باشد؛

5 ل با دشمنان آنها دوستی نكند که آن دو می رنجند ؛
6 ل از بدگویی یا کج خویی آنان نرنجد؛

گر او را زدند، دستشان را ببوسد؛ گر به او ستم کردند، بر آنان خشم نگیرد، حتی ا 7 ل ا
8 ل هر چند حق آن دو را رعایت می کند، اما باز هم بیم تقصیر داشته باشد؛

9 ل همیشه در دل قصد کسب رضای آنان را بنماید؛
10 ل در دل، طول عمر آنان را بخواهد، هر چند از زحمت و فقر و بیماری آن دو به تنگ 

آمده باشد.
اما آن ده چیز كه به مال تعلق دارد، عبارت اند از: 

1 ل لباس آن دو را پیش از لباس خود تهیه کند؛
2 ل آنان را از طعام خویش )بلكه بهتر( بخوراند، زیرا در هر انفاقی، آنان جلوترند؛

 3 ل قرض آن دو را بدهد؛
ج سفرشان را چه واجب و چه مستحب، از زیارت بدهد؛ 4 ل مخار

گر فوت کردند و حج و نماز یا روزه دارند، از جانب آن دو نایب بگیرد یا خود انجام  5 ل ا
دهد؛
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6 ل با مال خود به آن دو عزت بخشد؛
گر مسكن ندارند، برایشان تهیه کند یا اجاره خانه شان را بدهد؛ 7 ل ا

8 ل از مال خود در اختیارشان بگذارد که هر گاه نیاز یابند رفع نیاز کنند؛
ج آنها را بپردازد؛ گون آنان را انجام دهد یا مخار 9 ل امور گونا

10 ل ملال خلود را ملال ایشلان بدانلد و هلر چله از اموال او بردارند یلا تصرف کنند، به روی 
آنان نیاورد. 

اما آن چهل حق كه بعد از وفات ایشان است؛ عبارت اند از: 
1 ل در غسل و کفن و دفنشان تسریع کند؛

2 ل از هزینه زیاد کفن و دفن آنها ناراحت نشود؛
ع انور انجام دهد؛ 3 ل مراسم تدفین آنان را به دستور شر

4 ل طبق وصیتشان عمل کند و خالف آن را انجام ندهد؛
5 ل شب دفن، نماز وحشت بخواند و آنان را دعا کند؛

ج و هزینله هلای مراسلم را بپلردازد و از انجلام دهنلدگان و کملک کننلدگان  6 ل مخلار
سپاس گزاری نماید؛

7 ل حساب آنان را فورًا تسویه کند تا گرفتار ِدین نباشند؛
گر سفارش به ثلث کرده فورًا جدا کنند و حق هر وارث را به خودش دهند؛ 8 ل ا

9 ل برای آنها هر روز قرآن بخواند؛
10 ل بعد از هر نماز برای آنها دعا کند، به ویژه در نماز شب و اوقات دعا؛

11 ل هر روز به نیابت آنها صدقه بدهد؛
گر توانست هر روز نماز والدین را بخواند؛ 12 ل ا

13 ل بر مصایب آنان صبر نماید؛
14 ل قضای نمازهای واجب او را بخواند یا اجیر بگیرد؛

15 ل روزه های مانده او را قضا کند یا اجیر بگیرد؛
16 ل به زیارت قبر آنها برود که ثوابی برابر حج دارد؛

17 ل در قبرستان، آیة الكرسی و قرآن بخواند و صلوات بفرستد و برای آنان هدیه کند؛
18 ل هنگامی که به زیارت مشاهد مشرفه می رود، به نیابت آنان هم زیارت کند؛

گلر در حلج واجلب اسلت، در وقلت فراغلت  19 ل بله نیابلت از آنلان عملره بله جلای آورد و ا
طواف کند؛ 

گر حج واجب خود را انجام داده و توانایی دارد، به نیابت از آنان حج واجب برود؛  20 ل ا
گر کسی را ناراحت کرده اند یا بر شخصی ستمی روا داشته اند، با زبان یا وجه یا هر  21 ل ا

امر دیگر، او را راضی کند؛ 
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گر حقی از کسی به گردنشان است  22 ل به عنوان رد مظالم وجهی را به فقیر بدهد تا ا
ادا شود؛

گلر مجللس روضله و علزاداری بله صلورت هفتگلی یلا ماهانله داشلته  23 ل تلا حلد املكان ا
است، آن را ادامه دهد؛ 

گر طعام سلالیانه داشلته و یا گوسلفندی قربانی می کرده، سلنت های خوب او را  24 ل ا
به پا دارد؛

گر کار خیر ناتمامی از او مانده، به اتمام برساند؛ 25 ل ا
کلرده انلد و بدانلد، بایلد بلرای خالصلی شلان آن را بله  گلر آنلان ماللی را غصلب  26 ل ا

صاحبانش رد کند؛ 
گر خمس یا زکات بدهكارند، حتما آن را رد کند؛ 27 ل ا

28 ل به پدر و مادر کسی بد نگوید که به پدر و مادرش بد بگویند؛
29 ل کاری نكند که بدگویی مردم را در باره پدر و مادرش به دنبال داشته باشد؛

30 ل با مردم به نیكی رفتار نماید تا پدر و مادر او را دعا کنند؛
31 ل دوستان و آشنایان پدر و مادرش را احترام کند؛

32ل  احتمال گرفتاری آنها را بدهد و در صدد نجاتشان برآید؛
33ل  آثار به جا مانده از آنان را حفظ نماید؛ 

34 ل بله جلای پلدر و ملادر بله زیلارت عملو، عمله، دایلی و خالله بلرود و خوبی هلای پدر و 
مادرش به آنان را نیز او به نیابت انجام دهد؛

کلرده، بعلد از فوتشلان بكوشلد تلا  کوتاهلی  گلر در حلال حیلات در حلق آن دو  35ل  ا
رضایتشان را به دست آورد؛ 

36ل  دعا برای ترفیع درجات آنها؛
37ل خیرات، مبّرات و صدقات را برای آنان تداوم بخشد و فراموش نكند؛

38ل  احتلرام اسلامی و قبلور آنلان را بهتلر از زمان حیاتشلان داشلته باشلد و نگذارد کسلی 
آنان را به بدی یاد کند؛ 

 39ل چنانچله آنلان مؤملن بلوده انلد، شلوق لقای آنها را داشلته باشلد؛ هملان گونه که ائمه 
شوق پدران خود را داشتند؛ 

40 ل چنانچه قبر آنان ویران شده، ترمیم نماید.1 

1. بر گرفته از: حقوق والدین، ص 139.
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4 ( اهمیت احسان به والدین در قرآن 
الف(احسان به والدین ضرورت یا تفضل 

این احسان و خیرخواهی و خدمت به پدر و مادر را باید به عنوان تشكر و سپاس از 
زحملات طاقلت فرسلای آنلان انجام دهد و گمان نكند کله در حق آنان تفضل می کند 

و یا بر آنها منت بگذارد. 
ب( در باره این نكته، چند مطلب قابل توجه است:

1 ل حلق پلدر و ملادر بله حلدی بلزرگ و زیاد اسلت که هرگز انسلان نمی توانلد تمام و کمال 
زحمات و محبت های آنان را جبران کند. 

2 ل انسلان بایلد هملواره خلود را در انجلام شلكر واقعلی، مقصلر بدانلد؛ هلم چنلان کله در 
انجلام شلكر الهلی آن گونله کله سلزاوار نعمت هلای بلی کران اوسلت، همله انبیلا و اولیا 

قاصرند و دیگران نه تنها قاصرند، بلكه مقّصرند. 
ج(احسان باید هم در گفتار باشد هم در عمل   

کتفا کرد،  بلكه باید با   همان گونه که در شكر نعمت های الهی نباید به زبان و تعظیم  ا
اطاعت و عمل نیز خدا را سپاس گفت، در مقابل الطاف و محبت های پدر و مادر هم باید 
عماًل تشكر کرد و آنچه را که سزاوار مقام آنان است؛ از احترام و خدمت و کمک به عنوان 

تشكر، دریغ نكرد.
د(نیكی به پدر و مادر در كنار توحید

کیلد قلرآن بلر ذکلر احسلان و مراعلات پلدر و ملادر در سلطح توحیلد و نفلی شلرک و  تأ
عبادت و پرستش و شكر نعمت های الهی، به روشنی این مطلب را ثابت می کند که 
علدم رعایلت حلق آنلان، بلزرگ تریلن گنلاه پلس از شلرک به خداوند اسلت و للذا آن را در 

)سوره اسراء( در ردیف گناهان کبیره ذکر فرموده است. 1
به عنوان نمونه به چند قسمت اشاره می كنیم:

در پنج آیه از قرآن مجید2 نیكی به والدین بالفاصله بعد از مسئله توحید قرار گرفته این 

1 . برگرفته از سایت تبیان.
 اهلَل َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسلانًا« )سلوره بقره، آیه 83( ل »َو اْعُبُدوا اهلَل َو ال ُتْشلِرُکوا ِبِه َشلْیئًا َو ِباْلواِلَدْیِن 

َ
2. »ال َتْعُبُدوَن ِإاّل

 ُتْشلِرُکوا ِبلِه َشلْیئًا َو ِباْلواِلَدْیلِن ِإْحسلانًا« )سلوره انعلام، آیله 151( »َو َقضلی 
َ
اّل

َ
ِإْحسلانًا« )سلوره نسلاء، آیله 36( ل »أ

لْرَك َلُظْللٌم  لاُه َو ِباْلواِلَدْیلِن ِإْحسلانًا« )سلوره اسلراء، آیله 23( ل »یلا ُبَنلّیَ ال ُتْشلِرْك ِبلاهلِل ِإّنَ الّشِ  ِإّیَ
َ
 َتْعُبلُدوا ِإاّل

َ
اّل

َ
لَك أ َرّبُ

ْنسلاَن ِبواِلَدْیلِه« )سلوره نعملان، آیله 14،13( از ایلن آیلات معللوم می شلود کله عقلوق والدیلن  ِ
ْ

ْیَنلا ال َعِظیلٌم َو َوّصَ
بعلد از شلرك بله خلدا در شلمار بزرگ تریلن گناهلان و یلا خلود ایلن از بزرگ تریلن آنها اسلت و از آن طلرف هم معلوم 

می شلود کله واجب تریلن واجب هلا احسلان بله پلدر و ملادر اسلت.
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هم ردیف بودن بیان گر این است که اسالم تا چه حد برای پدر و مادر احترام قائل است.
ع تلا آن پایله اسلت کله هلم قلرآن و هلم روایلات صریحلا توصیله  اهمیلت ایلن موضلو

گر پدر و مادر کافر باشند رعایت احترامشان الزم است. می کنند که حتی ا
برابلر  در  ردیلف شلكرگزاری  در  قلرآن مجیلد  در  ملادر  و  پلدر  برابلر  در  شلكرگزاری 

نعمت های خدا قرار داده شده است.
قرآن حتی کمترین بی احترامی را در برابر پدر و مادر اجازه نداده است.

بلا ایلن کله جهلاد یكلی از مهم تریلن برنامه هلای اسلالمی اسلت، ماداملی کله جنبله 
وجوب عینی پیدا نكند یعنی داوطلب به قدر کافی باشد، بودن در خدمت پدر و مادر 

گر موجب ناراحتی آنها شود، جایز نیست.1 از آن مهم تر است و ا
هـ( احسان به والدین از صفات انبیاء 

للزوم نیكلی بله والدیلن، اختصاص به شلریعت اسلالم ندارد، بلكه در طلول تاریخ و در 
کید قرار گرفته است. قرآن در سوره بقره، آیه 83 وجوب  شرایع آسمانی همواره مورد تأ
احسلان بله والدیلن را پیلرو عبلادت خداوند، جزء پیمانها و وظایف حتمی بنی اسلرائیل 

شمرده است.
   از بعضلی آیلات ایلن درس مهلم را از انبیلاء می آموزیلم، خداونلد در مورد یحیی •
ا  ا ِبواِلَدْیـِه« )سلوره مریلم، آیه 14( و در مورد عیسلی می فرماید: »َو َبّرً می فرمایلد: »َو َبـّرً
ا« )سوره مریم، آیه 32( »خداوند مرا نسبت به مادرم   َشِقّیً

ً
ارا ِن َجّبَ

ْ
َعل ِبواِلَدِت َو َلْ َیحجْ

نیكوکار قرار داده است و جبار و شقی قرار نداده است.«
• حضلرت نلوح بلرای پلدر و ملادر خلود چنیلن دعلا می فرمایلد:»َرّبِ اْغِفـْر یِل َو 
 2»

ً
 َتَبارا

َ
ـینَ ِإاّل اِلِ

َ
ْؤِمَنـاِت َو اَل َتِزِد الّظ ُمْؤِمِنـینَ َو امْلُ

ْ
 َو ِلل

ً
 َبْیـِتَ ُمْؤِمنـا

َ
ـْن َدَخـل ِلَواِلـَدّیَ َو مِلَ

خدایا! مرا و پدر و مادرم را و هر که با ایمان وارد خانه من می شود و نیز مردان مؤمن و 
ک و عذابشان میافزای.  زنان مؤمن را بیامرز و ستم کاران را جزء بر هال

• احتلرام بله پلدر و ملادر، از آیله 100 یوسلف نیلز فهمیده می شلود.  آن جلا که حضرت 
 

َ
یـِه َعـی یوسلف بلا دیلدار پلدر و ملادر خلود آنهلا را بلر تخلت خویلش نشلاند:  »و َرَفـَع اَبَو

الَعرِش«. 
•  برخلورد مؤّدبانله اسلماعیل بلا پلدرش ابراهیلم  در مواجهله بلا پیشلنهاد ذبلح 
وی، نمونه دیگری از ادب برخورد با والدین است. او در برابر پیش نهاد ذبح، بدون 

1.  تفسیر نمونه، ج 12، ص 79.
2. سوره نوح، آیه 28.
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بهانه آوری به پدر گفت: آن چه پروردگارت به تو فرمان داده، همان را انجام بده که 
 یُبَنَّ ایّن اری  یِف امَلناِم ایّن اذَبُحَك َفانُظر ماذا َتری  

َ
مرا از بردباران خواهی یافت: »قال

ین«1.   یاَبِت افَعل ما ُتؤَمُر َسَتِجُدین ان شاَء اهلُل ِمَن الصِبر
َ

قال

5 ( مصادیق احسان به والدین
الف(انفاق به والدین 

آیله  215 سلوره  مبارکله  بقلره فرزنلدان را بله انفلاق از اموال خود به والدیلن و یا انجام 
اعمال خیر)انفاق عملی( در حق آنان دعوت می کند:

ِبینَ َو...«   ْقَر
َ
َواِلَدْیِن َو اْل

ْ
ْنَفْقُمْ ِمْن َخْیٍر َفِلل

َ
 َما أ

ْ
وَنَک َما َذا ُیْنِفُقوَن ُقل

ُ
ل

َ
»َیْسأ

]ای پیامبلر[ از تلو می پرسلند کله چله انفلاق کننلد. بگلو هر مالی که می بخشلید پس 
]بهتر است[ به والدین و نزدیكان و ... ببخشید.

ب( نیكی در عواطف، گفتار و رفتار
مفّسلران، احسلان بله والدیلن را شلامل ایلن املور دانسلته اند: برخلورد پسلندیده بلا 
ایشلان، بله کار بلردن جملالت زیبا با آنان، تواضلع و افتادگی در برابر آن ها، مهربانی با 

آنان و دعای خیر برای ایشان.2 
در آیلات 23- 24 اسلراء، بلر روا نداشلتن کم تریلن اهانلت بله پلدر و ملادر، گفتار نرم، 
نیكلو و سلنجیده، نهایلت فروتنلی از سلر مهلر و شلفقت )و نله از سلر ناچلاری(، طللب 
آملرزش و رحملت الهلی و نیلز کملک ماللی بله صلورت مصادیلق نیكلی بله پدر و ملادر به 

کید شده است. ویژه در اوان پیری، تأ
گفتلار و رفتلار بله افلراد خاّصلی از جامعله  در پلاره ای از آیلات، نیكلی در عواطلف، 
کیلد بیشلتر بله برخلی از آن هلا بله چشلم  کله توّجله بیش تلری را می طلبنلد، هملراه بلا تأ
می خورد. در این میان، نیكی به پدر و مادر به سلبب این که دسلت کم بیش از ده بار 
و به طور معمول پس از توحید به آن سلفارش شلده اسلت، از اهمیت ویژه ای حكایت 

می کند.3  

کله رعایلت احتلرام والدیلن و مراعلات ادب در محضلر آنلان بلرای  1. سلوره صافلات، آیله 102. همان طلور 
فرزنلدان الزم شلمرده شلده، در برابلر، مراعلات ادب در برخلورد پلدر و ملادر با فرزندان نیز الزم و پسلندیده اسلت. 

برخلی مفّسلران، نظرخواهلی ابراهیلم  از فرزنلدش اسلماعیل دربلاره فرملان الهلی مبنلی بلر ذبلح او را ادبلی 
از ناحیله پلدر در برابلر فرزنلد برشلمرده اند: »قلاَل یُبَنلّیَ اّنلی اری  ِفلی الَمنلاِم اّنلی اذَبُحلَك َفانُظلر ملاذا َتلری  ...« 

2.  جامع البیان، ج 1، ص 550. همان؛ الدرالمنثور، ج 5، ص 259
3. سوره بقره، آیه 83 ل نساء آیه 36 ل انعام، آیه 151.
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ج(توجه به رنج های والدین در باره فرزندان
در آیله 15 احقلاف بلر رنج هلای ملادر در دوران بارداری، زایمان، شلیردهی و کودکی 
یَنا  فرزنلد بله صلورت عامللی کله نیكلی بله وی را می طلبد، تصریح شلده اسلت: »و وّصَ
ُه َثلثوَن َشهًرا َحّت  

ُ
ُه و ِفصل

ُ
ُه ُكرًها و وَضَعتُه ُكرًها و مَحل تُه اّمُ

َ
ل نسَن ِبوِلَدیِه احسًنا مَحَ اال

ُه ...«. این آیه می رسلاند که باید به مادر بیش از پدر نیكی کرد. در�آیاتی�
َ

َغ اُشـّد
َ
اذا َبل

كه�به�نیکی�به�پدر�و�مادر�سـفارش�شـده،�از�پاداش�آن�و�نیز�نیکوكار�بودن�فرزند�
به�سبب�آن،�سخنی�نیامده�است�و�این�می�تواند�بدین�سبب�باشد�كه�احسان�
یـاد�شـده�در�برابـر�زحمـات�و�رنج�هـای�پـدر�و�مـادر�اسـت�و�نبایـد�انتظـار�پـاداش�و�

ستایش�داشت.1
د( دعا برای والدین 

از وجوه دیگر احترام به پدر و مادر، دعا برای ایشان حّتی پس از وفات است. 
برخلی از مفّسلران ارتبلاط بلا دوسلتان و آشلنایان پلدر و ملادر را نوعلی احتلرام بله آنلان 
می داننلد. در روایلات اهل بیلت، »احسلان بله والدیلن« بله معنلای برخلورد نیكلو و 
رسلیدگی بله نیازهلای آنلان پیلش از درخواسلت و »قلول کریلم« بله معنلای طلب مغفرت 

آمده است.
 »جناح ذّل« نیز به نگاه با رأفت و رحمت و ترک نگاه تند و تیز به آنان، بلند نكردن 

صدا، باال نبردن دست، پیش نیفتادن از آنان معنا شده است.2  

٭ نظر فخر رازی در باره احسان به والدین
فخلر الدیلن رازی می گویلد: بله چنلد دلیلل، بعد از وجلوب عبادت پلروردگار، نیكی به 

پدر و مادر ذکر شده است: 
1 . نعمت های پروردگار، باالترین نعمت ها بر بنده اسلت و بعد از پروردگار عالم، پدر 
و مادر که ریشه و سبب وجود فرزند هستند، نعمت های برتر عالم می باشند. پس شكر 
اّولین نعمت )خداوند( و بعد از آن، شكر نعمت های برتر عالم )پدر و مادر( واجب است.
2 . خداونلد، مؤثلر حقیقلی در وجلود انسلان و پلدر و ملادر، مؤثلر وجلود او در ظاهلر 
)طبیعلت( هسلتند، پلس آن جلا کله نام مؤثر حقیقی ذکر شلده، بعلد از آن مؤثر ظاهری 

را آورده است.

1. سوره نساء، آیه 37 ل 36.
2. تفسیر قرطبی، ج 2، ص 12 ؛ الكافی، ج 2، ص 157- 163
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3 . خداونلد در مقابلل نعمت هلای خلود، از بنلده چیلزی نمی خواهد، پلدر و مادر نیز 
در مقابل نعمت خود از فرزند چیزی طلب نمی کنند )نه طلب مالی و نه طلب ثوابی( 

لذا این نعمت آنها شبیه نعمت خداوند است.
گلر چله بدتریلن گناهلان را  4 . خداونلد نعملت خلود را از بنلده اش دریلغ نملی دارد، ا
کاری خلود را از  انجلام داده باشلد. همچنیلن اسلت جلای پلدر و ملادر کله نعملت و فلدا

کودکشان دریغ نمی دارند، هر چند به آنها بد کرده باشد.
5 . پدر مهربان در مال فرزندش تصرف می کند تا سلود بیشلتری عاید وی شلود و از 
ضایع شدن مال او جلوگیری می کند. خداوند نیز در اعمال عبادی بنده خود تصرف 
می کنلد و آن را از آفلات دور می سلازد و عمللش را زیادتلر می نمایلد، زیلرا خلود فرملوده 
اسلت: َمَثلل کسلانی کله در راه خلدا انفلاق می کننلد ماننلد دانله گندملی اسلت که هفت 

خوشه از آن می روید و در هر خوشه، صد دانه گندم وجود دارد.

روایات 

 َذِللَك 
َ

َتْیلِن ُکّل  َمّرَ
َ

ٍة َو ال َجُللَك َغْیلَر َملّرَ
َ
لُر َقلْد َحَضلَر أ ُبلو َعْبلِد اهلِل  َیلا ُمَیّسِ

َ
اللف( َفَقلاَل أ

ْن ُیَزاَد ِفی ُعُمِرَك َفَبّرَ َشْیَخْیك  َیْعِنی 
َ
َجَلَك ِلِصَلِتَك َقَراَبَتَك ]َو ِإْن ُکْنَت ُتِریُد أ

َ
ُر اهلُل أ ُیَؤّخِ

َبَوْیه .
َ
أ

 املام صلادق  خطلاب بله میّسلر  فرملود: ای میّسلر! چندیلن بلار اجل تو فرا رسلید، 
املا، بله عللت رسلیدگی بله خویشلاوندانت وبه جلا آوردن صله رحم، هر بلار خداوند آن 
گلر می خواهلی عملرت زیاد شلود بله دو پیر خود نیكلی کن. مراد  را بله تأخیلر انداخلت )ا

حضرت والدین او بود(.1
ُل ُعُقوَبُتَها  ُنوِب ُتَعّجَ

ُ
َثٌة ِمَن الّذ

َ
ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َقاَل َقاَل َرُسوُل اهلِل  َثال

َ
ب( َعْن أ

ْحَساِن.2 ِ
ْ

اِس َو ُکْفُر ال ِخَرِة ُعُقوُق اْلَواِلَدْیِن َو اْلَبْغُی َعَلی الّنَ
ْ

ُر ِإَلی ال
َ

 ُتَؤّخ
َ

َو ال
رسول خدا فرمودند: سه گناه زود اثر می گذارند و تأخیر در آنها نمی شود، و آنها 

عبارتند از: عاق والدین، ظلم به مردم و ناسپاسی .
ّنَ اهلَل 

َ
َبلا َعْبلِد اهلِل  َیُقوُل ُعُقوُق اْلَواِلَدْیلِن ِمَن اْلَكَباِئِر أِل

َ
ِه َقلاَل َسلِمْعُت أ ج( َعلْن َجلّدِ

ا.3 ا ... َشِقّیً  َعِصّیً
َ

َتَعاَلی َجَعَل اْلَعاّق
امام صادق: نافرمانی والدین از گناهان کبیره اسلت؛ زیرا خداوند متعال فرزند 

1. دعوات، قطب الدین راوندی، ص 126.
2. امالی، ج 1، ص، 13.

3. علل الشرائع، ج 2، ص 480.
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نافرمان را عصیان گر بدبخت قرار داده است.
ُکْم َو ُعُقلوَق اْلَواِلَدْیِن  ا ٍم َلُه ِإّیَ

َ
ِبلی َجْعَفلٍر  َقلاَل َقلاَل َرُسلوُل اهلِل ِفلی َکال

َ
د( َو َعلْن أ

 َشلْیٌخ 
َ

ِحِم َو ال  َقاِطُع الّرَ
َ

 َو ال
ٌ

 َیِجُدَها َعاّق
َ

ْلِف َسلَنٍة َو ال
َ
ِة ُیوَجُد ِمْن َمِسلیَرِة أ َفِإّنَ ِریَح اْلَجّنَ

َزان .1
پیامبلر فرملود: از علاّق والدیلن بترسلید، زیلرا بلوى بهشلت از هلزار سلال راه به مشلام 

کار آن را احساس نخواهد کرد. می رسد، ولی عاق والدین و قاطع رحم و پیرمرد زنا
یِه   ُیَسلّمِ

َ
هل( َعِن اْلَكاِظِم  َقاَل: ُسلِئَل َرُسلوُل اهلِل  َما َحّقُ اْلَواِلِد َعَلی  اْلَوَلِد َقاَل ال

 َیْسَتِسّبُ َلُه.2
َ

 َیْجِلُس َقْبَلُه َو ال
َ

 َیْمِشی َبْیَن َیَدْیِه َو ال
َ

ِباْسِمِه َو ال
 کاظلم  فرمودنلد: »کسلی نلزد پیامبلر  آملد و از حلق پلدر و فرزنلد سلؤال کلرد، 
فرملود: »بایلد او را بلا نلام صلدا نزنلد )بلكه بگوید پدرم!( و جلوتر از او راه نرود و قبل از او 
ننشیند و کاری نكند که مردم به پدرش بدگویی کنند« نگویند خدا پدرت را نیامرزد 

که چنین کردی!
و(  در حدیثی از امام صادق می خوانیم که فرمود:

»لو علم اهلل شـیئا هو ادین من اف لنی عنه، و هو من ادین العقوق، و من العقوق 
ان ینظر الرجل ایل والدیه فیحد النظر الیا«؛

گر چیزی کمتر از »اف« وجود داشت خدا از آن نهی می کرد )همان طور که گفتیم  ا
»اف« کمتریلن اظهلار ناراحتلی اسلت( و ایلن حلد اقلل مخالفلت و بلی احترامی نسلبت 
به پدر و مادر است و از این جمله نظر تند و غضب آلود به پدر و مادر کردن می باشد.3
ز( در حدیثلی از املام صلادق می خوانیلم کله ملردی نزد پیامبرآملد و عرض کرد 
من جوان با نشاط و ورزیده ای هستم و جهاد را دوست دارم ولی مادری دارم که از این 

موضوع ناراحت می شود، پیامبر فرمود:
نسـها بـك لیلـة خیـر مـن جهـاد  »ارجـع فكـن مـع والدتـك فـو الـذی بعثـن باحلـق ال
یف سـبیل اهلل سـنة؛ برگلرد و بلا ملادر خویلش بلاش، قسلم بله آن خدایلی کله ملرا بله حق 
مبعلوث سلاخته اسلت یلک شلب ملادر بلا تو مانلوس گردد از یک سلال جهلاد در راه خدا 

بهتراست.«4

1. ارشاد القلوب، ج 1، ص، 179.
2. مشكاه االنوار، ص، 159.

3. جامع السعادات، ج 2، ص 258.
4. همان، ص 260. البته هنگامی که جهاد، جنبه وجوب عینی پیدا کند و کشلور اسلالمی در خطر قرار گیرد 
و حضلور هملگان الزم شلود، هیلچ علذری پذیرفتله نیسلت، حتلی نارضایلی پلدر و ملادر. در ملورد سلایر واجبلات 
کفایلی و همچنیلن مسلتحبات، مسلئله همانگونله اسلت کله در ملورد جهلاد گفتله شلد. گاه می شلود پلدر و مادر 
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ح( سید قطب در تفسیر فی ظالل حدیثی به این مضمون 
علن بریلدة علن أبیله: أن رجلال کان فلی الطواف حاملال أمه یطوف بها فسلأل النبی- 

صلی اهلل علیه و سلم- هل أدیت حقها؟ قال: ال. و ال بزفرة واحدة.
از پیامبرنقلل می کنلد کله ملردی مشلغول طواف بود و ملادرش را بر دوش گرفته 
طلواف ملی داد، پیامبلررا در هملان حلال مشلاهده کلرد علرض کلرد آیا حق ملادرم را 
بلا ایلن کار انجلام دادم، فرملود: نله حتی جبران یكلی از ناله های او را )به هنگام وضع 

حمل( نمی کند.1
ط( روزی مردی نزد پیامبر آمد و عرض کرد:من تمام گناهان را انجام داده ام، 
آیلا راه توبله بلرای ملن هسلت؟ فرمود:آیلا پلدر و ملادرت زنده اند؟گفت:تنها پلدرم زنده 
است.فرمود:به پدر خود احترام و نیكی کن؛تا خداوند تو را ببخشد.وقتی که آن مرد 

رفت،حضرت به اطرافیانش فرمود:»ای کاش مادرش زنده بود«.2
ی( املام صلادق می فرمایلد: نیكلی بله پلدر و ملادر از معرفلت عمیلق شلخص بله 
پلروردگارش سرچشلمه می گیلرد، زیلرا هیلچ عبادتی در رسلاندن یک فرزنلد به رضایت 
پلروردگار متعلال، سلریع تلر و نزدیلک تلر از نیكلی بله پلدر و ملادر مسللمان بله خاطلر خلدا 
نیسلت، چون که حقوق والدین از حق خدا ناشلی می شلود به شلرطی که پدر و مادر در 
راه دین خدا و سلنت پیامبر باشلند. چون چنین پدر و مادری هیچ گاه فرزندشلان 
را از راه خیلر بله سلوی شلر و از طاعلت بله سلوی عصیلان دعلوت نمی کننلد، پلس در 
معاشلرت بلا آنلان ملدارا و مالیملت کلن ! اذیلت و ناراحتی هلای آنلان را تحملل نما، هم 
ک و  کودکلی بله جلان خریدنلد و در خلورا کله آنلان آزار و اذیلت تلو را در دوران  چنلان 
ک همچنلان کله خداونلد متعال به تو وسلعت داده تو هم آنلان را در مضیقه قرار  پوشلا
ملده، چهلره ات را از آنلان بلر مگلردان، صدایلت را از صلدای آنلان باالتلر مبر، کله این در 
حقیقلت تعظیلم خداسلت و بلا آنلان نیكلو سلخن بگلو و نلرم و لطیلف بلاش، همانلا کله 

خداوند پاداش نیكو کاران را ضایع نمی کند.3

ع بله انسلان می کننلد، بدیهلی اسلت اطاعت آنهلا در هیچ یلك از این  پیشلنهادهای غیلر منطقلی و یلا خلالف شلر
ملوارد الزم نیسلت، وللی بلا ایلن حلال بایلد با برخورد منطقلی و انجام وظیفه امر به معلروف در بهترین صورتش 

بلا این گونله پیشلنهادها برخلورد کلرد. )توضیحلات از آیلت اهلل مكارم در تفسلیر نمونه(
1. فی ظالل، ج 4، ص  2222.

2. بحار، ج 71.
3. مستدرك الوسائل، ج 15، ص 197.



71

داستان

□جنلاب شلیخ رجبعللی خیلاط گاه به بعضلی از افراد اجازه حضور در جلسله های 
خلود را نملی داد و یلا شلرطی بلرای آنلان می گذاشلت. یكلی از ارادتمنلدان شلیخ که قریب 
بیسلت سلال بلا ایشلان بلود آغلاز ارتبلاط خلود با شلیخ را این گونله تعریف می کنلد: در آغاز 
هلر چله تلالش می کلردم کله به محضر او راه پیدا کنلم اجازه نمی داد تا این که یک روز در 
مسجد جامع ایشان را دیدم، پس از سالم و احوال پرسی گفتم: چرا مرا در جلسات خود 
راه نمی دهید؟ فرمودند: »اول پدرت را را از خود راضی کن بعد با شما صحبت می کنم« 
وقتلی پلدرم را بلا التملاس و اصلرار راضلی کلردم و خدملت شلیخ رسلیدم تلا ملرا دیلد فرمود: 

»بارک اهلل! خوب آمدی، حاال پهلوی من بنشین.«1

□ داستان دیگر از ادب رفتاری:
از محضلر مرحلوم آیلت اهلل مرعشلی نجفلی سلئوال کردنلد شلما چله کردیلد بله ایلن 

مقام رسیدید؟
ایشان فرمودند: همه این الطاف از یک دعای پدرم بود.

روزی ملادرم غلذا آملاده کلرده بلود بله ملن فرملود سلید شلهاب الدین، مادرجلان برو 
پدرت را خبر کن برای ناهار تشریف بیاورند.

من آمدم پشت در اتاق پدرم )سید محمود مرعشی نجفی(،از پشت شیشه نگاه کردم 
دیدم خواب است خدایا چه کنم او را صدا بزنم که خواب ناز است صدا نزنم که امر مادرم را 
اطاعت نكردم با احتیاط و بی صدا وارد شدم آمدم پایین پای بابا و صورتم را کف پای بابا 
می کشیدم  که او تحریک شود و با نوازش صورتم به کف پایش او بیدار شود نه با صدا زدن.
چشلمانش را بلاز کلرد لبخنلدی زد فرملود: سلید شلهاب الدین تویلی بابلا ؟. علرض 

کردم بله. غذا آماده است بفرمایید.
 بلند شلدند نشسلتند و دسلت بلند کردند و دعا کردند که خدایا سلید شلهاب الدین 

مرا از علوم اهل بیت سیراب کن من هم گفتم الهی آمین.

خالصه و نتیجه گیری

• توحید، در رأس همه ی سفارش های الهی است.  
•خدمت گزاری و احسان به پدر و مادر، از اوصاف موّحد واقعی است.  

• فرماِن نیكی به والدین مانند فرماِن توحید، قطعی ونسخ نشدنی است.  

1. کیمیای محبت، ص 134. 
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• احسلان بله والدیلن در کنلار توحیلد و اطاعلت از خداونلد آملده اسلت تلا نشلان دهد 
این کار، هم واجب عقلی و وظیفه ی انسانی است، هم واجب شرعی.  

• در احسان به والدین، مسلمان بودن آنها شرط نیست.  
• در احسان به پدر و مادر، مادر در اولویت است.

 • نیكی به پدر ومادر را بی واسطه وبه دست خود انجام دهیم.  
• احسان، باالتر از انفاق است و شامل محّبت، ادب، آموزش، مشورت، اطاعت، 

تشّكر، مراقبت و امثال اینها می شود.  
• احسلان بله والدیلن، حلّد و ملرز نلدارد. )نله مثلل فقیر، که تا سلیر شلود وجهاد که تا 

رفع فتنه باشد و روزه که تا افطار باشد.(
• سفارش قرآن به احسان، متوّجه فرزندان است، نه والدین.  زیرا والدین نیازی 

به سفارش ندارند و به طور طبیعی به فرزندان خود احسان می کنند.
• هرچه نیاز جسمی وروحِی والدین بیشتر باشد، احسان به آنان ضروری تر است.  

• پدر و مادر سالمند را به آسایشگاه نبریم، بلكه نزد خود نگهداریم.  
• وقتلی قلرآن از رنجانلدن سلائل بیگانله ای نهلی می کنلد، تكلیف پدر و مادر روشلن 

است.  
 ... )بعد از احسان، گفتار 

ً
• هم احسان الزم است، هم سخن زیبا و خوب. ِإْحسانا

کریمانه مهم ترین شیوه ی برخورد با والدین است.(1

1.تفسیر نور، ج 5، ص 42.



یأس ممنوع

ــِة اهلِل ِإّنَ اهلَل  ْنُفِســِهْم ال َتْقَنُطــوا ِمــْن َرمْحَ
َ
ْســَرُفوا َعــی  أ

َ
ذیــَن أ
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 یــا ِعبــاِدَی ال
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ــِلُموا ْس

َ
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َ
حــمُی * َو أ ــوُر الّرَ َغُف
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
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ْ
ن َیأ

َ
ــُه ِمــن َقْبــِل أ

َ
ل

وَن.« نــُمْ اَل َتْشــُعُر
َ
َعــَذاُب َبْغَتــًة َو أ

ْ
ِتَیُكــُم ال

ْ
ن َیأ

َ
ــن َقْبــِل أ ُكــم ّمِ ّبِ

ــن ّرَ ْیُكــم ّمِ
َ
ِإل

]سوره زمر، آیه 53-55[

»بگـو�ای�بنـدگان�مـن�كـه�بـر�خـود�اسـراف�و�سـتم�كرده�ایـد!�از�رحمـت�خداونـد�نومیـد�
نشـوید�كـه�خـدا�همـه�گناهـان�را�می�آمـرزد،�زیـرا�او�بسـیار�آمرزنـده�و�مهربـان�اسـت�*�
و�بـه�درگاه�پروردگارتـان�بازگردیـد�و�در�برابـر�او�تسـلیم�شـوید،�پیـش�از�آنکـه�عـذاب�بـه�
سـراغ�شـما�آید،�سـپس�از�سـوی�هیچ�كس�یاری�نشـوید!�*�و�از�بهترین�دسـتورهایی�
كـه�از�سـوی�پروردگارتـان�بـر�شـما�نازل�شـده�پیروی�كنیـد�پیش�از�آنکه�عـذاب�)الهی(�

گهان�به�سراغ�شما�آید�در�حالی�كه�از�آن�خبر�ندارید!«� نا
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شأن نزول

در ملورد ایلن آیله، شلأن نزول هلای متعلددی نقلل شلده اسلت، از جملله: از »کلبلی« 
نقل شده که این آیه درباره مشرکین نازل گردیده، به این بیان:

»جوانلی گریلان، خدملت پیامبلر  آملد و سلخت ناراحلت بلود، می گفلت: از خشلم 
خدا می ترسم.

فرمود: شرک آورده ای؟!
گفت: نه.

فرمود: خون ناحق ریخته ای؟
عرض کرد: نه.

فرمود: خدا گناه تو را می آمرزد هر قدر زیاد باشد.
عرض کرد: گناه من از آسمان و زمین و »عرش« و »کرسی« بزرگ تر است.

فرمود: گناهت از خدا هم بزرگ تر است؟!
عرض کرد: نه، خدا از همه چیز بزرگ تر است.

فرمود: برو )توبه کن( که خدای عظیم گناه عظیم را می آمرزد.
بعد فرمود: بگو ببینم گناه تو چیست؟

عرض کرد: ای رسول خدا  از روی تو شرم دارم که بازگو کنم.
فرمود: آخر بگو، ببینم چه کرده ای؟!

علرض کلرد: هفلت سلال نبلش قبلر می کلردم و کفن هلای ملردگان را برمی داشلتم تلا 
ایلن کله: روزی بله هنلگام نبش قبر، به جسلد دختری از »انصار« برخورد کردم، بعد از 
آن کله او را برهنله کلردم، دیلو نفلس در درونلم بله هیجلان در آملد ... )سلپس ماجرای 

ح داد(. تجاوز خود را شر
هنگامی که سخنش به اینجا رسید، پیامبر سخت برآشفت و ناراحت شد، فرمود: 

این فاسق را بیرون کنید و رو به سوی او کرده اضافه نمود: تو چقدر به دوزخ نزدیكی؟!
جلوان بیلرون آملد، سلخت گریله می کرد، سلر به بیابان گذاشلت و عرض می کلرد: ای 
گر نه آتشلی از  گر توبه مرا می پذیری، پیامبرت را از آن با خبر کن و ا خدای محّمد! ا
آسلمان بفرسلت و مرا بسلوزان و از عذاب آخرت برهان، اینجا بود که پیک وحی خدا بر 

ِذْیَن اْسَرُفوا ...« را بر آن حضرت خواند«.1  
َّ
 یا ِعباِدَی ال

ْ
پیامبر نازل شد و آیه »ُقل

1. »تفسیر ابوالفتوح رازی«، ج نهم، ص 412، ذیل آیات مورد بحث، )با مقداری تلخیص(.
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تلالوت ایلن آیله، از سلوی »جبرئیلل« در اینجلا ممكلن اسلت بله عنلوان نخسلتین بلار 
 نازل شده، برای 

ً
نباشد، که جنبه شأن نزول پیدا کند، بلكه تكرار آیه ای باشد که قبال

کیلد و توجله بیشلتر و اعلالم قبلول توبله آن ملرد گنهلكار! بلاز تكلرار می کنیلم: این گونه  تأ
اشلخاص که بار سلنگین از گناه را به دوش می کشلند، مسلئولیت سلنگین تری در مقام 

جبران از طریق اعمال صالح خود دارند.1
 »فخلر رازی« شلأن نلزول دیگلری، بلرای آیات فوق آورده اسلت، نقل می کند: بعضی 
گفته اند: این آیات درباره اهل »مّكه« نازل شده، آنها می گفتند: محّمد چنین فكر 
می کند که هر کس، پرستش »بت« کند، یا دستش به خون انسانی آغشته شود، هرگز 
بخشلوده نخواهلد شلد، در عیلن حلال، بله ما می گویلد: اسلالم بیاورید، ما چگونه اسلالم 
بیاوریم در حالی که هم »بت« پرستیده ایم و هم خون بی گناهان را ریخته ایم؟! )آیات 

فوق نازل شد و درهای توبه را به روی آنان گشود(.2 

گان مهم  واژ

ــــ    اسراف
کلمله »أسلرفوا« جملع غایلب ماضی از مصدر »اسلراف« اسلت و به طلوری که راغب3 
گفته »اسراف« به معنای تجاوز از حد در هر عملی است که کسی انجام دهد، هر چند 
ج کلردن ملال مشلهورتر اسلت و گویلی در آیه مورد بحلث متضمن  کله در خصلوص خلر
معنلای جنایلت و یلا معنایلی قریلب بله آن نیلز هسلت، چلون بلا کلمله »عللی« متعلدی 
شلده. و اسلراف بلر نفلس تعلدی بلر نفس به جنایلت کردن و به ارتكاب گناه اسلت چه 
شلرک باشلد و چه گناهان کبیره و چه گناهان صغیره، چون سلیاق آیه این عمومیت 

را افاده می کند.4

ــــ     قنوط
کلمه »یؤس« و» قنوط« در لغت هر دو به معنای قطع شدن امید است.5  

»قنوط« در اصل به معنی مأیوس شدن از خیر است و به تنهایی دلیل بر این است 

1. شان نزول آیات قرآن، )ناصر مكارم شیرازی(،ص 390.
2. »تفسیر کبیر فخر رازی«، ج 27، ص 4، ذیل آیات مورد بحث.

3. مفردات راغب، ماده »سرف«.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج 17، ص 422.

5. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 17، ص 402.
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که گنه کاران نباید از »لطف الهی« نومید گردند.1

ــــ     عبد 

ة  عبلد در لغلت بله معنلای برده، بنلده، زرخرید، عبید، غالم، نوکر  می باشلد. ُعُبوِدّیَ
یعنی اظهار فروتنی و طاعت و فرمانبرداری.2

ــــ     استغفار 

واژه اسلتغفار به معنای درخواسلت مغفرت از ریشله »غ- ف- ر« در لغت به معنای 
پوشلش اسلت3، چنان که گفته می شلود: »اصبغ ثوبک بالسـواد فهو أغفر لوسـخه/ 
لباسلت را رنلگ سلیاه کلن تلا در برابلر چلرک پوشلاننده تر باشلد«.4  به کاله خلود نیز از آن 
جهلت کله سلر را از آسلیب ها می پوشلاند، ِمغَفلر می گوینلد«  و پارچله ای را کله به صلورت 

آستر، یک سوی لباس را پوشش می دهد، َغَفر می نامند.5  

ــــ     ذنوب

عبلارت »ذنلوب« مطللق و شلامل همله گناهلان اسلت اعم از شلرک و گناهلان کبیره 
چلرا کله کلمله »اسلراف« بلا عللی متعلدی شلده و بله معنلای جنایلت بلر نفلس اسلت کله 
شامل همه گناهان می شود، لكن آمرزش هیچ گناهی گزاف و بی علت نخواهد بود 

و آمرزشی که در آیه شریفه نوید داده شده، مشروط به توبه است.6 

نکات تفسیری 

1 ( معنای اصطالحی استغفار در قرآن
اسلتغفار در اصطالح، به معنای درخواسلت زبانی یا عملی7 آمرزش8 و پوشلش گناه9 از 

1. تفسیر نمونه، ج 19، ص 499.
2. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 2، ص 540.

3. لسان العرب، ج 10، ص 91؛ النهایه، ج 3، ص 373، ماده »غفر«.
4. مفردات، ص 609، ماده »غفر«.

5. النهایه، ج 3، ص 374.
6. مرحوم عالمه در تفسیر گران سنگ المیزان، ج 4، ص 250 شرایط توبه را بیان فرموده اند.

7. مفردات، ص 609.
8. کشف االسرار، ج 2، ص 46.

9. التحریرو التنویر، ج 4، ص 92
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پیلش گاه خداونلد و هلدف از آن درخواسلت مصونّیلت از آثلار بد گناه و عذاب الهی اسلت.1 
کیفّیت پوشاندن گناه از بحث استغفار خارج است و از جمله افعال الهی به شمار می رود 

و از آن تحت عناوین غفران، عفو، تكفیر  سّیئه و تبدیل آن به حسنه بحث می شود.
برخلی واژه  اسلتغفار در آیاتلی از قلرآن را بله ایملان2، اسلالم3 یلا گلزاردن نملاز4 تفسلیر 

کرده اند که به مصادیق استغفار در مقام عمل اشاره دارند.
در شریعت اسالمی، استغفار به صورت بهترین عبادت و دعا مطرح و  به کثرت  انجام 

آن توصیه شده و شاخص ترین تعبیر از آن، با جمله »استغفر اهلل« است.5 
مفهلوم آملرزش خواهلی 68 بلار در قلرآن آملده اسلت: 43 ملورد از آن در هیئت هلای 
گون باب استفعال، 17 مورد در قالب »إغفر«، سه مورد به صیغه »یغفر«، دو مورد  گونا
»تغفر« و یک بار به صورت »مغفرة« به کار رفته اسلت. در دو آیه نیز فرمان اسلتغفار با 
ة« آمده و نقل شلده اسلت که خداوند به بنی اسلرائیل فرمان اسلتغفار داد تا  واژه »ِحّطَ

مشمول مغفرت الهی قرار گیرند.6

2 ( اهّمیت استغفار
گونی قابل تبیین است: اهّمیت استغفار از جهات گونا

کلرم و دیگلر پیامبلران بله اسلتغفار سلفارش کلرده و عملوم ملردم  اللف( پیامبلر ا
بدان فرمان داده شده اند، چنان که 8 آیه، به آمرزش خواهی ترغیب عمومی کرده و 
نزدیک به 30 آیه، از استغفار پیامبران سخن به میان آورده و 5 آیه نیز شخص رسول 

کرم  را به آن مأمور کرده است. ا
ب( فرشلتگان بلرای مؤمنلان و اهلل زمیلن اسلتغفار می کننلد. درخواسلت آملرزش 
ذیـَن َیقولوَن 

َّ
َقـوا ...* ال

َ
ذیـَن اّت

َّ
گنلاه، صفلت پرهیلزکاران معّرفلی شلده اسلت.7 »... ِلل

نا«.8  
َ
نا ءاَمّنا َفاغِفر ل

َ
نا اّن ّبَ َر

1. مفردات، ص 609 ، التحریر و التنویر، ج 4، ص 92.
2. الكشاف، ج 2، ص 402.

3. التفسیرالكبیر، ج 15، ص 158.
4. مجمع البیان، ج 2، ص 714.

5. البرهان، ج 5، ص 64- 65 ل نورالثقلین، ج 5، ص 38.
6.  سوره بقره، آیه 58 ل سوره اعراف، آیه 161.

7. تفسیر نمونه، ج 2، ص 463.
8. سوره آل عمران، آیه 16 ل 15.
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3 ( تفاوت استغفار و توبه
وا  فرملان توبله پلس از املر بله اسلتغفار در آیلات 3، 52 و 90 سلوره هلود »واِن اسـَتغِفر
یِه« به دو دلیل، نشلان دهنده مغایرت مفهوم اسلتغفار و توبه اسلت: 

َ
َّ توبوا ال ُ

ُكم ث ّبَ  َر
می رسلاند. را  ترتیلب  و  فاصلله  کله  »ثلّم«  کلمله  بلا  اسلتغفار  بلر  توبله  عطلف   .1 

2. اصل در کالم هر گوینده ای تأسیس و اراده معنای جدید است.1
دربلاره تفلاوت اسلتغفار بلا توبله وجوهلی گفتله شلده کله می تلوان آنهلا را در دو وجله 

خالصه کرد:
الف(استغفار، آمرزش خواهی از گناهان برای پیراستن روح از آلودگی ها و نابودی 
باورهلا و اعماللی، ماننلد شلرک و معصیلت اسلت و توبله، اقلدام بلرای آراسلتن روح بله 
صفلات پسلندیده، ماننلد توحیلد و ایملان و امتثلال فرمان های الهی اسلت، در نتیجه 

استغفار، طلب آمرزش؛ ولی توبه بازگشت به خدا در مقام عمل است.2  
گناهلان پیشلین و مقصلود از توبله،  ب(منظلور از اسلتغفار، درخواسلت آملرزش از 

پشیمانی و بازگشت به خدا درباره گناهانی است که امكان دارد در آینده واقع شود.3  
با توّجه به تفاوت معنای توبه و اسلتغفار، توبه به صورت مكّمل اسلتغفار در جهت 
ح اسلت.4 علده ای در تفاوت میان اسلتغفار  رسلیدن بله هلدف آن، یعنلی آملرزش مطلر
و توبله بله تفلاوت متعّللق آن دو اشلاره کلرده و اسلتغفار را بله گناهلان کوچلک و توبله را 
بله گناهلان بلزرگ مربلوط دانسلته اند.5 در یلک آیله، اسلتغفار پلس از توبله آملده و بر آن 
وَنُه«6 ؛ اّما چون عطف در این آیه با  عطف شده است: »اَفال َیتوبوَن ایَل اهلِل وَیسَتغِفر
»واو« که برای جمع است صورت پذیرفته، با مغایرت استغفار و توبه منافاتی ندارد.

ثار استغفار 4 ( آ
استغفار آثار مهم معنوی و ماّدی را در پی دارد؛ مانند:

الف( پیشگیری از عذاب الهی
براساس آیه شریفه 8-33 سوره  مبارکه انفال تا زمانی که مردم اهل استغفار باشند، 

م وُهم َیسَتغِفرون«.  خداوند آنان را عذاب نخواهد کرد: »... وما كاَن اهلُل ُمَعّذَبُ

1. دائرة المعارف قرآن کریم)3(، ص 135.
2. جامع البیان، ج 11، ص 234،  المیزان، ج 10، ص 141 ل 140. 

3. التفسیر الكبیر، ج 17، ص 181، تفسیر قرطبی، ج 9، ص 5، اطیب البیان، ج 7، ص 6.
4. مجمع البیان، ج 5، ص 214.

5. تفسیر قرطبی، ج 9، ص 5.
6. سوره مائده، آیه 74.
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ب( آمرزش گناهان
در آیه شریفه10 سوره مبارکه نوح در پی فرمان حضرت نوح به استغفار، صفت 
ـُه كاَن 

َ
ُكـم اّن ّبَ وا َر ح شلده اسلت: »َفُقلـُت اسـَتغِفر بسلیار بخشلنده بلودن خداونلد مطلر

َغّفارا«. وصف غّفار، همانند اوصاف غفور، رحیم و ودود .... به وعده مهم و بشارت 
بزرگ الهی به آمرزش گناهان و نزول رحمت بر بندگان اشاره دارد.1 در روایتی استغفار 
از گنلاه، عاملل زدوده شلدن زنگارهلای گنلاه از روح انسلان و بخشلیدن جالی معنوی 

به روح، دانسته شده است.2  
ج( افزایش روزی

آیلات شلریفه 11- 12 سلوره مبارکله نوح به نجات از خشكسلالی بلا آمدن باران های 
فراوان، رفع فقر و تنگ دستی و زیاد شدن درآمد و روزی اشاره دارد.3

د( ازدیاد فرزندان

بلر اسلاس آیله شلریفه 12 سلوره مبارکله نلوح رفلع مشلكل نداشلتن فرزنلد، یلا ازدیلاد 
فرزندان از آثار استغفار شمرده شده است.4

 هـ( رفاه و عمر طوالنی

اسلتغفار واقعی عامل دسلتیابی انسلان به زندگی خوب و زیبای توأم با ثروت، رفاه، 
ُكم اهنرا«، چنان که در سوره هود 

َ
َعل ل ُكم َجنٍت وَیحج

َ
َعل ل امنّیت و عّزت است5؛ »وَیحج

3، از این دنیای ماّدی به متاع نیكو یاد شلده اسلت.6 برخی نیز متاع حسلن را عمر دراز، 

قناعت، رها کردن مردم و روی آوردن به خداوند در نتیجه آمرزش خواهی دانسته اند.7 
در نقلی، حسلن بصری اشلخاصی را که از خشكسلالی، فقر و تنگدسلتی و نداشتن فرزند 
رنج می بردند و برای رفع آن در پی راه حّلی بودند، به استغفار سفارش و به آیات شریفه 

10- 12 سوره مبارکه نوح استناد کرده است.8  

1. جامع البیان،  ج 5، ص 371.
2. عدة الداعی، ص 265.

ماَء َعَلیُكم ِمدرارا * وُیمِددُکم ِباموٍل ...«. 3. »ُیرِسِل الّسَ
4. »وُیمِددُکم ِباموٍل وَبنیَن ...«.  

5. مجمع البیان، ج 10، ص 543 ، التفسیر الكبیر، ج 30، ص 137، المیزان، ج 10، ص 300.
ُكم ُثّمَ توبوا اَلیِه ُیَمّتعُكم َمتًعا َحَسًنا«. 6. »واِن اسَتغِفروا َرّبَ

7. تفسیر قرطبی، ج 9، ص 5.
8. مجمع البیان، ج 10، ص 543.
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5 ( ضرورت استغفار
فرملان و تشلویق بله اسلتغفار در بسلیاری از آیلات 1 و توبیلخ تلرک آن در برخلی دیگلر، 
چلون »اَفـال َیتوبـوَن ایَل اهلِل وَیسـَتغِفروَنُه« )مائده، 74(، ضرورت اسلتغفار را بر همگان 
روشلن می سلازد، زیرا انسلان های عادی بر اثر غفلت، نادانی و سرکشلی غرایز حیوانی و 
هلوای نفلس، هملواره در معلرض گنلاه هسلتند، ازایلن رو نیلاز به اسلتغفار و ضلرورت آن، 
جهلت پاالیلش و تصفیله روحشلان املری بدیهلی می نمایلد و از سلوی دیگلر، هیچ کلس 
نمی تواند حقوق الهی را آن گونه که شایسلته مقام ربوبی اسلت، به جای آورد، بلكه به 
اندازه معرفت و شناخت خویش به این مهم می پردازد، بر این اساس، حّتی پارسایان 
حقیقی نیز از کارها و عبادت های خود شرم داشته، خویش را در پیشگاه خداوند مّتهم، 

بلكه مقصر می دانند و ضرورت استغفار را درک می کنند.2 

6 ( برترین زمان استغفار

اسلتغفار بله زملان، ملكان و وضعّیلت ویلژه ای محلدود نیسلت؛ وللی در حلاالت و 
موقعّیت هلای مختللف زمانلی و مكانلی، نقلش ویلژه خلود را دارد و بیشلتر مقلرون بله 
پذیلرش از ناحیله خداونلد اسلت، چنلان کله شلب، بسلتر مناسلبی بلرای نلزول فیلض 
ـذی اسـری  

َّ
ـِة الَقـدر« )قلدر، 1( و بلرای علروج عبلد: »ُسـبحَن ال

َ
یل

َ
الهلی: »اّنـا انَزلنـُه یف ل

« )اسراء، 1( است. 
ً

یال
َ
ِبَعبِدِه ل

قرآن کریم در آیه 17 سلوره مبارکه آل عمران »الُمسلَتغِفریَن ِباالسلحار« و 18 سلوره 
ون« بلا صراحلت، َسلَحر را بلرای اسلتغفار  مبارکله ذاریلات »وِباالسـحاِر ُهـم َیسـَتغِفر
ّب« طبلق  ُكـم َر

َ
 َسـوَف اسـَتغِفُر ل

َ
برمی گزینلد و در آیله 98 سلوره مبارکله یوسلف، »قـال

نظلر قریلب بله اّتفلاق مفّسلران، برتری اسلتغفار در سلحر در مقایسله بلا زمان های دیگر 
را گوشزد می کند.

کار حضرت یعقلوب  از وی خواسلتند تا برای  در آیله اخیلر، آنلگاه کله فرزنلدان خطلا
گناهانی که در حّق پدر و برادر خود مرتكب شده اند برای آنان از خداوند آمرزش بطلبد، 
حضرت یعقوب گفت: در آینده برایتان از خدا آمرزش می طلبم. بیشتر روایات ناظر 

به آیه یاد شده تصریح می کنند که منظور او از آینده، َسَحر بوده است.3 
برخی دیگر از مفّسران نیز زمان های دیگری، چون شب جمعه، شب های سیزدهم 

1. المعجم المفهرس، ص 634، ماده »غفر«.
2. نهج البالغه، خطبه 193.

3. مجمع البیان، ج 5، ص 403 ؛تفسیر قرطبی، ج 9، ص 172 ؛الصافی، ج 3، ص 46.
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تا پانزدهم رجب و وقت نماز شب را مناسب برای این آمرزش طلبی دانسته اند.1 

7 ( نشانه های الطاف خداوند در آیه شریفه

امیرالمؤمنیلن می فرماینلد: در قلرآن هیلچ آیله ای ]از جهلت بیلان رحملت خلدا در 
آمرزش گناهان[ گسترده تر از این آیه نیست.2 شایان ذکر است که از آن حضرت روایت 
شده است که: سخن خداوند در سوره ضحی آیه 5 که می فرماید: »و لسوف یعطیک 

ربک فترض«3 از این آیه، امیدوار کننده تر است.4 
الف( تعبیر به »یا عبادی« )ای بندگان من!( آغازگر لطفی است از ناحیه پروردگار.

ب( تعبیر به »اسراف« به جای »ظلم و گناه و جنایت« نیز لطف دیگری است.
ْنُفِسـِهْم« کله نشلان می دهلد گناهلان آدملی همه به خلود او باز 

َ
ج( تعبیلر بله »َعـی  أ

می گلردد نشلانه دیگلری از محبلت پلروردگار اسلت هملان گونله کله یلک پدر دلسلوز به 
فرزند خویش می گوید این همه بر خود ستم مكن!

د( تعبیلر بله »ال تقنطـوا« )مایلوس نشلوید( بلا توجله بله اینكله »قنلوط« در اصلل به 
معنلی مایلوس شلدن از خیلر اسلت بله تنهایی دلیل بر این اسلت که گنهلكاران نباید از 

»لطف الهی« نومید گردند.
کیلد بیشلتری بلر ایلن  خیلر و  ـِة اهلِل« بعلد از جملله »ال تقنطـوا« تا هلل( تعبیلر »ِمـْن َرمْحَ

محبت می باشد.
ُنوَب« می رسیم که با حرف تاکید آغاز شده و 

ُ
و( هنگامی که به جمله »ِإّنَ اهلَل َیْغِفُر الّذ

کلمه »الذنوب« )جمع با الف و الم( همه گناهان را بدون استثناء در بر می گیرد سخن اوج 
می گیرد و دریای رحمت مواج می شود.

کید دیگلری بر آن افزوده می شلود امیدواری  ز( هنگاملی کله »جمیعلا« بله عنلوان تا
به آخرین مرحله می رسد.

ح( توصیلف خداونلد بله »غفلور« و »رحیلم« کله دو وصلف از اوصلاف امیلد بخلش 
پروردگار است در پایان آیه جایی برای کمترین یاس و نومیدی باقی نمی گذارد.

آری به همین دلیل آیه فوق گسلترده ترین آیات قرآن اسلت که شلمول آن هرگونه 

1. جاملع البیلان، ج 13، ص 85؛ مجمع البیلان، ج 5، ص 403 ؛ التفسلیرالكبیر، ج 18، ص 209 ؛ تفسلیر 
قرطبلی، ج 9، ص 172. روح المعانلی، ج 13، ص 79؛ الدرالمنثلور، ج 4، ص 585

2. مجمع البیان، ج 8، ص 784. منظور همان آیه و لسوف یعطیک ربک فترضی می باشد.
3. و به زودی پروردگارت بخششی به تو خواهد کرد تا خشنود شوی.

4. الدر المنثور، ج 8، ص 543.
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گنلاه را در بلر می گیلرد و نیلز بله همیلن دلیلل از امیدبخش تریلن آیلات قلرآن مجیلد 
محسوب می شود.1

8 ( یأس از رحمت خدا مکر شیطان است 

آنچه باید به شدت از آن پرهیز کرد، ناامیدی از رحمت خدای متعال است. که این 
یلاس و ناامیلدی از مكلر شلیطان می باشلد. شلیطان قبلل از ارتكاب گناه، بلا رحمت خدا 
انسان را وسوسه می کند، تا او را به گناه تشویق نموده و بعد از ارتكاب گناه، انسان را به 

یاس می کشاند و در جان او این گونه وسوسه می کند که خدا نخواهد بخشید!
در حالی که باید این وارونگی را اصالح کرد. قبل�از�گناه�همیشه�باید�در�نزد�خود�
خ بیفتم! شلاید هرگلز فرصتی بلرای توبه به  متذکلر شلد، شلاید بلا ایلن گنلاه، بله قعر دوز

دست نیاورم!
و�بعـد�از�گنـاه�بایـد�بـه�دامـان�خـدا�چنـگ�زد!�و�متضرعانـه�از�او�عـذر�خواسـت. 
ناامیدی مثل آن است که کسی در آب افتاده و علیرغم مهارت در شنا، به دلیل ترس 

از غرق، جان خود را تباه کند:
وَن«2 كاِفُر

ْ
َقْوُم ال

ْ
 ال

َ
ْوِح اهلِل ِإاّل ُس ِمْن َر

َ
ُه ال َیْیأ

َ
ْوِح اهلِل ِإّن ُسوا ِمْن َر

َ
»ال َتْیأ

از رحمت خدا مأیوس نشوید که تنها گروه کافران، از رحمت خدا مأیوس می شوند!
خلدای متعلال،  بخشلندگی را بله اوج می رسلاند، تلا آن جلا کله هملان زشلتی را بله 

حسنه تبدیل می کند:
ْم َحَسـناٍت َو  ئاِتِ  اهلُل َسـّیِ

ُ
ل ْولِئـَك ُیَبـّدِ

ُ
 َفأ

ً
 َعَمـاًل صاحِلـا

َ
 َمـْن تـاَب َو آَمـَن َو َعِمـل

َ
»ِإاّل

3»
ً
 َرحیما

ً
كاَن اهلُل َغُفورا

مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند، که خداوند گناهان 
آنان را به حسنات مبّدل می کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است!«

9 ( یأس از بخشش از بزرگ ترین ݡگناهان

کثریت یا جمع کثیری را به آلودگی می کشلاند  گیر می شلود و ا هنگامی که فسلاد فرا
ک در یک بن بسلت سلخت روانی قرار می گیرند؛ بن بسلتی که از یأس از  گاهی افراد پا

اصالح جامعه سرچشمه می گیرد.

1. تفسیر نمونه، ج 19، ص 500.
2. سوره یوسف، آیه 87.

3. سوره فرقان، آیه 70.
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گاهلی آنهلا فكلر می کننلد کار از کار گذشلته و دیگلر امیدی به اصالح نیسلت؛ و تالش 
ک نگاه داشلتن خویش بیهوده اسلت؛ این نومیدی و یأس ممكن  و کوشلش برای پا
اسلت آنهلا را تدریجلًا بله سلوی فسلاد و هم رنگلی با محیط بكشلاند و نتواننلد خود را به 
کثریت ناسالم حفظ کنند و همرنگ جماعت شدن  صورت یک اقلیت صالح در برابر ا

را موجب رسوایی بدانند!                       
تنهلا چیلزی کله می توانلد در آنهلا امیلد بدمد و بله مقاومت و خویشلتن داری دعوت 
کنلد و نگلذارد در محیلط فاسلد حلل شلوند امیلد بله اصلالح نهایلی اسلت؛ تنهلا در ایلن 
کلی خویلش و اصلالح  صلورت اسلت کله آنهلا دسلت از تلالش و کوشلش بلرای حفلظ پا

دیگران بر نخواهند داشت.
گلر می بینیلم در دسلتورات اسلالمی یلأس از آملرزش، یكلی از بزرگ تریلن گناهلان  و ا
شلمرده شلده اسلت و ممكلن اسلت افلراد نلاوارد تعجب کنند کله چرا یلأس از رحمت خدا 
اینقدر مهم تلقی شده؛ حتی مهم تر از بسیاری از گناهان، فلسفه اش در حقیقت همین 
اسلت کله گنلاه کار مأیلوس از رحملت، هیلچ دلیللی نمی بیند که به فكر جبلران بیفتد و یا 
کنون که آب از سلر من گذشلته  الاقل دسلت از ادامه گناه بردارد و منطق او این اسلت »ا
است چه یک قامت چه صد قامت!« من که رسوای جهانم غم دنیا هیچ است!، باالتر 
کنلون آن را بلرای خود  از سلیاهی رنلگ دیگلر نباشلد، آخلرش جهنلم اسلت، ملن کله هم ا

خریده ام دیگر از چه می ترسم؟! و مانند این منطق ها ...
اّما هنگامی که روزنه امید برای او گشوده شود، امید به عفو پروردگار، امید به تغییر 
وضع موجود، نقطه عطفی در زندگی او خواهد شد و او را به توقف کردن در مسیر گناه و 

کی و اصالح دعوت می کند. بازگشت به سوی پا
به همین دلیل امید را می توان همواره به عنوان یک عامل مؤثر تربیتی در مورد افراد 
فاسلد شلناخت همچنین افراد صالحی که در محیط های فاسلد گرفتارند، بدون امید 

نمی توانند خویشتن را حفظ کنند.1

10 ( مسیر وصول به رحمت خداوند در سه ݡگام 
در اینجا دو مسئله فكر مفسران را به خود مشغول ساخته که اتفاقا راه حل آن در خود آیه 

و آیات بعد نهفته است.
نخست اینكه: آیا عمومیت مغفرت همه گناهان حتی شرک و سایر گناهان کبیره   را 
گر چنین است پس چرا در آیه 48 سوره نساء شرک از گناهان قابل بخشش  فرا می گیرد؟ ا
ْن َیشاُء« خداوند  ْن ُیْشَرَك ِبِه َو َیْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك مِلَ

َ
استثناء شده است؟ »ِإّنَ اهلَل ال َیْغِفُر أ

1. پیام قرآن، ج 9، ص 422.
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شرک را نمی بخشد، اما کمتر از آن را برای  هر کس که بخواهد می بخشد.
دیگلر اینكله: آیلا ایلن وعلده غفلران کله در آیله ملورد بحلث آملده اسلت مطللق اسلت یا 

مشروط به توبه و مانند آن؟
البتله ایلن دو سلؤال بله هلم مربلوط اسلت. و پاسلخ آن را در آیلات بعلد بله خوبلی 

می توان یافت زیرا سه دستور در آیات بعد داده شده که همه چیز را روشن می سازد:
ـُه )در برابلر فرملان 

َ
ْسـِلُموا ل

َ
ُكـْم )بله سلوی پروردگارتلان بلاز گردیلد( َو أ ّبِ ِنیُبـوا ِإیل  َر

َ
أ

ُكـْم 1)پیلروی کنیلد از بهتریلن  ّبِ ْیُكـْم ِمـْن َر
َ
 ِإل

َ
ْنـِزل

ُ
ْحَسـَن مـا أ

َ
ِبُعـوا أ

َ
او تسللیم شلوید( َو اّت

دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده(.
بعلد از پیملودن ایلن دو مرحلله )مرحلله »انابله« و »اسلالم«( سلخن از مرحلله سلوم 
کله از سلوی  کله مرحلله »عملل« بله میلان آورده می افزایلد: »از بهتریلن دسلتوراتی 
گهانی  پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید، پیش از آنكه عذاب الهی به طور نا
ْیُكـْم ِمـْن 

َ
 ِإل

َ
ْنـِزل

ُ
ْحَسـَن مـا أ

َ
ِبُعـوا أ

َ
بله سلراغتان آیلد در حاللی کله از آن خبلر نداریلد« )َو اّت

وَن(. ْنُمْ ال َتْشُعُر
َ
َعذاُب َبْغَتًة َو أ

ْ
ِتَیُكُم ال

ْ
ْن َیأ

َ
ُكْم ِمْن َقْبِل أ ّبِ َر

و به این ترتیب مسیر وصول به رحمت خدا سه گام بیشتر نیست:
گام اول توبه و پشیمانی از گناه و روی آوردن به سوی خدا است.

گام دوم ایمان و تسلیم در برابر فرمان او.
گام سوم عمل صالح است.

و بعلد از ایلن سله گام ورود در دریلای بیكلران رحمتلش طبلق وعلده ای کله فرملوده 
قطعی است، هر چند بار گناهان انسان سنگین باشد.

ایلن دسلتورهای سله گانه می گویلد درهلای غفلران و رحملت بله روی همله بنلدگان 
گنلاه بله خلود آینلد و  گشلوده اسلت مشلروط بلر اینكله بعلد از ارتلكاب  بلدون اسلتثنا 
تغییلر مسلیر دهنلد، رو بله سلوی درگاه خلدا آورنلد، در برابلر فرمانلش تسللیم باشلند و بلا 
عملل، صداقلت خلود را در ایلن توبله و انابله نشلان دهنلد، بله ایلن ترتیلب نله شلرک از 
آن مستثناسلت و نله غیلر آن و نیلز مشلروط بلودن ایلن عفو عمومی و رحمت واسلعه به 

شرائطی غیر قابل انكار است.
بنابرایلن بدیهلی اسلت ایلن بازگشلت بله سلوی رحملت الهلی نمی توانلد بی قیلد و 
گلر آغلوش رحمتلش را بله  شلرط باشلد کله او حكیلم اسلت و کار بی حسلاب نمی کنلد، ا
روی همگان گشلوده و پیوسلته آنها را به سلوی خود می خواند وجود آمادگی هایی در 

بندگان نیز الزم است.
از یک سو باید با تمام وجود خواهان بازگشت باشند و انقالب درونی  و دگرگونی بنیادی 
پیدا کنند. از سوی دیگر باید بعد از بازگشت پایه های ایمان و اعتقاداتشان که بر اثر طوفان 

1. سوره زمر، آیه 55.
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گناه فرو ریخته نوسازی و تجدید بنا شود و از سوی سوم باید با اعمال صالح ناتوانی روحی 
و ضعلف اخالقلی خلود را جبلران نماینلد، البتله هر قدر گناهان سلابق سلنگین تر بلوده باید 
اعملال صالح تلری انجلام دهنلد و ایلن دقیقلا همان چیزی اسلت کله قرآن در سله آیه فوق 

تحت عنوان »انابه« و »اسالم« و »اّتباع از احسن« بیان کرده است.1                         
»وحشلی« جنایلت کار معلروف تاریلخ اسلالم و قاتلل »حملزه سلید الشلهداء« هنگامی 
کله می خواسلت مسللمان شلود از ایلن می ترسلید کله توبله اش پذیرفتله نگلردد، زیلرا به 
راسلتی گنلاه او بسلیار سلنگین بلود، جمعلی از مفسلران می گوینلد: آیله فلوق نلازل شلد و 
درهای رحمت الهی را به روی وحشلی و وحشلی های توبه کار گشلود! گر چه این سلوره 
خ داده بود و نه  از سوره های مكی است و آن روز که این آیات نازل شد نه جنگ احد ر
داستان شهادت حمزه و توبه وحشی، بنا بر این این ماجرا نمی تواند شان نزولی برای 
آیه باشلد، بلكه از قبیل تطبیق یک قانون کلی بر یكی از مصادیق آن اسلت، اما به هر 

حال گستردگی مفهوم آیه را می تواند مشخص کند.2

11 ( بحثی در باره اسراف

واژه اسلراف و مشلتقات آن کله جمعلًا 23 بلار در قلرآن به کار رفته، مفهومی گسلترده 
دارد و هرگونه تجاوز از حّد اعتدال و گرایش به افراط یا تفریط را در برمی گیرد.3 

ازایلن  رو برخلی بلا تقسلیم  ایلن معنلای علام، »اسلراف« را درخصلوص زیلاده روی و 
»سلرف« را تنهلا در مفهلوم »کوتاهلی« بله کار برده انلد.4 البتله ایلن واژه در همله ملوارد، 
شامل کوتاهی از حّد اعتدال نمی شود و بیشتر در زیاده روی ظهور دارد، بدین جهت 
بسلیاری آن را ملرادِف افلراط و متضلاّد تقصیلر و »تقتیلر« )فرقلان، 67( کله بله معنلای 

تضییق و بخل است دانسته اند.5 
افلزون بلر ملوارد پیشلین، از واژه »قلوام« )حلد وسلط و اعتلدال( نیز در قرآن یاد شلده 
است )فرقان، 25، 67( که مرز تعیین اسراف به شمار می رود و تشخیص آن برعهده 

ع یا عرف است.6   عقل، شر
چون اسراف همواره با نوعی زیاده روی و یا کوتاهی مالزم بوده و در همه مصادیق 

1. تفسیر نمونه، ج 19، ص 506.
2. همان، ص 504 ل 503؛ با تلخیص.

3. مجمع البیان، ج 5، ص 192؛ روح المعانی، ج 6، ص 174 ؛التحقیق، ج 5، ص،110، ماده »سرف«.
4. جامع البیان، مج 3، ج 4، ص 337.

5. التبیان، ج 3، ص 12؛ مجمع البیان، ج 2، ص 854؛ التفسیرالكبیر، ج 24، ص 109.
6. تفسیرالمنار، ج 6، ص 351؛ التحقیق، ج 5، ص 110،» سرف«.
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آن بله نحلوی سلرپیچی از فرمان هلای الهلی نمایلان اسلت،1 با فسلاد ارتباط مسلتقیم 
دارد.2 زیلرا بلر هلم زدن حاللت تعلادل در هلر املری، موجلب فسلاد در آن می شلود،3 بلر 
گلون انسلان  همیلن اسلاس، اسلراف را کله نابلود کننلده امكانلات و دارایی هلای گونا
کله درختلان را می خلورد و از درون می پوسلاند( هم ریشله  اسلت، بلا ُسلرفه )ِکرملی 
دانسلته اند.4  افلزون بلر ایلن، بررسلی ملوارد کاربلرد اسلراف در قلرآن نشلان می دهد که 
گیلر و کلیلدی، در محلدوده ضلد ارزش ها چلون کفر، ظلم،  بیلن آن و دیگلر مفاهیلم فرا

فسق و ... ارتباط عمیق مفهومی و پیوند گسترده مصداقی برقرار است.5  
گاه بلر زیلاده روی در انجلام دادن عمللی مبلاح، اطلالق می شلود؛ ماننلد  اسلراف، 
گاه بلر  کله اصلل آن تلا حلّد نیلاز جایلز، بلكله مطللوب اسلت و  زیلاده روی در خلوردن 
گرچله انلدک باشلد؛ ماننلد دور ریختلن  خصلوص مصلارف نابله جلا و ناشایسلت، ا
کلم نیلز جایلز نیسلت، بنابرایلن، مصادیلق  کله ارتلكاب آن بله مقلدار  ملواد غذایلی 
کیفلی و  کیفلی دانسلت؛ اّملا تبذیلر غالبلًا به صلورت  کّملی و  ِع  آن را می تلوان از دو نلو
در خصلوص مصلارف ناشایسلت تحقلق می یابلد؛ ماننلد ایلن کله بله شلخصی انفلاق 
کنلد تلا بلا آن، حراملی را مرتكلب شلود، پلس تبذیلر بلر خلالف اسلراف، هیلچ گاه بلرای 
بیلان زیلاده روی در املور خیلر، چلون انفلاق به کار نرفته اسلت، بر همین اسلاس، امام 
صلادق  تبذیلر را جزئلی از اسلراف دانسلته و اسلراف بلر وجله تبذیلر از اسلراف های 

دیگر زشلت تر شمرده شده است.6 
اسراِف اخالقی و رفتاری )اسراف بر نفس(

اسلراف در قرآن شلاخه های متعددی چون، اسلراف عقیدتی، 7 اسلراف اجتماعی8 

1. نمونه، ج 15، ص 307- 308؛ الدرالمنثور، ج 3، ص 369.
2. سوره شعراء، آیه 152 ل 151.

3. تفسیر المنار، ج 6، ص 352 ؛ الفرقان، ج 15، ص 169؛  المیزان، ج 15، ص 306.
4. لسان العرب، ج 6، ص 244- 245؛ مفردات، ص 408، »سرف«؛ تفسیر المنار، ج 6، ص 351.

5.مفاهیم اخالقی، ص 313- 314، 353- 359.
6 .الفروق اللغویه، ص 115؛ روح المعانی، مج 9، ج 15، ص 90.

7. در آیاتلی، انلكار خداونلد و پیامبلران، شلرك بله خلدا و بت پرسلتی و ایملان نیلاوردن بله آیلات الهلی اسلراف 
معرفلی شلده، آن را موجلب بلروز دشلواریهای فلراوان در زندگلی دنیلا و عاملل نابینایلی انسلان در آخلرت و 

گرفتلاری در علذاب دردنلاك و مانلدگار می شلمارد.
8. اسلتبداد، خودکامگلی، اسلتكبار، اسلتثمار، خونریلزی، سلتم و هرگونله فسلاد اجتماعلی از مصادیلق بلارز 

اسلراف بله شلمار ملی رود.
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اسراف قضایی و کیفری1 اسراف اقتصادی2 و اسراف اخالقی و رفتاری دارد. 
کنلون بله مناسلبت آیله ملورد بحلث توضیلح مختصلری در بلاره اسلراف اخالقلی  ا

خواهیم داد.
ارتكاب گناهان و گرایش به ماّدیات و قطع عالقه از خداوند، موجب خروج انسان 

از راه حق شده، او را در یكی از منازل تاریک اسراف قرار می دهد.
خداوند در آیه شریفه گنه کارانی که جان خویش را در معرض اسراف قرار داده اند، 
بله توبله فلرا می خوانلد و آنلان را از یلأس و ناامیلدی پرهیلز و بله ایشلان وعلده آملرزش 
َتقَنطوا ِمن َرمحِة اهلِل ِإّن اهلَل َیغِفُر  نفِسـِهم اَل

َ
سـَرفوا َعی  أ

َ
ذیَن أ

ّ
می دهد: »ُقل یِعباِدَی ال

ح شلده اسلت؛ اّملا هیلچ  نـوَب َجیًعـا ...«. بلرای آیله شلأن نزول هلای خاصلی مطلر
ُ

الّذ
یلک موجلب انحصلار آن در ملورد خاصلی نمی شلود و شلمول آن را بر همه مسللمانان و 
ع خطا و گناهی از بین نمی برد3، بر همین اسلاس، پیامبردر تفسلیر این آیه  هر نو

فرموده اند: »بل للمسلمین عامة«.4 
خداوند در آیه 12 یونس کسی را که هنگام بال و مصیبت از خداوند یاری می طلبد 
و در وقلت آسلایش و راحتلی از یلاد او غافلل می شلود، از مسلرفانی می شلمارد کله اعمال 
ّیـَن ِللُمسـِرفینَ َمـا َكانوا َیعَملـون«. برخی،  زشلت خلود را زیبلا می پندارنلد: »َكذلـَک ُز
توجله بیلش از حلّد بله املور غیلر مهلم، چلون مسلائل دنیایلی در مقابلل املور آخرتلی و 
اصاللت بخشلیدن بله دنیلا در مقابلل خلدا را نوعلی اسلراف شلمرده اند؛ مانند کسلی که 

سرمایه ای گران را در برابر امری ناچیز هدر دهد.5  
از دیگلر مصادیلق اسلراف در زمینله املور اخالقلی، انحلراف جنسلی اسلت.6  قلوم للوط، 
نخسلتین کسلانی بودند که از زنان روی گردانده، به همجنس بازی گراییدند. حضرت 
للوط در آیلات 80- 81 سلوره مبارکله اعلراف آنلان را از ارتلكاب ایلن عملل زشلت، پرهیلز 
نُم َقوٌم ُمسِرفون«. در ادامه این آیات و در آیات 32- 

َ
داده، از اسرافكاران می شمرد:  »َبل أ

 *  َعلِیم ِحجاَرًة ِمن ِطینٍ
َ

34 ذاریات به سرانجام رّقت بار آن قوم اشاره می کند: »ِلُنرِسل

1. داوری و قضاوت ناعادالنه که گاه بر کذب و دروغ استوار است، از مصادیق اسراف به شمار می رود.
 ُیحّبُ 

َ
 ُتسلِرفوا ِإّنُه ال

َ
گونی دارد: الف. اسلراف در مصرف: »... ُکلوا واشلَربوا و ال 2. این نوع اسلراف، مصادیق گونا

الُمسلِرفین«. ب. اسلراف در حقلوق دیگلران: تجلاوز بله حقوق دیگلران در دو بخش حقوق عمومی و خصوصی، 
نَفقوا َلم ُیسلِرفوا و َلم َیقُتروا و کاَن 

َ
از مصادیق روشلن اسلراف اقتصادی اسلت: ج. اسلراف در انفاق: »واّلذیَن ِإذا أ

َبیلَن ذللَك َقوامًا«.
3. التفسیر الكبیر، ج 27، ص 2- 3؛ نمونه، ج 15، ص 308.

4. مجمع البیان، ج 8، ص 785.
5. التفسیر الكبیر، ج 17، ص 52- 53

6. مجمع البیان، ج 4، ص 684- 685.
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«. خداوند، فرشتگان عذاب را با سنگ هایی ویژه بر سرآنان  َك ِللُمسِرفین ّبِ مًة ِعنَد َر ُمسّوَ
فرو فرستاد و همه مسرفان را نابود کرد.1 

ج از حّد اعتدال نیز در فرهنگ قرآن، اسراف شمرده شده  هرگونه رفتار نادرست و خار
اسلت؛2 در آیله 147 آل عملران ملردان الهلی و یلاران پیامبلران، از خداونلد درباره گناهان 
خلود و افلراط و تفریلط در کارهلای خویلش، طللب آمرزش کرده و ثبلات قدم و پیروزی بر 

مِرنا«.
َ
نا ُذنوَبنا و ِإسراَفنا یِف أ

َ
نا اغِفرل ّبَ قوم کافران را از او درخواست می کنند: »َر

مِرنـا« را بله معنلای گناهلان کبیلره دانسلته اند؛3 وللی اطلالق واژه 
َ
برخلی تعبیلر »إسـرافنا یِف أ

»اسراف« و »امر« با محدود ساختن آن منافات دارد، بنابراین در آیه پیش گفته، هرگونه خروج 
از حّد اعتدال بر اثر جهل و غفلت یا از روی عمد، نكوهش شده است.4 خداوند در آیه 28 کهف 
از پیامبر می خواهد به سوی کسانی نگراید که غفلت بر قلبشان چیره شده و از هوای نفس 
مـُره ُفُرًطا«. خداوند 

َ
كِرنا واّتبـَع َهواُه و َكاَن أ غَفلنا َقلبُه َعن ِذ

َ
پیلروی می کننلد: »و اَل ُتِطـع َمـن أ

مُره ُفُرًطا« را به  
َ
این اشخاص را به افراط کاری و اسراف وصف کرده است.5 برخی تعبیر »َو َکاَن أ

معنای نابودی یا مخالفت با حق دانسته اند6؛ اّما گویا گمراهی و نابودی، نتیجه افراط بوده و 
مخالفت با حق نیز از مصادیق آن است. 

12 ( آیه شریفه مجّوز ݡگناه نیست 

مراد�قرآن�از�این�كه�می�فرماید:�خداوند�همه�گناهان�را�می�بخشد،�آن�نیست�كه�
انسـان�گناه�كند�و�بگوید�خدا�می�آمرزد،�بلکه�مراد�آن�اسـت�كه�همه�گناهان�هر�قدر�
هم�بزرگ�باشند�قابل�آمرزش�است�و�نباید�از�رحمت�الهی�مأیوس�بود�و�طبیعتا�راه�

دریافت�آمرزش�الهی،�توبه�و�جبران�گناه�است�كه�در�آیه�بعد�آمده�است.7

روایات

« و قـال : من أعطی  یف هنـج البالغـة: بـاب »الختـار مـن حكم أمیر الؤمنین

1. التفسیر الكبیر، ج 28، ص 218.
2. راهنما، ج 3، ص 104

3. جامع البیان، ، ج 4، ص 160؛ التفسیرالكبیر، ج 9، ص 28.
4. همان، ج 2، ص 855؛ مجمع البحرین، ج 2، ص 365.

5. تفسیر ماوردی، ج 3، ص 302؛ مجمع البیان، ج 6، ص 719.
6. جامع البیان، مج 9، ج 15، ص 295.

7. تفسیر نور، ج 8، ص 189.
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أربعـا ل حیـرم أربعـا: مـن أعطـی الّدعـاء ل حیـرم الجابـة؛ و مـن أعطـی الّتوبـة ل حیـرم 
یادة.1 القبول؛ و من أعطی الستغفار ل حیرم الغفرة، و من أعطی الشكر ل حیرم الز

اللف(  کسلی کله چهلار عملل انجلام دهلد از چهلار چیلز محلروم نمی مانلد: کسلی کله 
دعلا کنلد از اجابلت آن محلروم نمی مانلد؛ و کسلی کله توبله نمایلد از قبلول آن محلروم 
نمی گلردد؛ و کسلی کله اسلتغفار )و طللب آملرزش از گناهلان( نمایلد از آملرزش محلروم 
نمی مانلد؛ و کسلی کله شلكر و سلپاس گزارى نعملت را بجلا آورد از افزایلش آن محلروم 

نمی ماند.
ب(    پیامبلر خلدا : بلرای هلر گناهلی توبله ای قلرار ده، بلرای گنلاه پنهانلی توبله 

پنهانی وبرای گناه آشكار توبه آشكار.2
ج(  در روایتی از پیامبر گرامی اسالم می خوانیم 

»التائب من الذنب كمن ال ذنب له«
کسی که از گناه توبه کند همانند کسی است که اصال گناه نكرده است3 

از امام باقر نقل شده که فرمود:
د(   التائب من الذنب كمن ال ذنب له، و القمی عی الذنب و هو مستغفر منه كالسهتزء
کسلی که از گناه توبه کند همچون کسلی اسلت که گناه نكرده و کسلی که اسلتغفار 

می کند و با اینحال به گناه ادامه می دهد مانند کسی است که مسخره می کند.4  
هلل(  در مجملع البیلان از امیلر المؤمنیلن روایلت کرده که فرملود: در قرآن کریم هیچ 

ْنُفِسِهْم ...« گشایش آورتر نیست.5
َ
ْسَرُفوا َعی  أ

َ
ِذیَن أ

َّ
آیه ای به قدر آیه »یا ِعباِدَی ال

داستان

کابر عرفا  نقل می کنند: روزی ابوعلی سینا در جلسه موعظه »ابوسعید ابوالخیر  که از ا
ح کلرده بود که: کلرم الهی نباید  اسلت« شلرکت کلرد. ابوسلعید آن روز ایلن مسلئله را مطر

1. طرائف، ج، 1، ص، 201.
2. تحف العقول، ص 26.

3. سفینة البحار ج 1، ص 127 )ماده توبه(.
4. اصول کافی ج 2، باب التوبة،حدیث 10 ص 316.

5. مجملع البیلان، ج 8، ص 503. عالمله طباطبایلی می فرماینلد: ایلن روایت را اللدر المنثور هم از ابن جریر، از 
ابلن سلیرین، از آن جنلاب نقلل کلرده کله حضرت فرموده: در قرآن هیلچ آیه ای امیدوارکننده تر از آیه »َو َلَسلْوَف 

َك َفَتْرضی« نیسلت؛ الدر المنثور، ج   5، ص 331. ُیْعِطیَك َرّبُ
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موجب غرور بشود و عفو خدا نباید بهانه ترک گناه و اصالح و تهذیب نفس   بشود.
بوعلی جوان و مغرور همین جا یک رباعی ساخت:

کلرده توّللی  تلو  عفلو  بله   مائیلم 
کلرده  و ز طاعلت و معصیلت تبلری 
باشلد باشلد  تلو  عفلو  کله   آنجلا 
کرده کرده چو کرده، کرده چون نا نا

ابوسعید که شاعر خوش ذوقی بود فورا با یک رباعی جواب او را داد:
کلرده بدیهلا  و  نكلرده  نیلک   ای 
کلرده تمّنلا  بله خلالص خلود   وانگله 
نبلود کله هرگلز  تكیله   بلر عفلو مكلن 
کرده1  کرده چو کرده، کرده چون نا نا

خالصه و نتیجه گیری 

از بررسی تفسیری آیات مورد بحث به این نتایج دست می یابیم: 
• قوانین و احكام الهی در حد اعتدال است و نافرمانی مردم، تجاوز از حّد اعتدال 

است.
ع گنلاه و مقلدار آن تفاوتلی نلدارد. یلأس از رحملت الهلی جایلز  • در بخشلش الهلی نلو

نیست.
• آمرزش گناه اقتضای رحمت خداوند است ل  امید به مغفرت زمینه آمرزش است. 
ایلن خداونلد اسلت کله همله لغزش هلا را می بخشلد.  ل توبله، شلرط بهره منلد شلدن از 

آمرزش الهی است. توبه باید همراه با تسلیم باشد وگرنه نفاق است. 
•  مغفلرت الهلی، مشلروط بله تسللیم شلدن و پیلروی از دسلتورات الهلی اسلت. 

فرصت ها را غنیمت شمریم که توبه پیش از آمدن عذاب پذیرفته می شود.2

1.مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 14، ص 569.
2. برگرفته از تفسیر نور، ج 8، ص 188.



تهّجد

ــَک  ّبُ ــَک َر ْن َیْبَعَث
َ
ــَک َعــس  أ

َ
ــًة ل

َ
ــِه ناِفل ــْد ِب ّجَ ــِل َفهَتَ ْی

َّ
ــَن الل »َو ِم

ْخِرْجــِن 
َ
أ َو   ِصــْدٍق 

َ
ــِن ُمْدَخــل

ْ
ْدِخل

َ
أ ّب ِ  ّرَ ُقــل  َو   * 

ً
ُمــودا  َمْ

ً
َمقامــا

ِصیــًرا«
َ
َطًنا ّن

ْ
ُدنــَک ُســل

َّ
ــَرَج ِصــْدٍق َو اْجَعــل یّل ِ ِمــن ل

منُْ
]سوره اسراء، آیه80 - 79[

»و�پـاره�ای�از�شـب�را�بـه�نمـاز�بیـدار�باش�كه�این�بـرای�تو�افزون�بر�نمازهای�
واجـب�اسـت،�باشـد�كـه�پـروردگارت�بـه�تـو�مقامـی�عطـا�كنـد�كـه�همـه�آن�را�
بسـتایند�و�تـو�را�بـا�آن�مقـام�)مقـام�شـفاعت(�در�قیامـت�برانگیـزد�*�و�بگـو�
پروردگارا!�مرا�)در�هر�كار،(�با�صداقت�وارد�كن،�و�با�صداقت�خارج�ساز!�و�

از�سوی�خود،�حجتی�یاری�كننده�برایم�قرار�ده!«

6
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شأن نزول

برای آیه شریفه شأن نزولی بیان نشده لكن روایات بسیاری در باره مقام شفاعت 
حضرت بیان شلده اسلت من جمله در شلأن مقام شلفاعت کبرای نبی مكرم آمده 
اسلت کله: »رسلول خلدا فرملود چلون در مقلام محملود بلرای معصیلت کاران گنلاه 
کبیلره از امتلم شلفاعت کنلم، خلدا بپذیلرد و بله خلدا کله در بلاره کسلانی کله ذریله ملرا 

آزرده اند شفاعت نكنم.«1
در جای دیگر می فرماید: »رسول خدا  فرمود یا علی! تو برادر منی و من برادر تو. 
ملن بلرای نبلوت بلر گزیده ام و تو برای امامت. من صاحب تنزیلم و تو صاحب تاویل. 
ملن و تلو دو پلدر ایلن املت باشلیم. ای عللی! تلو وصی و خلیفه و وزیلر و وارث منی و پدر 
دو فرزندم. شلیعیانت شلیعیان منند و یارانت یارانم دوسلتانت دوستانم و دشمنانت 
دشلمنانم. ای عللی! تلو رفیلق منلی، در فردای قیامت در کنار حلوض، تو همراه منی، 

در مقام محمود تو پرچمدار من هستی.«2                       

گان مهم  واژ

ــــ   تهجد
کلمه »تهجد« از ماده »هجود« است که در اصل به معنای خواب است و تهجد به 
طوری که بسلیاری از اهل لغت گفته اند به معنای بیداری بعد از خواب اسلت، کلمه 

»من اللیل« نوعی تهیج و مانند »علیک باللیل« است. 3

ــــ   نافله 
»نافله« به معنی »زیادت« است، اشاره به اینكه این فریضه اضافی مربوط به تو است.4 
سلپس می گویلد: »ایلن یلک برنامله اضافلی اسلت، علالوه بلر نمازهلای فریضله 
بلرای تلو« )نافللة للک( بسلیاری ایلن جملله را دلیلل بلر آن دانسلته اند کله نملاز شلب بلر 

1. امالی شیخ صدوق، ترجمه کمره ای،  ص 295.
2. همان، ص 332.

3.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، ص 242.
4. تفسیر نمونه، ج 12، ص 224.
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پیامبرواجب بوده است، زیرا »نافله« به معنی »زیاده« است، اشاره به اینكه این 
فریضه اضافی مربوط به تو است.1

ــــ    مقام محمود

« ممكن است مصدر میمی و به معنای بعث 
ً
ُمودا  َمْ

ً
کلمه »مقام« در جمله »َمقاما

باشد، که در این صورت مفعول مطلق جمله» لیبعثك« خواهد بود، هر چند که لفظ 
بعلث در بیلن نیاملده باشلد و معنلا چنین می شلود »باشلد که پروردگارت تلو را بعث کند 
بعثی پسلندیده« و ممكن هم هسلت اسلم مكان بوده و آن گاه بعث به معنای اقامه 
و یلا متضّملن معنلای اعطلاء و امثال آن باشلد که بنا بلر این احتمال، معنای آیه چنین 

می شود »باشد که پروردگارت تو را به مقامی محمود به پا دارد«  
کلمه »مدخل« )به ضم میم و فتح خاء( مصدر میمی به معنای داخل کردن است 
ج کردن  ج« که آن نیز هم وزن همان صیغه است و به معنای خار و همین طور »مخر

است.2

نکات تفسیری

1 ( منظور از تهجد

مجاهلد و اسلود و علقمله گوینلد: تهّجلد، بعلد از خواب شلب اسلت. بیشلتر مفسلران 
همیلن طلور گفته انلد. برخلی گفته انلد: نملاز نافله ای که در شلب خوانده شلود، تهّجد 

است. متهّجد کسی است که خواب را از خود دور سازد.
برخلی گوینلد: یعنلی نملاز شلب، بلرای تلو فضیللت و برای دیگلران کفاره اسلت، زیرا 
انسلان بیلم دارد کله نمازهلای واجبلش قبول نشلود، بنا بر این نماز مسلتحبش کفاره 

است. ولی پیامبر نیازی به کفاره ندارد.  
برخلی گوینلد: یعنلی نملاز شلب، بلرای تلو و دیگلران، نافلله اسلت. عللت اینكه فقط 
پیامبر را مخاطب ساخته، این است که: دیگران را تشویق کند که به حضرتش اقتدا 

و سنتش را پیروی کنند.3
و چه بسلا گفته شلده که کلمه »من اللیل« از قبیل اغراء »تحریک و تهیج« و نظیر 

1. همان.
2.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، ص 242.

3.  ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 193
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»علیك باللیل- بر تو باد شب« می باشد و حرف »فاء« که بر سر »فتهجد« آمده نظیر 
اَی َفاْرَهُبوِن«1 به معنای قطعیت عمل است و معنای آیه چنین است که  فاء در »َفِإّیَ
قسلمتی از شلب را پلس از خوابیدنلت بیلدار بلاش و بله قلرآن )یعنلی نماز( مشلغول شلو، 
نمازی که بیشتر از نماز واجب، بر تو الزم است.2 )لذا از آیه شریفه استفاده می شود که 

نماز شب برای پیامبر واجب بوده است(. 
آری رسلول خلدا را املر می کنلد به اینكله در تمامی مهماتش و کارهایی که در امر 
دعوت دینی دارد به پروردگارش پناه ببرد و همچنین در دخول و خروج هر مكانی که 

ج می شود و این معنا واضح است. 3 سكونت می کند و یا صرفا داخل و خار
گلر چله مخاطلب در ایلن آیه ظاهرا پیامبر اسلت ولی از یک نظر می توان حكلم آن را 
تعمیم داد و گفت همه افراد با ایمان که برنامه الهی روحانی تالوت و نماز شلب را انجام 
می دهنلد سلهمی از مقلام محملود خواهند داشلت و به میزان ایمان و عمل خلود به بارگاه 
قرب پروردگار راه خواهند یافت و به همان نسبت می توانند شفیع و دستگیر واماندگان در 
راه شوند. زیرا می دانیم هر مؤمنی در شعاع ایمان خود از مقام شفاعت برخوردار خواهد بود 

کمل این آیه شخص پیامبراست.4 ولی مصداق اتم و ا

2(منظور از »مقام محمود«

معنلای آیله، ایلن اسلت: خداونلد تلرا در مقامی سلتوده وامی دارد که اولیلن و آخرین 
ترا ستایش کنند. این مقام، همان مقام شفاعت است که پیامبر در آن مقام، بر تمام 
خالئلق، شلرافت و برتلری پیلدا می کنلد. در ایلن مقلام، هلر چله از او سلؤال کننلد، عطلا 

می کند و هر کس از او شفاعت بخواهد، شفاعتش می کند.
مفسلران قرآن کریم، اتفاق دارند که: »مقام محمود« همان مقام شلفاعت اسلت. 
در ایلن مقلام، پیامبلر گراملی ملردم را شلفاعت می کنلد. در ایلن مقلام، پرچلم حملد، به 
دست او برافراشته می شود و پیامبران و فرشتگان در زیر آن جمع می شوند، بنا براین 

او اول شفاعت کننده و اول کسی است که شفاعت او به درگاه خدا قبول می شود.5
کلرم در سلایه نملاز  رسلیدن بله مقلام »محملود«، حّتلی بلرای حضلرت رسلول ا
شلب ممكن اسلت. البّته، الزم نیسلت که انسلان تمام آداب نماز شلب را انجام دهد، 

1. سوره نحل، آیه 51. )پس تنها از من بترسید(  
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 13، ص 242.

3. همان ، ص 242.
4. همان.

5 . همان، ص 194.
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مخصوصلًا بلرای کسلانی کله تلازه قصلد نیلل بله ایلن سلعادت بلزرگ را دارنلد؛ بلكله بله 
جلا آوردن هملان یلازده رکعلت نملاز بله صلورت علادی و بلدون آداب، کافلی اسلت؛ هلر 
چند کسلانی که سلعادت به جا آوردن تمام آداب و دعاها را دارند، به طور قطع ثواب 
افزون تلری در پیشلگاه خداونلد متعال دارنلد. امید آن که باتوفیق انجام این عبادت 

بزرگ، به تدریج لّذت رسیدن به »مقام محمود« را احساس کنیم.1                        
بدون شک »مقام محمود« مقام بسیار برجسته ای است که ستایش برانگیز است 
)چلرا کله محملود از ملاده حملد به معنی سلتایش می باشلد(. و از آنجا کله این کلمه به 
طلور مطللق آملده اسلت، شلاید اشلاره بله ایلن باشلد کله سلتایش هملگان را از اولیلن و 

آخرین متوجه تو می کند.
روایلات اسلالمی، اعلم از روایلات اهلل بیلت و روایاتلی کله از طلرق بلرادران اهلل 
تسلنن نقلل شلده اسلت مقلام محملود را بله عنلوان مقلام شلفاعت کبلری تفسلیر کلرده 
اسلت، چلرا کله پیامبلر بزرگ تریلن شلفیعان در عاللم دیگلر اسلت و آنها که شایسلته 

شفاعت باشند، مشمول این شفاعت بزرگ خواهند شد.2

3 ( صدق فراݡگیر )عوامل سه ݡگانه پیروزی(
آیله بعلد بله یكلی از دسلتورات اصوللی اسلالم کله از روح ایملان و توحیلد، سلر چشلمه 
می گیرد اشاره کرده می گوید: بگو پروردگارا! ورود مرا در هر کار نیز صادقانه قرار ده  )َو 

َرَج ِصْدٍق(.  ْخِرْجِن ُمنْ
َ
 ِصْدٍق َو أ

َ
ِن ُمْدَخل

ْ
ْدِخل

َ
 َرّبِ أ

ْ
ُقل

هیلچ کار فلردی و اجتماعلی را جلز بلا صلدق و راسلتی آغلاز نكنلم، همچنیلن هیلچ 
برنامله ای را جلز بله راسلتی پایلان ندهلم، راسلتی و صداقلت و درسلتی و امانلت، خلط 

اصلی من در همه کارها باشد و آغاز و انجام همه چیز با آن صورت گیرد.
در حقیقلت رملز اصللی پیلروزی در همیلن جلا نهفتله شلده اسلت و راه و روش انبیاء و 
اولیای الهی همین بوده که فكرشان، گفتارشان و اعمالشان از هر گونه غش و تقلب 

ک باشد. و خدعه و نیرنگ و هر چه بر خالف صدق و راستی است پا
اصواًل بسلیاری از بدبختی هایی که امروز با چشلم خود می بینیم که دامنگیر افراد و 
اقوام و ملت ها شده به خاطر انحراف از همین اصل است، گاهی پایه اصلی کارشان بر 
اساس دروغ و نیرنگ است و گاه که ورودشان در کارها بر اساس راستی است این خط 

اصیل را تا پایان حفظ نمی کنند و همین عامل شكست آنها خواهد بود.3

1. مثال های زیبای قرآن، ج 2، ص 59.
2. تفسیر نمونه، ج 12، ص 225.

3. همان، ص 227 ل 226.



96

غالبا در میدان های مبارزه حق و باطل لشكر باطل از ِعده و ُعده بیشتری برخوردار 
است و در عین حال لشكر حق با کمی نفرات و کمبود وسائل ظاهری از پیروزی های 
چشمگیری برخوردار می شود که نمونه های آن را در جنگ های اسالمی بدر  و احزاب 
و حنیلن و ماننلد آن و همچنیلن در عصلر خلود ملا در انقالب هلای پیروزمنلد ملت هلای 

مستضعف در برابر ابرقدرت های مستكبر مشاهده می کنیم.
ایلن بله خاطلر آن اسلت کله حامیان حلق از نیروی معنوی خاصلی برخوردارند که از 

یک »انسان« یک »امت« می سازد.
در آیات فوق به سه عامل مهم پیروزی اشاره شد عواملی که مسلمانان امروز غالبا 
از آن فاصلله گرفته انلد و بله همیلن دلیلل شلاهد شكسلت های پلی در پلی از دشلمنان 

مستكبرند.
این سله عامل عبارتند از: ورود صادقانه و صمیمانه در کارها و ادامه این برنامه تا 

َرَج ِصْدٍق(. ْخِرْجِن ُمنْ
َ
 ِصْدٍق َو أ

َ
ِن ُمْدَخل

ْ
ْدِخل

َ
پایان کار )َرّبِ أ

تكیه بر قدرت پروردگار و اعتماد به نفس و ترک هر گونه اتكاء و وابستگی دیگران 
.)

ً
 َنِصیرا

ً
طانا

ْ
ُدْنَك ُسل

َ
 یِل ِمْن ل

ْ
)َو اْجَعل

و به این ترتیب هیچ سیاسلتی در مسلیر پیروزی مؤثرتر از صدق و راسلتی نیسلت و 
هیچ تكیه گاهی برتر از اسلتقالل و نفی وابسلتگی و توکل بر خدا نمی باشلد مسللمانان 
چگونله می خواهنلد بلر دشلمنانی کله سرزمین های شلان را غصلب کرده انلد و منابلع 
حیاتیشلان را بله غلارت می برنلد پیلروز شلوند، در حاللی که از نظر نظاملی و اقتصادی و 

سیاسی وابسته به همان ها هستند؟
آیلا می تلوان بلا سلالحی کله از دشلمن خریلداری می کنیلم بر دشلمن پیروز شلویم چه 

خیال خام و فكر باطلی؟!.1

4 ( اهمیت نماز شب
الف( نماز شب یک عبادت بزرگ روحانی 

غوغلای زندگلی روزانله از جهلات مختللف، توجله انسلان را بله خلود جللب می کنلد و 
گلون می کشلاند، به طلوری که حضور قللب کامل، در  فكلر آدملی را بله وادی هلای گونا
آن بسیار مشكل است، اما در دل شب و به هنگام سحر و فرو نشستن غوغای زندگی 
ملادی و آراملش روح و جسلم انسلان در پرتلو مقلداری خلواب، حاللت توجله و نشلاط 

خاصی به انسان دست می دهد که بی نظیر است.
آری در این محیط آرام و دور از هر گونه ریا و تظاهر و خودنمایی و توأم با حضور قلب 

1. همان.
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حالت توجهی به انسان دست می دهد که فوق العاده روح پرور و تكامل آفرین است.
به همین دلیل دوستان خدا همیشه از عبادت های آخر شب، برای تصفیه روح و 

حیات قلب و تقویت اراده و تكمیل اخالص، نیرو می گرفته اند.
در آغاز اسالم نیز پیامبر با استفاده از همین برنامه روحانی مسلمانان را پرورش 
داد و شخصیت آنها را آن قدر باال برد که گویی آن انسان سابق نیستند، یعنی از آنها 
ک و با اخالص و شلاید مقام  انسلان های تلازه ای آفریلد، مصملم، شلجاع، بلا ایمان، پلا
محملود کله در آیلات فلوق بله عنلوان نتیجله نافلله شلب آملده اسلت اشلاره بله همیلن 

حقیقت نیز باشد.
در سوره مزمل می فرماید:

 »
ً

 َقِلیال
َ

 ِإاّل
َ

ْیل
َّ
»ُقِم الل

یعنلی برخیلز شلب را بلرای نملاز )همان( مگر اندکی؛ زیرا قیام در شلب عبارت از نماز 
شب است.1 

ْیِه« 
َ
ْو ِزْد َعل

َ
 أ

ً
ِو اْنُقْص ِمْنُه َقِلیال

َ
»ِنْصَفُه أ

این فراز را  دو جور تفسیر کرده اند که عبارتند از:
1. آن قسلمتی که قیام می کنی نصف شلب و یا کمتر از نصف و یا بیشلتر از آن یعنی 

دو ثلث شب، خواهد بود که در اینجا »نصفه« بدل از »لیل« می باشد.
 2. آن قسلمتی کله قیلام نمی کنلی نصلف شلب و یلا کمتلر و یلا بیشلتر از آن خواهد بود 
کله در اینجلا »نصفله« بلدل از »ااّل قلیـاًل« می باشلد. بنابرایلن معنا در هردو یكی اسلت 
و مؤّید این گفته بیان امام صادق  اسلت که می فرماید: قلیل یعنی نصف؛ )یا کم 

کن از قلیل کمی و یا زیاد کن بر قلیل اندکی را2.(  
خداونلد سلبحان مخّیلر نملوده پیامبلرش را در ایلن سلاعات بلرای قیام شلب و آن را 
موکول به نظر و خواسلت آن حضرت نموده و پیامبر با جمعی از مؤمنان برنامه و 

عادتشان بر این بود که این مقدار از شب را برخاسته و نماز می خواندند.
ب( نماز شب مصداق یاد خداوند  

ْیِه َتْبِتیـال« و نام پروردگارت را 
َ
 ِإل

ْ
ل ـَك َو َتَبّتَ ّبِ ُكـِر اْسـَم َر در آیله هفلت می فرمایلد: »َو اْذ

یاد کن و تنها به او دل ببند!
بعلد از دسلتور بله قیلام بلرای عبلادت شلبانه و اشلاره اجماللی بله آثلار عمیلق آن بله 
ـَك« )نلام  ّبِ ُكـِر اْسـَم َر ذکلر پنلج دسلتور کله مكملل آن اسلت پرداختله می فرمایلد: »َو اْذ

1. طبرسی، 1372ش، ج10، ص568؛ بیضاوی، 1418ق، ج5، ص255.
2. )طبرسی، همان.
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پلروردگارت را یلاد کلن( مسلّلم اسلت منظلور تنهلا ذکر نام نیسلت، بلكه توجله به معنی 
است چرا که یاد لفظی مقدمه یاد قلبی است و ذکر قلبی روح و جان را صفا می بخشد 
و نهلال معرفلت و تقلوا را در دل آبیلاری می کنلد. چنلان کله در در آیله 205 سلوره اعلراف 
 َو ِخیَفًة« پروردگارت را در دل خود از روی 

ً
عا َك یِف َنْفِسـَك َتَضّرُ ّبَ ُكْر َر می فرماید: »َو اْذ

ع و خوف یاد کن.1  تضر
ج( همراهی مؤمنان با پیامبر در عبادت های شبانه

باز در همان سوره آیه 20 می فرماید:
ِذیَن 

َّ
َثُه َو طاِئَفٌة ِمَن ال

ُ
ْیِل َو ِنْصَفُه َو ُثل

َّ
َثِ الل

ُ
ْدین  ِمْن ُثل

َ
َک َتُقوُم أ

َ
ّن
َ
ُم أ

َ
َک َیْعل ّبَ »ِإّنَ َر

َر ِمَن  ُؤا ما َتَیّسَ ْیُكْم َفاْقَر
َ
ُصوُه َفتاَب َعل ْ ُ

ْن ت
َ
ْن ل

َ
اَر َعِلَم أ  َو الّنَ

َ
ْیل

َّ
ُر الل َمَعَک َو اهلُل ُیَقّدِ

وا اهلَل ِإّنَ اهلَل َغُفوٌر َرِحمٌی«2  ُقْرآِن ....َو اْسَتْغِفُر
ْ
ال

 پروردگارت می داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم از شب یا 
نصف یا ثلث آن را به پا می خیزند؛ خداوند شب و روز را اندازه گیری می کند؛ او می داند 
کله شلما نمی توانیلد مقلدار آن را )بله دّقلت( اندازه گیلری کنیلد )برای عبلادت کردن(، 
کنون آنچه برای شما میّسر است قرآن بخوانید او می داند... و  پس شما را بخشید؛ ا

از خدا آمرزش بطلبید که خداوند آمرزنده و مهربان است!
گروهلی از مؤمنلان نیلز در ایلن عبلادت شلبانه، پیامبلررا همراهلی می کردنلد )بله 
عنلوان یلک حكلم اسلتحبابی و یلا احتملاال یلک حكلم وجوبلی زیلرا شلرائط آغاز اسلالم 
ایجاب می کرد که آنها با تالوت قرآن که مشتمل بر انواع درس های عقیدتی و عملی 
و اخالقی اسلت و همچنین عبادات شلبانه خود را بسلازند و آماده تبلیغ اسلالم و دفاع 

از آن گردند(.
کله از بعضلی روایلات اسلتفاده می شلود جمعلی از مسللمانان در  گونله ای  وللی بله 
نگهداشلتن حسلاب ثلث و نصف و دو ثلث گرفتار اشلكال و دردسلر می شلدند )چرا که 
وسلیله سلنجش زملان در آن عصلر وجلود نداشلت( و بله همیلن جهلت ناچلار احتیلاط 
می کردنلد و ایلن املر سلبب می شلد کله گاه تمام شلب را بیلدار بمانند و مشلغول عبادت 
باشلند، تلا آنجلا کله پاهلای آنهلا بله خاطلر قیلام شلبانه ورم کلرد! للذا خداونلد این حكم 
را بلر آنهلا تخفیلف داد و فرملود:»او می دانلد کله شلما نمی توانیلد مقلدار مزبلور را دقیقلا 
کنلون آن مقلداری کله از قلرآن  اندازه گیلری کنیلد، بله همیلن جهلت شلما را بخشلید، ا
َر  ُؤا ما َتَیّسَ ْیُكْم َفاْقَر

َ
ُصوُه َفتاَب َعل ْ ُ

ْن ت
َ
ْن ل

َ
برای شما میسر است تالوت کنید« )َعِلَم أ

ُقـْرآِن(. یعنلی شلما نمی توانیلد دقیقلا وقت شلب را از نظر مقلدار دو ثلث و نصف و 
ْ
ِمـَن ال

1. همان.
2. سوره مزمل، آیه 20.
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یک ثلث تعیین کنید و به زحمت می افتید.
بعضلی نیلز گفته انلد منظلور ایلن اسلت کله شلما نمی توانیلد بلر ایلن کار در تملام اّیلام 

سال مداومت کنید.
حتی امروز هم که با وسائلی می توان به موقع از خواب بیدار شد تعیین دقیق این 
مقادیر، در تمام طول سال، مخصوصًا با تفاوت مستمر شب و روز، کار آسانی نیست.
ْیُكـْم« را غاللب مفسلران بله معنلی »تخفیلف ایلن تكلیلف« ذکلر 

َ
جملله »َفتـاَب َعل

کرده انلد، نله بله معنلی توبله از گنلاه! ایلن احتمال نیز وجلود دارد که وقتلی حكم وجوب 
برداشته شود گناهی صورت نمی پذیرد و در نتیجه همچون آمرزش الهی خواهد بود.

ُقْرآِن )آنچه از قرآن برای شلما میسلر 
ْ
ـَر ِمَن ال ؤوا ما َتَیّسَ در اینكه منظور از جمله فاقر

است بخوانید( چیست؟ گفتگو بسیار است: جمعی آن را به نماز شب تفسیر کرده اند 
کله در البلالی آن حتملا آیلات قلرآن خوانلده می شلود و بعضلی گفته انلد منظلور هملان 
تالوت قرآن اسلت هر چند در اثناء نماز نباشلد، سلپس بعضی مقدار آن را به پنجاه آیه 
و بعضی به یكصد آیه و بعضی دویست آیه، تفسیر کرده اند ولی هیچ یک از این اعداد 
دلیلل خاصلی نلدارد، بلكله مفهلوم آیله این اسلت که هر مقلداری که انسلان به زحمت 

نمی افتد از قرآن بخواند.
گیری  بدیهی است منظور از تالوت قرآن در اینجا تالوتی است به عنوان درس و فرا

برای خودسازی و پرورش ایمان و تقوا.1
د( مستغفرین سحرگاهان 

ْسحاِر«2
َ
یَن ِباْل ْسَتْغِفر ْنِفقینَ َو امْلُ قاِنتینَ َو امْلُ

ْ
اِدقینَ َو ال یَن َو الّصَ اِبر »الّصَ

»آنلان کله صبلر کننلدگان و راسلتگویان و فرمانبلرداران و انفلاق کنندگان و اسلتغفار 
کنندگان در سحرهایند«

وَن«3 و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش می کردند. ْسحاِر ُهْم َیْسَتْغِفُر
َ
»َو ِباْل

در آن هنلگام کله چشلم های غافلالن و بی خبلران در خلواب اسلت و غوغلای جهان 
ملادی فلرو نشسلته و بله همیلن دلیل حالت حضلور قلب و توجه خلاص به ارزش های 
اصیلل در قللب ملردان خلدا زنلده می شلود بله پلا می خیزنلد و در پیشلگاه بلا عظمتلش 
سلجده می کننلد و از گناهلان خلود آملرزش می طلبنلد و محلو انلوار جلالل کبریایلی او 
ع  می شلوند و تملام ذرات وجودشلان زمزمله توحیلد سلر می دهد و همانگونله که با طلو

1. تفسیر نمونه، ج 25، ص 194.
2. سوره آل عمران، آیه 17.

3. سوره ذاریات، آیه 18.
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صبح، ظلمت شب برچیده می شود و فیض عام پروردگار بر صفحه جهان می نشیند، 
ع صبلح، پرده های  آنهلا نیلز بله دنبلال زمزمه های عاشلقانه سلحرگاهان هملراه با طلو
ظلملت غفللت و گنلاه از دل هلای ایشلان برچیلده می شلود و انلوار رحملت و مغفلرت و 

معرفت الهی بر دل هایشان فرو می نشیند.1
ت نماز شب در بیان شهید مطهری  

ّ
هـ( لذ

استاد شهید، می گوید:
»ما یک سلسلله لّذت های معنوی داریم که معنوّیت ما را باال می برد. برای کسلی 
که اهل تهّجد و نماز شب است جزو صادقین و صابرین و مستغفرین باالسحار باشد، 
نماز شب لّذت و بهجت دارد، آن لّذتی که یک نفر نماز شب خواِن حقیقی و واقعی از 
ّب و اتوب و الیهها( می برد، از آن )العفو  نماز شب خودش می برد، از آن )استغفراهلل ر
گفتن هلا( و یادکلردن و دعلا کردن هلای حّداقل چهلار مؤمن می برد و آن لّذتی که از آن 

)یا رّب یا رّب( گفتن ها می برد، هیچ وقت یک آدم عّیاش احساس   نمی کند.
للّذت آن نملاز شلب خلوان خیللی عمیلق تر، نیرومندتر و نشلاط بخش تر اسلت. ولی 
گر ما خودمان را غرق در لّذت ماّدی دنیا کنیم مثاًل سر شب بنشینیم دور هم و شروع  ا
کنیم به گفتن و خندیدن و فرضًا غیبت هم نكنیم که حرام است، صرفًا شوخی های 
مبلاح هلم بكنیلم و بعلد هلم سلفره را پهلن کنیلم و آنقلدر بخوریلم کله نفلس کشلیدن 
برایملان دشلوار شلود، بعلد مثلل یلک ملرده در رختخلواب بیافتیلم. آیلا در ایلن صلورت 
ع صبح بلند شلویم و بعد، از  توفیق پیدا می کنیم که سلحر از دو سلاعت مانده به طلو
گر هم شلویم  عملق روح خودملان )یلا رّب یلا رّب( بگوییلم ؟ اساسلًا بیدار نمی شلویم و ا

مثل مستی که چند جام شراب خورده است، تلو تلو می خوریم.
گر انسان بخواهد لّذت های معنوی و الهی را در این دنیا درک کند، چاره ای  پس ا
ندارد جز این که از لّذت های ماّدی کسر کند. به خدا قسم لّذتی که یک مرد با ایمان 
در آن وقلت شلب کله بلنلد می شلود و چشلمش می افتلد بله آسلمان پرسلتاره و آیات آخر 
سلوره آل عمران را که صدای هسلتی اسلت و از قلب وجود برخاسلته اسلت، می خواند 
و بلا هسلتی هم صلدا می شلود، احسلاس   می کنلد برابر اسلت بلا یک عمر للّذت ماّدی در 

این دنیا.
یلک چنیلن آدملی، نمی توانلد مثلل ما زندگی کند نمی تواند سلر سلفره شلام بنشلیند 
در حاللی کله ظهلر غذاهلای سلنگین، انلواع گوشلت ها، روغن هلای حیوانلی و نباتلی، 
انلواع شلیرینی ها و انلواع محلّرک اشلتها را خلورده اسلت؛ تلازه مقلداری سلوپ بخلورد 

1.  تفسیر نمونه، ج 2، ص 464.



101

تلا اشلتهایش تحریلک شلود ایلن روح خلود بله خلود می میلرد، ایلن آدم نمی توانلد در 
گر هم بلند شود نمی تواند لّذت ببرد. نیمه های شب بلند شود و ا

لهلذا کسلانی کله چنیلن توفیقاتلی داشلته اند و ملا چنیلن اشلخاصی را دیده ایلم بله 
لّذت هلای ماّدیلی کله ملا دل بسلته ایم هیلچ اعتنلا ندارنلد. چه مانعلی دارد که من ذکر 
خیلری از پلدر بزرگلوار خلودم بكنلم. از وقتلی کله یادم می آیلد می دیدم این ملرد بزرگ و 
شلریف هیلچ وقلت نمی گذاشلت و نمی گلذارد کله وقلت خوابلش از سله سلاعت از شلب 
گذشلته تأ خیر بیفتد شلام را سلر شلب می خورد و سله ساعت از شب گذشته می خوابد و 

ع صبح مانده بیدار می شود. حداقل دو ساعت به طلو
و حداقلل قرآنلی کله تلالوت می کنلد یلک جلزء اسلت  و بلا چه فراغت و آرامشلی نماز شلب 
می خوانلد حلاال تقریبلًا صلد سلال از عملرش می گلذرد هیلچ وقت نمی بینم که یلک خواب 
ناآرام داشته باشد... اینها دل را زنده می کند، آدمی که می خواهد از چنین لّذتی بهره مند 

شود ناچار، از لّذت های ماّدی تخفیف می دهد تا به آن لّذت عمیق تر الهی برسد.1

ثار نماز شب  5 ( آ
الف( حاالت معنوی نیمه شب 

ْقـَوُم قیـاًل«2 
َ
 َو أ

ً
 َوْطئـا

ُ
َشـّد

َ
ْیـِل ِهـَی أ

َّ
در هملان سلوره آیله 6 می فرمایلد: »ِإّنَ ناِشـَئَة الل

بی تردیلد عبادتلی کله در دل  شلب ]انجلام می گیلرد[ محكم تلر و پایدارتلر و گفتلار در آن 
استوارتر و درست تر است.

ْیـِل« هملان نفلوس زکیله شلب زنده داران اسلت 
َّ
برخلی گفته انلد: ملراد از »ناِشـَئَة الل

که جهت عبادت پروردگار از رختخواب های خود برمی خیزند و به عبادت و راز و نیاز 
الهی مشغول می شوند.3 

منظلور آن حلاالت معنلوی و روحانلی و نشلاط و جذبله ملكوتلی اسلت کله در دل و 
جان انسان در این ساعات مخصوص شب به وجود می آید که آثارش در روح انسان 
عمیق تلر و دواملش بیشلتر اسلت. البتله ایلن تفسلیر و تفسلیر قبلل از آن الزم و مللزوم 

یكدیگرند و مناسب است که هر دو در معنی آیه جمع باشد.
وطئًا« یا به معنی مشقت و زحمتی است که قیام و عبادت شبانه دارد  تعبیر به »اشد ّ
و یا به معنی تاثیرات ثابت و راسخی است که در پرتو این عبادات در روح و جان انسان 

1. احیلاء تفكلر اسلالمی: 93 - 95، شلایان ذکلر اسلت کله اسلتاد شلهید ایلن مطاللب را در زملان حیلات پدرشلان 
فرملوده انلد، و ایشلان چنلد سلال پیلش از شلهادت اسلتاد در گذشلتند.

2.  سوره مزمل، آیه 6.
3. قربانی الهیجی، 1380ش، ص286.
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پیدا می شود )البته معنی دوم مناسب تر است(.
ایلن احتملال نیلز وجلود دارد کله بله معنلی توافق بیشلتری اسلت کله در ایلن لحظات 

در میان قلب و چشم و گوش انسان و بسیج همه آنها در مسیر عبادت پیدا می شود.
روی هلم رفتله ایلن آیله از آیاتلی اسلت که با تعبیرات پرمحتوایش رسلاترین سلخن 
را در بلاره عبلادت شلبانه و نیایلش سلحرگاهان و راز و نیلاز بلا محبلوب، در سلاعاتی کله 
اسلباب فراغلت خاطلر از هلر زملان فراهم تر اسلت و همچنین تاثیلر آن در تهذیب نفس 
و پلرورش روح و جلان انسلانی، بیلان کلرده اسلت و نشلان می دهد کله روح آدمی در آن 

ساعات آمادگی خاصی برای نیایش و مناجات و ذکر و فكر دارد.1
ب( نماز شب باعث تقویت معنوی انسان در طول روز خواهد شد 

«2. این به خاطر آن اسلت که 
ً

 َطِویال
ً
اِر َسـْبحا َك یِف الّنَ

َ
در آیه بعد می افزاید: »ِإّنَ ل

در روز تالش و کوشش مستمر و فراوانی خواهی داشت
دائمًا مشلغول هدایت خلق و ابالغ رسلالت پروردگار و حل مشلكالت زندگی جمعی 
و فلردی هسلتی و مجلال کافلی بلرای عبلادت و نیایلش حاصلل نمی شلود، بنلا بلر ایلن 

عبادت شبانه را جانشین آن کن.
احتملال دیگلری کله در تفسلیر آیله وجود دارد و از جهاتی جالب تلر و با آیات قبل و بعد 
هماهنگ تر اسلت این اسلت که می فرماید: چون در طول روز وظائف سلنگین و تالش 
و کوشش فراوان بر دوش داری، باید با عبادت شبانه خود را تقویت کنی و آمادگی الزم 

برای این فعالیت های بزرگ و گسترده را از آن قیام شب به دست آوری.3
ج( پاداش متهجدین را جز خدا نمی داند    

ا َرَزْقَناُهْم ُینِفُقوَن  ْم َخْوًفا َو َطَمًعا َو ِمَّ ّبَُ َضاِجِع َیْدُعـوَن َر ـْم َعـِن امْلَ ُبُ »َتَتَجـایَف  ُجُنو
َن ُمْؤِمًنا 

َ
ن كا َ َ

 ف
َ
وَن * أ

ُ
 َیْعَمل

ْ
ُنوا

َ
ا كا ْعینُ ٍ َجَزاَء  ِبَ

َ
ِة أ ن ُقّرَ ـم ّمِ ْخـِیَ َلُ

ُ
ـا أ ـُم َنْفـٌس ّمَ

َ
 َتْعل

َ
* َفـال

 َیْسَتُوَن«4
َ

َن َفاِسًقا  اّل
َ
َكَمن كا

پهلوهایشلان از بسلترها در دل شلب دور می شلود )و بپلا می خیزنلد و رو بله درگاه خلدا 
می آورند( و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق 

1. تفسیر نمونه، ج 25، ص 176.
2. سوره مزمل، آیه 7.

3. تفسیر نمونه، ج 25، ص 177.
4. سوره سجده، آیه 18 ل 16.
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می کنند!  هیچ کس نمی داند چه پاداش های مهّمی که مایه روشنی چشم هاست برای 
آنها نهفته شده، این پاداش کارهایی است که انجام می دادند!  آیا کسی که باایمان باشد 

همچون کسی است که فاسق است؟! نه، هرگز این دو،  برابر نیستند.
کرم می فرماید: »ان اهلل یقول اعددت لعبادی  در حدیث می خوانیم که پیامبر ا
الصاحلـین مـا ال عـین رأت، و ال اذن سعـت، و ال خطـر عـی قلب بشـر؛ خدا می فرماید: 
ملن بلرای بنلدگان صالحلم نعمت هایی فراهم کرده ام که هیچ چشلمی ندیده و هیچ 

گوشی نشنیده و بر فكر کسی نگذشته است«! 1
در اینجلا سلؤالی پیلش می آیلد کله مفسلر بزرگ مرحوم طبرسلی در مجملع البیان آن 

ح کرده و آن اینكه: چرا این پاداش عظیم مخفی نگهداشته شده است؟ را مطر
سپس او سه جواب برای این سؤال ذکر می کند:

1- املور مهلم و بسلیار پلر ارزش چنلان اسلت کله بلا الفاظ و سلخن به آسلانی حقیقت 
آن را نمی تلوان درک کلرد و بلا ایلن حلال گاهلی اخفلا و ابهام آن نشلاط انگیزتر اسلت و از 

نظر فصاحت بلیغ تر.
2- اصوال چیزی که مایه روشلنی چشلم ها اسلت آن قدر دامنه اش گسلترده اسلت 

که علم و دانش آدمی به تمام خصوصیات آن نمی رسد.
3- چون این پاداش برای نماز شب که مخفی است قرار داده شده است متناسب 

این است که جزای عمل نیز بزرگ و مخفی باشد.2

روایات 

الف( رسول خدا فرمود:
در قیامت پس از آن که خداوند همه انسان ها را جمع کند، منادی ندا می کند و می گوید:
کله در نیمه هلای شلب از بسلتر خلواب دور می شلدند و خلدا را  پیلش آینلد کسلانی 

ک و به رحمتش امیدوار بودند. می خواندند و از خشم و غضبش بیمنا
آن گاه جمعلی پیلش رونلد و قبلل از دیگلران بله جایگاه هلای خود )در بهشلت( وارد 

شوند و بعد از آنان به حساب مردِم دیگر رسیدگی نمایند.3
کرم می فرماید: ب( پیغمبر ا

1. این حدیث را بسلیاری از مفسلران از جمله»طبرسلی« در مجمع البیان و» آلوسلی در روح المعانی و قرطبی« 
در تفسلیرش نقلل کرده انلد. محدثلان مشلهور» بخاری« و» مسللم« نیز آن را در کتلب خود آورده اند.

2.  مجمع البیان، ذیل آیات مورد بحث.
3. ثواب االعمال، ص 38 و 39.
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»خیركم من اطاب الكالم و اطعم الطعام و صی باللیل و الناس نیام«1
بهترین شلما کسلانی هسلتند که در سلخن گفتن مؤدبند گرسلنگان را سلیر می کنند 

و در شب در آن هنگام که مردم خوابند نماز می خوانند.  
ج(  امیر مؤمنان علی می فرماید:

»قیـام اللیـل مصحـة للبـدن و مرضـاة للـرب عـز و جـل و تعـرض للرمحـة و متسـك 
2» باخالق النبیین

قیلام شلب موجلب صحلت جسلم و خشلنودی پلروردگار و در معلرض رحملت او قلرار 
گرفتن و تمسک به اخالق پیامبران است.

د(  امام صادق به یكی از یارانش فرمود:
»ال تدع قیام اللیل فان الغبون من حرم قیام اللیل«3

دست از قیام شب برمدار، مغبون کسی است که از قیام و عبادت شب محروم گردد.
هل(  رسول خدا می فرماید:

»من صی باللیل حسن وجهه بالنار«4
کسی که نماز شب بخواند صورت )و سیرتش( در روز نیكو خواهد بود.5

ه  و( در حلاالت امیرمؤمنلان عللی نیلز آملده اسلت کله یكلی از یارانلش بله نلام »َحّبَ
یِن« می گوید: شبی با ُنوف )یكی از اصحاب علی( در صحن دار االماره خوابیده  ُعَر
بودیلم. در آخلر شلب، دیدیلم عللی دسلتش را بلر دیلوار نهلاده )و نظلری بله آسلمان 

می افكند( همچون والهان شیدا و این آیات را تالوت می کند:
ْرِض ... و بلاز تكلرار می کنلد، گوئلی عقلل او بله پلرواز در 

َ
ل

ْ
ـماواِت َو ا ـِق الّسَ

ْ
اّنَ یف َخل
آمده است.

سلپس رو بله ملن کلرد و گفلت: »ای حّبه بیداری یا خواب؟« علرض کردم »بیدارم، 
تو در این حالتی، ما چگونه )خواب( باشیم؟«

سپس شروع کرد به اشک ریختن، بعد فرمود: »ای حّبه! خداوند موقفی دارد و ما 
را در پیشلگاه او موقفی اسلت؛ چیزی از اعمال ما بر او مكتوم نمی ماند و او به من و تو 

1. عیون أخبار الرضا، ج 2، ص 65.
2. الخصال، ج 2، ص 612.

3.  علل الشرائع، ج 2، ص 363 ؛  معانی األخبار، ص 342.
4. همان، ص 363.

5.  )1 و 2 و 3 و 4( بحار االنوار،  ج 87، ص 142 تا 148.
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از رگ گردنمان نزدیک تر است ...«1  
ایلن روایلات نشلان می دهلد کله اولیاء اهلل، هیچلگاه از این مطالعه اندیشله برانگیز 
کلم بر آن همیشله  و ایملان آفریلن غافلل نمی شلدند؛ و از آفرینلش آسلمان ها و نظلام حا

الهام می گرفتند.
کرم روایت شده که آبرو و شرف مؤمن به نماز شب است و عزتش در  ز(  از نبی ا

بی نیازی از مردم است.2 
ح( و نیلز فرملوده: »چلون روز قیاملت خلدا مردملان اولیلن و آخریلن را گلرد آورد، نلدا 
کله خلدای را در دل هلای  کله بله پلا خیزنلد شلب زنده دارانلی  دهنلده ای صلدا میزنلد 
شلب می خواندنلد پلس بله پاخیزنلد گروهلی اندک بعد از ایشلان به حسلاب بقیه مردم 

رسیدگی شود.«3
ط( و در مناجات های حضرت داود، پروردگار به وی فرمود: »ای داود بر تو باد به 
اسلتغفار در شلب های تاریک و سلحرگاهان ای داود هر گاه تاریكی شلب ترا فرا گرفت 
نگاه کن به سلتارگان بلند در آسلمان و تسلبیح مرا بگو و بسلیار به یاد من باش که من 
هم ترا یاد می کنم ای داود همانا پرهیزکاران شب هایشان را نمی خوابند به خواندن 

نماز به سر می برند و روزشان را سپری نمی کنند مگر به ذکر من.«4
ث؛ نماز شلب  انسلان  ی( رسلول خلدا فرمودنلد:  »فـإّن صـالة الیل ِمناٌة عِن اال

را از گناه باز می دارد.«
یضة؛  ـت الّنافلـُة ِلُیـَمِّ بـا مـا أفَسـَدُه مـن الفر

َ
ک( املام باقلر فرمودنلد: »إنـا ُجِعل

همانلا )نملاز( نافلله را بله خاطلر این جهت قرار دادند که جبران فسلاد نمازهای واجب 
را کند.«5 

ل( املام صلادق می فرمایلد: »صـالة الومـن بالیـل تذهـب بـا عمـل مـن ذنـب 
بالنار؛ نماز شب گناهانی را که مومن در روز مرتكب شده است را از بین می برد.«6

م( در حدیثی از رسلول خدا آمده اسلت: »ای مردم هیچ کس از شلما نیسلت مگر 
اینكله مشلكالت و گرفتاری هلا همچلون کمربنلدی او را محاصلره کلرده اسلت. پلس 

1. بحاراالنوار، ج 41، ص 22.
2. ارشاد القلوب، شیخ حسن دیلمی، ترجمه رضایی، ج 1، ص 211

3. همان.

4. همان.
5. وسائل الشیعه، ج 3، ص20.

6. ثواب االعمال، ص100.
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زمانلی  کله دو سلوم شلب گذشلت و یلک سلوم آن باقلی مانلد ملكلی بلر او وارد می شلود و 
به او می گوید: ذکر خدا بگو که صبح نزدیک اسلت. پس چنانچه او حرکت کرد و ذکر 
گر او بلند  شد و وضو گرفت  خدا را گفت یک گره از گرفتاری هایش گشوده می شود و ا
و داخل نماز شلد همه گرفتاری ها از او گشلوده می شلود پس صبح می کند در حالی که 

کیزه( گردیده است.«1 همچون مردمک چشم )روشن و پا
ن( حضلرت عیسلی می فرمایلد: »طوب للذیـن یهتجدون من الیل. اولئک الذین 
یرثـون النـور الـدائ مـن اجـل اهنـم قاموا یف ظلمه الیل؛ خوشلا به حال کسلانی که شلب 
را بیلدار می ماننلد. ایناننلد کله نلور دائلم را از آن رو کله در تاریكلی شلب بله پلا خاسلته اند 

به ارث می برند.«2
ار«؛  َ ْیِل َحُسَن َوْجُهُه ِبالّنَ

َّ
ُتُه ِبالل

َ
س(  رسول خدا می فرماید: »َمْن َكُثَرْت َصال

هر که بیشتر نماز شب بخواند هنگام روز زیبا و نورانی است.«3
 ِملْن ِإْخَواِنلِه َفَدَعا َلُهْم- ُثّمَ َدَعا ِلَنْفِسلِه اْسلُتِجیَب َلُه ِفیِهْم َو 

ً
ْرَبِعیلَن َرُجلال

َ
َم أ

َ
»َملْن َقلّد

ِفی َنْفِسِه.«4
ع(   املام صلادق فرملود هلر کله چهلل تلن از بلرادران دینلی خلود را در دعلا بلر خلود 

مقدم دارد براى آنان و خودش مستجاب شود.
ْیلِل َفَیِمیُل 

َ
ْوَفِللّیِ َقلاَل َسلِمْعُتُه َیُقلوُل ِإّنَ اْلَعْبلَد َلَیُقلوُم ِفی الّل لٍد الّنَ »َعلْن َعِللّیِ ْبلِن ُمَحّمَ

ْبلَواَب 
َ
ُملُر اهلُل َتَبلاَرَك َو َتَعاَللی أ

ْ
 َو َقلْد َوَقلَع َذَقُنلُه َعَللی َصلْدِرِه َفَیأ

ً
َعلاُس َیِمینلًا َو ِشلَماال ِبلِه الّنُ

ِب ِإَللّیَ ِبَما َلْم  َقّرُ ِئَكلِة اْنُظلُروا ِإَللی َعْبلِدی َما ُیِصیُبُه ِفلی الّتَ
َ

لُح ُثلّمَ َیُقلوُل ِلْلَمال لَماِء َفُتَفّتَ الّسَ
ِزیُدُه ِفیِه 

َ
ْو ِرْزقًا أ

َ
ُدَها َلُه أ َجّدِ

ُ
ْو َتْوَبًة أ

َ
ْغِفُرُه َلُه أ

َ
ِث ِخَصاٍل َذْنبًا أ

َ
ی ِلَثال ْفَتِرْض َعَلْیِه َراِجیًا ِمّنِ

َ
أ

ّنِی َقْد َجَمْعُتُهّنَ َله .«5
َ
ِئَكِتی أ

َ
ْشِهُدُکْم َمال

ُ
َفأ

ف( حضلرت هلادی می فرملود: »گاه هسلت کله بنلده بلرای نملاز شلب برخیلزد و 
خلواب بلر وی غلبله کنلد چنلدان کله او را بله راسلت و چپ کشلاند و گاهلی چانه اش به 
سلینه اش رسلد، حلق تعاللی املر فرمایلد کله درهلای آسلمان را بگشلایند و فرشلتگان را 
نلدا دهنلد کله نظلر کنیلد که این بنده من در راه نزدیكی به من چه سلختی ها می کشلد 
در چیلزی کله بلر وی واجلب نسلاخته ام بله امید سله چیلز: یا گناهش را بیاملرزم یا توبه 

1. بحاراالنوار، ج82، ص223.
2. میزان الحكمه، ج 10، ص 234.

3. نهج الفصاحه، ص 580.
4. امالی، ص، 380.

5. ثواب االعمال، ص، 42.
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روزیلش گردانلم و یلا رزق و روزی او را زیلاد کنلم. ای فرشلتگان شلما را گواه می گیرم که 
من همه را بدو عطا کردم«

اِلِحیَن  ُب الّصَ
ْ
ُكلْم َو َدأ ُة َنِبّیِ َها ُسلّنَ ْیلِل َفِإّنَ

َ
ِة الّل

َ
ِبلی َعْبلِد اهلل َقلاَل َعَلْیُكلْم ِبَصلال

َ
َعلْن أ

ْجَساِدُکم .1
َ
اِء َعْن أ

َ
َقْبَلُكْم َو َمْطَرَدُة الّد

ص( رسول خدا می فرماید: »بر شما باد به اقامه نماز شب، زیرا نماز شب سنتی 
کان است که  است از پیامبرتان رسول خدا. نماز شب عادت و رسم صالحان و پا

قبل از شما بودند و نماز شب موجب دفع بال و بیماری ها و دردها از بدن می شود.«

داستان

گردان آقلا میلرزا محملد تقلی ( نقلل شلده که:  □  از آقلا شلیخ محملد عللی )از شلا
برای نماز شلب بیدار شلدم و در اتاق را باز کردم تا برای تطهیر بیرون روم؛ دیدم برف 
آملده و نمی شلود بیلرون رفلت، للذا تقریبلا از نملاز آن شلب منصرف شلدم و برگشلتم که 
بخوابلم وللی از سلوراخ لولله بخلاری اطلاق صدایلی شلنیدم کله گفتله شلد: نلاز پلرورده 
کلش باشلد. للذا از همان جلا دوباره  تنعلم نبلرد راه بله دوسلت  عاشلقی شلیوه ملردان بال

برگشتم و به نماز ایستادم. 
از یكلی از آقایلان کله معاصلر ایشلان بود نقل شلده که ایشلان )آقا شلیخ محمد علی( 

نماز صبح را با وضوی نماز مغرب و عشاء می خوانده است. 2
□  یكی از نزدیكان امام می گوید:

»پنجاه سلال اسلت که نماز شلب امام خمینی ترک نشلده. امام در بیماری، در 
صّحلت، در زنلدان، در خالصلی، در تبعیلد، حّتلی بلر روی تخت بیمارسلتان قلب هم، 
نماز شب می خواندند. امام در قم بیمار شدند و به دستور اطّباء می بایست به تهران 
منتقلل شلوند، هلوا بسلیار سلرد بلود و بلرف می باریلد و یخبنلدان عجیبلی در جاّده هلا 
وجود داشت، امام چندین ساعت در آمبوالنس بودند و پس از انتقال به بیمارستان 
قللب بلاز نملاز شلب خواندنلد. شلبی کله از پاریس به سلوی تهلران می آمدند تملام افراد 
در هواپیما خوابیده بودند و امام تنها در طبقه باالی هواپیما نماز شب می خواندند.
گر امام را از نزدیک دیده باشید آثار اشک بر گونه های مبارک امام، حكایت  و شما ا

از شب زنده داری و گریه های نیمه شب وی دارد.
بعضی از پاسداران در قم نقل می کردند که گاهی اوقات که امام برای تهّجد بیدار 

1. همان، ص، 41.
2. صدای سخن عشق )از رهنمودهای آیه اهلل بهجت »ره«(، ص 75.
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می شدند، آنها را مورد نوازش و تفّقد قرار می دادند.«1
□  در یكی از نشریه ها از قول فرزند امام خمینی آمده است:

»شلبی که از پاریس عازم ایران بودیم، امام در هواپیما برای نماز شلب برخاسلتند 
و چنلان می گریسلتند کله خدمله هواپیملا، تعّجلب کلرده بودنلد و شلنیدم کله پرسلیده 

بودند: آیا امام از چیزی ناراحت هستند؟ من گفتم که کار هر شب امام است.
وقتلی املام را از قلم می بردنلد بلرای زنلدان ]در عصلر طاغوت [ امام با حالتی نماز شلب 
خواندند که یكی از همراهان بعدًا به من گفت: که ما تحت تأ ثیر شلدید نماز امام واقع 

شدیم و یكی از آنها تا تهران گریه کرده بود.
روزی کله از نجلف علازم کویلت شلدیم از صبلح سلاعت چهلار حرکلت کردیلم و شلاید 
هم زودتر، درسلت بعد از اذان صبح و بعد از آن همه گرفتاری ها سلاعت دوازده و شلاید 

بیشتر، سرانجام امام در ُهتل بصره استراحت کردند.
دو ساعت نخوابیده بودند که ساعت شان زنگ زد و بیدار شدند و نماز شب خواندند 

و بعد هم نماز صبح ...«2
□ شهید محراب مرحوم صدوقی می گوید:

»ما مسلافرت هایی با امام کرده ایم، در مسلافرت مشلهد یک اخالق پدرانه نسلبت 
بله ملا مبلذول داشلتند. وقتلی از ارض اقلدس بلر می گشلتیم در بیلن راه روس هلا بلرای 
گرفتنلد )در آن زملان قسلمت هایی از ایلران زیلر نظلر  بازرسلی جللوی ماشلین ملا را 
دولت های شوروی و آمریكا و انگلستان بود( همگی پیاده شدیم و چون امام از اّول 
تكلیلف، مراقلب نملاز شلب بودنلد و ایلن عملل، صلد در صلد از ایشلان تلرک نشلده، بعد 
از پیلاده شلدن خواسلتند کله نملاز شلب بخوانند. آنجا که وسلط بیابان بلود آبی وجود 
نداشلت. یک وقت نگاه کردیم آبی جاری شلده ایشلان آسلتین باال زد و وضو گرفت. 
بعدًا نفهمیدیم که تا ایشان نمازش   تمام شد آب بود یا نبود. به هر حال ما در آن سفر 

یک چنین کرامتی از ایشان دیدیم «
کله می بینیلم ایلن ملرد بلزرگ، متّصلل بله  و در اثلر همیلن شب زنده داری هاسلت 

)معدن عظمت ( شده است و در راه خدا از هیچ چیز نمی هراسد.
بنلا بله نوشلته بعضلی، املام خمینلی در ضملن بیلان ماجلرای زنلدان رفتن خود 

فرموده اند:
»همان طلور کله در آن جلاده مسلتقیم ]قم-تهلران[ می رفتیلم، ملن متوّجله شلدم 

1. فرازهایی از ابعاد زندگی امام، ص20.
2. داستان های شیرین از نماز شب، سید عبد اهلل حسینی. 
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آن دو نفلری کله جللو نشسلته بودنلد، یكلی از آنهلا اشلاره کلرد بله سلمت راسلت ]سلمت 
راسلت آن جلاّده دریاچله نملک اسلت، که برخلی از مؤمنینی را که علیله دولت فعالّیت 
شلدید داشلتند آنجلا می انداختنلد.[ بلا دسلت که به آن طرف اشلاره کلرد، من فهمیدم 
مقصودش چیسلت ولی من از اّول که با آنها رفتم هیچ نترسلیدم و آن وقت که اشلاره 

کردند هم واهلل نترسیدم.
ناقلل ایلن قضیله ادامله می دهلد: یكلی از مراجلع کله در آن مجللس بلود وقتلی ایلن 
عبارت را شلنید، دگرگون شلد و در برابر عظمت این مرد بزرگ الهی انگشلت به دندان 

گرفت.«1
□ یكی از دوستان و نزدیكاِن مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملكی تبریزی، می گوید:

»مرحلوم ملكلی  شلب ها کله بلرای تهّجلد و نملاز شلب به پلا می خاسلت، ابتدا در 
بسترش مّدتی صدا به گریه بلند می کرد؛ سپس بیرون می آمد و نگاه به آسمان می کرد 
ـمواِت َواالرض ...( را می خوانلد و سلر بله دیلوار می گذاشلت و  ـق الّسَ

ْ
و آیلات )إ ّنَ یف َخل

مّدتلی گریله می کلرد و پلس از تطهیلر نیلز کنلار حلوض   مّدتی پیش از وضو می نشسلت و 
می گریست.

وخالصله از هنلگام بیلدار شلدن، تلا آملدن بله محلّل نملاز و خوانلدن نماز شلب، چند 
جا می نشسلت و بر می خاسلت و گریه سلر می داد و چون به مصاّلیش   می رسلید، دیگر 

حالش قابل وصف نبود.«
□ محّدث قمی  در شرح حال محّدث گرانمایه، حاج شیخ عباس قّمی آورده اند:
ع فجلر  »وی در تملام دوره سلال، در چهلار فصلل، حّداقلل یلک سلاعت قبلل از طللو

بیدار و مشغول نماز و تهّجد بود.
به عبادت آخر شب و قبل از سپیده دم اهمّیت زیاد می داد و معتقد بود که بهترین 
اعملال مسلتحّبی، عبلادت و تهّجلد اسلت فرزنلد بزرگلش می گویلد: تلا آن جا کله من به 
خاطر دارم بیداری آخر شب از او فوت نشد، حّتی در سفرها، این شیوه عملی می شد.
محلّدث قملی دربلاره اسلتادش حلاج میلرزا حسلین نلوری، می نویسلد: او در زهلد و 
عبلادت سلخت کوشلا بلود، نملاز شلب او فلوت نشلد و راز و نیلازش بلا خداونلد متعال در 

تمام شب ها برقرار بود.«2
□ بدآموزی و کج اندیشی

»طلبه ای می گفت: شخصی به ظاهر باسواد و مّتقی به من گفت: بهتر است انسان 

1. همان.
2. حاج شیخ عباس قمی مرد تقوا و فضیلت لل  61، 91.
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نملاز شلب نخوانلد و نملاز صبلح را هلم نزدیلک طللوع آفتاب به جلای آورد، بلرای این که 
دچار ُعجب و خودبینی نشود و چون نماز شب غرور می آورد باید آن را ترک کرد!

آن طلبله گفلت: در اثلر ایلن کالم )چلون گوینلده آن را ملورد اعتملاد می دانسلتم ( 
چندین سال نماز شب نخواندم با اینكه سحر هم بیدار بودم !

ببینید بدآموزی و کج اندیشی را! به آن طلبه گفته شد:
گر  آن شخص شیطان بوده که چنین سخن مزخرفی را بر زبان رانده است ؛ زیرا، ا
ایلن سلخن صحیلح باشلد در همه مسلتحّبات جاری اسلت. بنابراین بایلد گفت: نماز 
جماعلت و قلرآن و دعلا و... نخوانیلم زیلرا مغرور می شلویم ! بی ارزش بودن این گفتار 
بله قلدری واضلح اسلت کله نیلازی به تفصیل نلدارد. چون بدیهی اسلت که انسلان در 
کنلار انجلام مسلتحّبات بایلد رذائلل اخالقلی را از خلود دور کنلد. و اصلاًل خلوِد نملاز شلب 
باعلث توفیلق انسلان بلرای سلتردن و زدودن ِصفلات رذیلله می شلود و آن خدایلی کله 
ک ُعجلب را نیلز  توفیلق سلحرخیزی می دهلد توفیلق پیراسلته شلدن از ملرض خطرنلا

عطا می کند.
ثانیلًا، چنیلن شلخصی کله ایلن قلدر الاباللی و بی تعّهلد اسلت کله نملاز صبلح خلود را 
در آخلر وقلت می خوانلد، معنلی نلدارد دچلار ُعجلب بشلود و اصلاًل دلیللی بلرای ُعجب او 
نیست مانند کوری است که نامحرم را نمی بیند! بلكه هنر است که انسان با رعایت 
و انجلام مسلتحّبات، دچلار خودپسلندی نشلود و خالصله تقلوای منفلی بله درد نملی 

خورد، آنچه سودمند است تقوای مثبت است.1
□ سالک کامل مرحوم ملكی می نویسد:

»گاهی از بعضی متهّجدین، نماز شلب فوت می شلود ولی این خود لطفی از سلوی 
خداونلد اسلت ؛ بلرای ایلن کله آن شلخص، از تلأ سلف خلوردن بلرای فلوت نملاز شلب و 
موّفلق نشلدن بله ایلن املر مهلم، اجلر بیشلتری ببلرد و نیلز از ُعجلب محفلوظ و مصلون 
بماند؛ ولی طبق آنچه از احادیث اسلتفاده می شلود این امر بسلیار نادر اسلت و بیش از 

یكی دو شب نمی شود.«2
برخی دیگر نیز چنین می پندارند که شب زنده داری و نافله شب با درس   خواندن 
منافات دارد و مانع تحصیل است و خالصه اتالف وقت است و باید آن وقت را صرِف 

درس خواندن و مطالعه کرد.
این گروه نیز سلخت در اشلتباهند و نمی دانند که تهّجد بهترین وسلیله برای ازدیاد 
توفیلق  در تحصیلل اسلت و چله بسلیار از تارکیلن تهّجلد را دیده ایلم کله نله تنهلا موّفق به 

1. اسرار الصلوة، ص 291.
2. همان.
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تحصیل نشده اند، بلكه در گرداب گناه غرق گشته اند.
در این باره مرحوم ملكی می گوید:

کله از شلب زنده داران بودنلد و همیلن  »ملن بسلیاری از محّصلیلن را می شناسلم 
ع سلبب شلد کله فهملی عمیلق و اسلتقامتی بی نظیلر در امر تحصیل نصیبشلان  موضلو
شلد و بله مراتلب و مقاملات واالیلی رسلیدند و بالعكس، کسلانی هسلتند کله در مطالعه 
کتب علمی کوشش بسیار دارند ولی به جایی نمی رسند و از علم خویش سودی نمی 

برند و برکتی نمی بینند.«1
ْیـَس ِمـْن ِشـَعِتنا( و نیلز 

َ
»معللوم نیسلت کسلانی کله دارای ایلن منطقنلد جلواب، )ل

 
َ

ْیل
ّ
( را، چه می گویند؟ چه پاسلخی بلرای )ُقم الل

َ
ْیل

ّ
ِ َصلـوَة الل

ّ
ْیـَس ِمّنـا َمـْن َلْ ُیَصـل

َ
)ل

ِإاّل َقِلیال(2 دارند؟«3

خالصه و نتیجه گیری  

• از آیه شریفه استفاده می شود که گر چه مخاطب در این آیه ظاهرا پیامبراست 
وللی از یلک نظلر می تلوان حكلم آن را تعمیلم داد و گفلت همله افراد با ایملان که برنامه 
الهلی روحانلی تلالوت و نملاز شلب را انجلام می دهنلد سلهمی از مقلام محملود خواهنلد 
داشلت و بله میلزان ایملان و عملل خلود به بلارگاه قرب پلروردگار راه خواهنلد یافت و به 
هملان نسلبت می تواننلد شلفیع و دسلتگیر وامانلدگان در راه شلوند. زیلرا می دانیلم هلر 
مؤمنلی در شلعاع ایملان خلود از مقلام شلفاعت برخلوردار خواهد بود وللی مصداق اتم و 

کمل این آیه شخص پیامبراست.  ا
• روایلات اسلالمی، اعلم از روایلات اهلل بیلت و روایاتلی کله از طلرق بلرادران اهلل 
تسلنن نقلل شلده اسلت مقلام محملود را بله عنلوان مقلام شلفاعت کبلری تفسلیر کلرده 
اسلت، چلرا کله پیامبربزرگ تریلن شلفیعان در عاللم دیگلر اسلت و آنهلا کله شایسلته 

شفاعت باشند، مشمول این شفاعت بزرگ خواهند شد.
• بلر اسلاس آیله شلریفه انسلان مؤملن هیلچ کار فلردی و اجتماعلی را جلز بلا صلدق و 
راسلتی آغاز نكرده، همچنین هیچ برنامه ای را جز به راسلتی پایان نمی دهد، راسلتی 

و صداقت و درستی و امانت، خط اصلی او در همه کارها می باشد. 

1. همان، ص 295.
2. سوره مّزمل، آیه 2.

3.  اسرار الصلوة، ص 291.





ولی مؤمنین

ذیــَن 
َّ
ال آَمُنــوا  ذیــَن 

َّ
ال َو  ُه 

ُ
َرُســول َو  اهلُل  ُكــُم  َوِلّیُ ــا 

َ
»ِإّن

ِكُعــوَن« را ُهــْم  َو  كاَة  الــّزَ ُیْؤُتــوَن  َو  ــالَة  الّصَ ُیقیُمــوَن 
]سوره مائده، آیه 55[

»ولّی�و�سرپرست�شما،�تنها�خداوند�و�پیامبرش�و�مؤمنانی�
كـه�نمـاز�را�برپـا�می�دارنـد�و�در�حـال�ركـوع،�زكات� هسـتند�

می�دهند«

7
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شأن نزول

ابوذر می گوید: روزی همراه، با پیامبر اسالم نماز ظهر را به جماعت اقامه کردیم، 
کم  پس )از نماز( نیازمندی تقاضای کمک کرد، )بر اثر فقری که بر غالب مسلمانان حا
بود( کسلی از حاضران کمكی به او نكرد، سلائل )که از دریافت کمک ناامید شلده بود( 
دستانش را به سوی آسمان بلند کرد و چنین گفت: خدایا! تو شاهد باش که در مسجد 
پیامبلر اسلالم تقاضلای کملک کلردم، کسلی کمكلم نكلرد! عللی کله در آن هنگام 
مشلغول نماز )مسلتحّبی و نافله( بود با انگشلت ِخْنِصْر )یعنی انگشلت کوچک دسلت 
راسلتش، که انگشلتری در آن بود( به آن نیازمند اشلاره کرد! شلخص نیازمند به سلوی 
آن حضلرت آملد و انگشلتر آن حضلرت  را در آورد و رفلت. ایلن صحنله در حضلور و جللوی 
چشلمان پیامبلر و اصحلاب انجلام شلد. پیامبلر )پلس از دیدن این صحنله زیبا و 
با شلكوه، دسلت به آسلمان بلند کرد و( فرمود: پروردگارا! برادرم موسلی بن عمران از تو 
تقاضایلی کلرد و گفلت:  »پلروردگارا! سلینه ام را گشلاده کلن و کارم را برایلم آسلان گردان؛ 
و گلره از زبانلم بگشلای؛ تلا سلخنان ملرا بفهمنلد. و وزیلری از خاندانلم بلرای من قلرار ده، 
بلرادرم هلارون را. بلا او پشلتم را محكلم گلردان؛ و او را در کارم شلریک سلاز« و تلو )در مقلام 
اجابلت خواسلته اش( در قلرآن چنیلن فرملودی: »بزودی بلازوان تو را به وسلیله برادرت 

محكم )و نیرومند( می کنیم؛ و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم.«
پلروردگارا! ملن محّملد، پیامبلر و برگزیلده تلو هسلتم، سلینه ام را گشلاده کلن؛ و کارم 
را برایلم آسلان گلردان؛ و وزیلری از خاندانلم؛ یعنلی عللی، برایلم قلرار ده، بلا او پشلتم را 

محكم گردان.«
ابو ذر در ادامه این حدیث می گوید: »به خدا قسم هنوز سخنان پیامبر به پایان 

ُكُم اهلُل َو ...« را بر پیامبر خواند!«1 ا َوِلّیُ
َ

نرسیده بود که جبرئیل نازل شد و آیه »ِإّن

1. الّتفسلیر الكبیر، فخر رازی، ج 12، ص 26 ؛  أسلباب النزول )حجتی(، ص 28. روایت ابو ذر نشلان می دهد 
کله صدقله حضلرت عللی در حلال نملاز، تنهلا یلك کملك معموللی بله شلخصی نیازمنلد نبلوده اسلت، بلكله 
باعث حفظ ُسلمعه و اّبهت مسلجد الّنبی، کانون اسلالم و مرکز صحابه و مسللمانان نیز شلد؛ زیرا آن نیازمند از 
ایلن کله در مسلجد الّنبلی، آن مسلجد پلرآوازه و پرخاطلره، بله او کمكلی نشلده بلود، بله درگاه خدا شلكایت کرد. 
ع نملاز، علالوه بلر رفلع نیاز آن انسلان محتلاج، موجب حفظ اعتبلار و اّبهت  بنابرایلن، صدقله آن حضلرت در رکلو

کلرم نیلز بود! مسلجد الّنبلی و اصحلاب پیامبلر ا
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گان مهم  واژ

ــــ    ولی 
گروهی از لغت شناسان، ریشه واژه والیت را ولی و به معنای قرب، شمرده اند.1

برخلی ماننلد طریحلی و راغلب اصفهانلی والیلت »با کسلره« را به نصلرت و والیت »با 
فتحه« را به امارت و اختیاری، معنا کرده اند.2

ابن اثیر بر این نظر است که واژه والیت، اشعار به تدبیر، قدرت و فعل دارد و تا این 
سه معنا جمع نگردند، کاربرد واژه والی، دشوار است.3

برای واژه ولی، حدود  21 معنا مانند محب، ناصر، سلطان، معتق و... ذکر کرده اند.4
ک لفظی، به  روشلن اسلت معانی یاد شلده، به عنوان معانی اصلی و به نحو اشلترا

شمار نمی روند؛ بلكه اینها موارد کاربرد این واژه می باشند. 
راغب اصفهانی در تحلیل واژه مورد نظر می نویسد: 

»والء و تواللی یعنلی دو شلییء یلا بیشلتر، چنلان واقع شلوند که بین آنهلا، چیزی غیر 
از خودشلان، قلرار نگیلرد؛ ایلن واژه بله نحلو اسلتعاره در قلرب به لحاظ مكان، نسلبت، 

دین، دوستی، نصرت و اعتقاد به کار می رود«5
واژه ولی، 44 بار و واژه اولیاء 42 بار در قرآن به کار رفته اند. تدبیر و تصرف کننده، 
متكفلل مصاللح، ناصلر، دوسلت، پیلرو، حلیلف وصلی وکیلل، فرزنلد، قریلب، اربلاب، 
آلهله، خویشلاوند، معتلق، ناصلح ولی نعمت، بنده، کارگزار، شلریک، مدافع، از جمله 

معانی هستند که قرآن پژوهان برای واژه ولی، ذکر کرده اند.6
یّلُ  »فیومی« نیز می گوید: ولّی شخص کسی است که به امر او قیام کند و آیه »اهلُل َو
ذیـَن َءاَمنـوا«7 از همیلن قبیلل اسلت.8 بنابرایلن از گفتلار لغویلان9 می تلوان اسلتفاده 

ّ
ال

1. زبیدی، تاج العروس،ج 20، ص 310 ؛ جوهری، الصحاح، ج 6، ص 2518.
2. طریحی، مجمع البحرین، ج 4، ص 554 ؛  مفردات واژه ولی. 

3. ابن اثیر، النهایه، ج 5، ص 227. 
4. زبیدی، تاج العروس، ج 20، ص 310.

5. مفردات، ص 886.
6. ر.ک. دامغانلی، الوجلوه الناظلره و النظائلر فلی القلرآن، ج2، ص 292 و 289؛  شلعرانی، نثر طوبی، ج 2، ص 

580 ؛ خرمشلاهی، بهاء الدین، دانشلنامه قرآن، ج 2، ص 2327 و 2324 و ..  .
7. سوره بقره، آیه 257.

8. المصباح المنیر، ج 2، ص 672.
9. ر.ک. زبیلدی، تلاج العلروس ج 20، ص 310 ؛ جوهلری، الصحلاح ج 6 ص 2518 ؛ طریحلی، مجملع 

البحریلن ج 4، ص 554 ؛ مفلردات واژه وللی .
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کرد که معنای »والیت«، همان سرپرستی و عهده دار بودن کار دیگری است و معانی 
دیگلری کله بلرای آن گفته انلد، از قلملرو همیلن معنلا اسلت؛ پس وقتی گفته می شلود: 
دوسلت، هم سلایه، هم پیملان، پلدر، خلدا و پیامبلر وللّی هسلتند، در همله ملوارد، ایلن 
معنا )اولوّیت در قیام به امور( موجود است و چنان که ادیبان تصریح کرده اند، اصل، 
ک لفظلی را بپذیریلم؛ یعنلی معانلی  ک لفظلی اسلت1 و در صورتلی کله اشلترا علدم اشلترا
متعلّددی بلرای لفلظ والیت قائل شلویم، قرایلن حالی و لفظی داللت می کند بر این که 
مقصود از »والیت« در این آیه، همان سرپرستی است؛ زیرا والیت که به صورت مفرد 
و با یک تعبیر، به همه )خدا، پیامبر، مؤمنانی که ...( نسبت داده شده، به یک معنا 
یل  ِبامُلؤِمنینَ ِمن  و

َ
ـِیُّ أ ذیـن َءاَمنـوا(2 و پیامبر )الّنَ

ّ
یِلّ ال اسلت و چنان کله خداونلد )اهلُل َو

ذین َءامنوا ...« 
ّ
نُفسـِهم(3 والیت به معنای سرپرسلتی بر مؤمنان را دارا هسلتند: »ال

َ
أ

نیلز هملان والیلت خلدا و پیامبلر را دارد؛ البّته این والیت بلرای خداوند باالصاله و برای 
 ذیـَن َءامنـوا ...« تبعلی و بلا اذن پروردگار اسلت. از سلوی دیگر، پیامبر

ّ
پیامبلر و »ال

 
َ

یـَك الّذكـَر ِلُتبـّینَ ِللّنـاِس َمـا ُنـّزل
َ
نَزلنـا ِإل

َ
کله وظیفله تبییلن آیلات را بلر عهلده دارد: »و أ

ِإلِیم«4 خود به روشنی والیت در این آیه را تفسیر کرده است.5

نکات تفسیری

1(  منظور از »الذین آمنوا«  

اسلت  الفلاظ حصلر شلمرده شلده  از  ادبّیلات علرب  در  ملا  إّنَ کلمله  کله  می دانیلم 
نیسلت«  ایلن  جلز  و  اسلت  »ایلن   جملله  یلا  »فقلط«  کلمله  آن،  فارسلی  معلادل  و 
فقلط سله دسلته ای هسلتند  مؤمنلان،  و سرپرسلت شلما  وللی  بنابرایلن  می باشلد؛ 
کله در آیله شلریفه آملده اسلت و غیلر از ایلن سله، هیلچ کلس وللّی مؤمنلان محسلوب 
 خلدا رسلول   -2 خداونلد   -1 از:  عبارتنلد  مذکلور  دسلته  سله   نمی شلود؛ 
ِذیـَن آَمُنـوا؛ آنهلا کله ایمان آورده اند« البّتله نه تمام مؤمنان؛ بلكه بعضی از آنها 

َّ
3- »ال

طبق شرائطی که در ادامه آیه آمده است.

1. مغنی اللبیب، باب پنجم، ص 792 ل 791.
2  سوره بقره، آیه 257.
3. سوره احزاب، آیه 6.
4. سوره نحل، آیه 44.

5. دائرة المعارف قرآن کریم )1(، ص 432.
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گلروه سلوم از اولیلاء  ِكُعـوَن«-  كاَة َو ُهـْم را ـالَة َو ُیْؤُتـوَن الـّزَ ِذیـَن ُیِقیُمـوَن الّصَ
َّ
 »ال

 اقامله نملاز 
ً

مؤمنلان، مؤمنلان هسلتند، اّملا نله همله مؤمنلان؛ بلكله مؤمنانلی کله اّوال
ع نملاز به  می کننلد و علالوه بلر اقامله نملاز، زکات می پردازنلد و ثالثلًا زکات را در حلال رکلو

مستحّق آن می دهند.
نتیجه این که ولی و سرپرست شما مؤمنان فقط سه دسته هستند:

1- خداونلد 2- پیامبلر 3- آنهلا کله ایملان آورده انلد و نملاز را برپلا می دارنلد و در 
ع زکات می دهند.1 حال رکو

ِكُعوَن« کیست؟ ِذیَن آَمُنوا ... را
َّ
مصداق »ال

ع ابحلاث گذشلته معنلای »اّنملا« و »وللّی« روشلن شلد وللی هنلوز ابهلام آیله  از مجملو
ِذیَن 

َّ
 برطرف نشلده اسلت؛ زیرا از بحث های گذشلته معلوم نشلد که مراد از »َو ال

ً
کامال

ِكُعوَن« کیست؟ آَمُنوا ... را
مله امینلی در کتلاب بی نظیلرش، الغدیلر، از بیسلت منبلع معلروف اهلل سلّنت 

ّ
عال

روایاتلی پیراملون آیله شلریفه محلّل بحلث نقلل می کنلد؛ منابلع معروفلی چلون تفسلیر 
طبری، تفسلیر اسلباب الّنزول، تفسلیر فخر رازی، تذکره سلبط ابن جوزی و الّصواعق 
ابن حجر و نور االبصار شبلنجی و تفسیر ابن کثیر و مانند آن که از اعتبار خاّصی در نزد 
ح  اهلل سلّنت برخلوردار اسلت. راویلان ایلن احادیلث ده نفلر از صحابله معروف، به شلر

زیر، می باشند:
کله  1. ابلن عّبلاس 2. عّملار یاسلر 3. جابلر بلن عبلداهلل االنصلاری 4. ابلوذر غفلاری 
مشروح ترین و متقن ترین روایت را در این زمینه نقل کرده است 5. انس بن مالک  6. 
عبد اهلل بن سالم 7. سلمة بن کهیل 8. عبد اهلل بن غالب 9. عقبة بن حكیم 10. عبد 

اهلل بن ابّی.2
بنابرایلن براسلاس روایلات فراوانلی در منابلع شلیعه و اهلل سلّنت، ایلن آیله در شلأن 
امام علی نازل شده است. بر پایه این روایات که برخی از آنها با اندکی تفاوت نقل 
شده، فقیری وارد مسجد پیامبر  شد و تقاضای کمک کرد؛ ولی کسی چیزی به او 
نداد. او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! شاهد باش که من در مسجد 
 رسول تو تقاضای کمک کردم؛ ولی کسی به من چیزی نداد. در همین حال، علی
ع بلود، با انگشلت کوچک دسلت راسلت خود اشلاره کلرد. فقیر نزدیک  کله در حلال رکلو

آمد و انگشتر را از دست حضرت بیرون آورد و این آیه نازل شد.3 

1. آیات والیت در قرآن، ص 78.
2. همان، ص 82.

3.  احقاق الحق، ج 2، ص 399؛ شواهد التنزیل، ج 1، ص 209- 239
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ابلوذر غفلاری نیلز همیلن شلأن نلزول را روایلت کلرده و در ادامله آورده اسلت: در آن 
هنلگام، پیامبلر در حلال نملاز بلود و ایلن ماجلرا را مشلاهده کرد. هنگامی کله از نماز 
غ شلد، سلر بله سلوی آسلمان برداشلت و گفلت: خدایلا! برادرم موسلی از تو خواسلت  فلار
که روح او را وسلیع و کارها را بر او آسلان کنی و گره از زبانش بگشلایی تا مردم گفتارش 
را درک کننلد و نیلز تقاضلا کلرد هلارون را کله بلرادرش بلود وزیلر و یلاورش قلرار دهلی و به 
وسلیله او، بلر نیرویلش بیفزایلی و در کارهایلش شلریک سلازی. خداونلدا! ملن محمد، 
پیامبلر و برگزیلده تلوام. سلینه ملرا گشلاده کلن و کارهلا را بلر من آسلان سلاز. از خاندانم، 

علی را وزیر من گردان تا به وسیله اش پشتم قوی و محكم شود.
هنلوز دعلای پیامبلر پایلان نیافتله بلود کله جبرئیلل آیه والیلت را نازل کلرد.1 این 
گلون درمنابلع شلیعه و اهلل سلّنت نقلل شلده اسلت. ازجملله  شلأن نلزول از طلرق گونا
اصحابی کله ایلن حادثله را نقل کرده اند.املام عللی، 2 عبلداهلل بلن عّبلاس3 ابورافلع 

مدنی،4عّماربن یاسر5 ابوذر غفاری،6 انس بن مالک،7 و مقدادبن اسود هستند.8
از تابعان نیز مسلمة بن کهیل، 9عتبةبن ابی حكیم،10 ُسّدی11 و مجاهد12 به نقل 

این حادثه پرداخته اند.
 در کتلاب غایلة الملرام تعلداد 24 حدیلث در ایلن بلاره از اهلل تسلّنن و 19 حدیلث از 
شلیعه نقلل شلده اسلت.13  در هلر صلورت، از نظلر شلیعه تردیلدی نیسلت کله ایلن آیله 
دربلاره املام عللی فلرود آملده و از نظلر اهلل سلّنت نیلز شلهرت ایلن روایلات بله حّدی 
است که متكّلم معروف اهل سّنت، قاضی ایجی در کتاب مواقف تصریح کرده است 

1.  مجمع البیان، ج 3، ص 324 و 325.
2. شواهد التنزیل، ج 1، ص 226؛ الدّرالمنثور، ج 3، ص 106؛ المراجعات، ص 230.

3. همان، ص 232. 
4. الدّرالمنثور، ج 3، ص 106.

5. فرائد السمطین، ج 1، ص 194.
6. شواهد التنزیل، ج 1، ص 225. 

7. التفسیر الكبیر، ج 12، ص 26؛ شواهد التنزیل، ج 1، ص 230. 
8. همان، ص 228. 

9. الدّرالمنثور، ج 3، ص 105.
10. جامع البیان، مج 4، ج 6، ص 390. 

11. همان، ص 389.

12. همان، ص 390.
13. منهاج البراعة، ج 2، ص 350.
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ح مواقف،  که مفّسلران بر نزول این آیه در شلأن علی اجماع دارند.1 جرجانی در شلر
ح تجرید »16«  نیز  ح مقاصد »15«  و قوشلچی در شلر »14«  سلعدالدین تفتازانی در شلر

بر این اجماع اعتراف دارند.2
عبداللرزاق  حافلظ  ماننلد  گلون،  گونا اعصلار  در  سلّنت  اهلل  از  بزرگلی  محّدثلان 
صنعانلی )شلیخ بخلاری( حافلظ عبدبلن حمیلد، حافلظ رزیلن بلن معاویله، حافلظ 
کر،  نسلائی )مؤللف صحیلح(، حافلظ محمدبلن جریر طبلری، ابن ابی حاتم، ابن عسلا
ابن جلوزی،  هیثملی،  بغلدادی،  خطیلب  طبرانلی،  ابوالقاسلم  ابوبكربن مردویله، 
محلّب طبلری، جلالل الدیلن سلیوطی و مّتقی هندی، این روایت را در کتاب هایشلان 
کله ایلن آیله در شلأن  گفتله اسلت: بیش تلر اخباریلان برآننلد  آورده انلد.3 آلوسلی هلم 
امام علی نازل شلده4. و شلهرت این خبر به حّدی بوده که حسلان بن ثابت، شلاعر 

رسول خدا نیز این منقبت علی را به نظم آورده است:
کعلًا  کنلت را  فانلت اّللذی اعطیلت اذ 
کلع  را خیلر  یلا  النفلس  فدتلک   زکاة 
والیلة خیلر  اهلل  فیلک   فانلزل 
الشلرایع 5 کتلاب  اثنلی  اثبتهلا   و 

2( منظور از »ولی«
الف( نقل معانی متعدد از طرف اهل سنت 

گر معنای این کلمه روشلن  ابتدا به تبیین و تشلریح کلمه »ولی« می پردازیم؛ زیرا ا
شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد. برخی از مفّسران اهل سّنت برای دور کردن 
مخاطبان خویش از معنای روشلن آیه، معانی بسلیاری، بیسلت و هفت معنی6 برای 
وللی ذکلر کرده انلد، تلا بگویند این کلمه لفظ مشلترکی اسلت که معانلی مختلفی دارد و 
ما نمی دانیم که خداوند در این آیه کدامیک از آن معانی را اراده کرده است؛ پس آیه 

مبهم است و داللت بر چیزی ندارد!

ح المواقف، ج 8، ص 360. 1. شر
ح تجرید، قوشچی، ص 368. ح المقاصد، ج 5، ص 207. )16(. شر 2.  )14(. همان . )15(. شر

3. ر.ک. آیة الوالیة، ص 12. احقاق الحق، ج 2، ص 399- 407.
4. روح المعانی، مج 4، ج 6، ص 244.

کریم)1(، ص: 431. 5. دائرة المعارف قرآن 
مله امینلی در اثلر گرانسلنگ خویلش، الغدیلر، جللد 1، صفحله 362، ایلن احتملاالت بیسلت و 

ّ
6. مرحلوم عال

هفتگانله را نقلل کلرده اسلت.
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ب( اهل لغت بیشتر از سه معنی برای ولی نیاورده اند
وللی هنگاملی کله بله لغلت مراجعله می کنیم و کلملات و نظرّیلات متخّصصین لغت 
را مطالعله می نمائیلم، مشلاهده می کنیلم کله آنلان بیش از دو تا سله معنلی برای کلمه 
»ولی« نگفته اند. بنابراین بقّیه معانی، همه، به این سه معنی بازمی گردد! این سه 

معنی عبارتند از:
1- »ولی« به معنای یار و یاور و ناصر و والیت به معنای نصرت و یاری است.

2- معنی دومی که برای والیت گفته اند، سرپرستی و صاحب اختیار بودن است، 
بنابراین »ولی« سرپرست و صاحب اختیار است.

3- سلومین معنلای »وللی« دوسلت و رفیلق اسلت؛ هر چند انسلان را نصلرت و یاری 
نكند. ولی از آنجا که دوست در عالم رفاقت، غالبًا به یاری انسان می شتابد، معنای 
سلوم نیلز بله معنلای اّول بازمی گردد؛ بنابراین، از نظر دانشلمندان لغلت »ولی« دارای 

دو معنای عمده است و بقّیه معانی به این دو بازمی گردد.1
بلا بررسلی آیلات قلرآن در می یابیلم کله کلمله ولّی در معانی مختلفی اسلتعمال شلده 

کثر موارد به معنای سرپرست و صاحب اختیار است. است؛2 ولی در ا
ج( منظور از ولّی در آیه مورد بحث 

انصاف این است که »ولّی« در این آیه به معنای سرپرست و صاحب اختیار است؛ 
نه به معنای دوست و یار و یاور؛ زیرا:

: »اّنملا« کله در صلدر آیله آملده دلیلل بلر حصلر اسلت. یعنلی فقلط ایلن سله دسلته 
ً

اّول
گر ولّی به معنای دوسلت باشلد حصر  وللّی مؤمنلان هسلتند، نله غیلر آنهلا؛ در حالی که ا
معنی نخواهد داشت، زیرا در این صورت واضح است که غیر از سه گروه فوق کسان 
گلر ولّی بله معنای یلار و یاور  دیگلری هلم یلار و یلاور مؤمنلان هسلتند، علالوه بلر ایلن که ا
ِذیَن آَمُنوا« الزم نبود، که در حال اقامه نماز زکات بدهند. 

َّ
باشد این همه قید برای »ال

زیلرا همله مؤمنلان، حّتلی در غیلر حلال نملاز و بلكله حّتی مؤملن بی نملاز، می تواند یار و 
یاور برادر مسلمان خویش باشد؛ بنابراین، از کلمه »اّنا« که داللت بر حصر می کند و 
ِذیَن آَمُنوا«  آمده اسلت، اسلتفاده  می شلود که والیت در 

َّ
قیود متعّددی که در مورد »ال

1. آیات والیت در قرآن، ص 78
2. در بعضلی از آیلات بله معنلای »یلار« و »یلاور« و »ناصلر« اسلتعمال شلده اسلت؛ مثلل آیله شلریفه 107 ؛  در برخی 
از آیلات بله معنلای »معبلود« اسلت، آیله 257 سلوره بقلره ؛ در برخلی آیلات بله معنلای »هلادی« و »راهنملا« نیلز 
آملده اسلت،؛ در آیله 17 سلوره کهلف ل بله معنلای سرپرسلت و صاحلب اختیلار ماننلد آیات 28 سلوره شلوری، 33 

سلوره اسلراء، 282 سلوره بقلره،  34 سلوره انفلال، آیله پنجلم سلوره مریلم.
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آیله شلریفه بله معنلای دوسلتی و نصلرت نیسلت؛ بلكه بله معنای سرپرسلتی و صاحب 
اختیار بودن اسلت. خداوند و پیامبر و مؤمنین )با آن شلرایطی که در آیه آمده( ولّی و 

صاحب اختیار و سرپرست شما می باشند.
ثانیـًا: آیله 56 سلوره مائلده، کله بعلد از آیله ملورد بحلث آمده اسلت، بهتریلن قرینه و 

دلیل بر مّدعای ماست؛ خداوند متعال در این آیه می فرماید:
غاِلُبوَن 

ْ
ِذیَن آَمُنوا َفِإّنَ ِحْزَب اهلِل ُهُم ال

َّ
ُه َو ال

َ
 اهلَل َو َرُسول

َّ
َو َمْن َیَتَول

و کسانی که والیت خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرند، )پیروزند؛ زیرا( حزب 
و جمعّیت خدا پیروز است.

حلزب بله معنلای جمعّیلت متشلّكل اسلت، پیلروزی یلک حلزب بله معنلای غلبله و 
پیروزی آنها در یک حرکت و جهش اجتماعی است؛ بنابراین، از این آیه شریفه که در 
ارتباط با آیه قبل و مورد بحث است و ظاهرًا همزمان نازل شده اند، استفاده می شود 

ح شده در آیه مذکور یک والیت سیاسی و حكومتی است. که والیت مطر
بنابرایلن، معنلای آیله چنین می شلود: »کسلی که حكومت خلدا و پیامبر و حكومِت 

الذین آمنوا .... را بپذیرد، چنین حزب و جمعّیتی پیروز است.«
نتیجله ایلن کله، بلا تفّكلر و تعّملق در کلمله کلمله و جمله جمله آیه والیلت و با صرف 
نظر از روایات فراوانی که در تفسلیر آیه وارد شلده اسلت، معلوم شلد که ولّی در این آیه 
ِذیَن 

َّ
بله معنلای املام و پیشلوا و سرپرسلت اسلت و هلر کس حكوملت خدا و رسلول و »ال

آَمُنوا« را با آن شرایطی که در آیه آمده بپذیرد پیروز و منصور خواهد بود.
د( بیان عالمه طباطبایی 

عالمله ابتلدا اثبلات می کننلد کله خداونلد متعلال والیلت تشلریعی خلود را بله برخی از 
بنلدگان برگزیلده اعطلاء نملوده اسلت للذا  می فرماینلد: قلرآن بلرای خداونلد متعلال دو 
سلنخ از والیلت قایلل اسلت: والیلت تكوینلی و تشلریعی والیلت تكوینلی خلاص خداوند 

متعال.    
 الف( آیاتی که والیت تشریعی را که در آیات قبل برای خداوند ثابت می کرد در آنها 
همان را برای رسول خدا ثابت می کند و قیام به تشریع و دعوت به دین و تربیت امت 

و حكومت بین آنان و قضاوت در آنان را از شؤون و مناصب رسالت وی می داند.1
جامع و فشرده این آیات اینست که رسول خدا نیز دارای چنین والیتی هست که 
امت را بسوی خدای تعالی سوق دهد و در بین آنها حكومت و فصل خصومت کند و در 

1. مانند آیات احزاب آیه 6. ل سلوره نسلاء آیه 105 ل سلوره شلوری آیه 52 ل سلوره جمعه آیه 2 ل سلوره نحل آیه 44 
ل سلوره مائده آیه 49 ل سلوره احزاب آیه 36 ل سلوره نسلاء آیه 59.
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تماملی شلؤون آنهلا دخاللت نماید و همیلن طور که بر مردم اطاعت  خلدای تعالی واجب 
کرده است اطاعت او نیز بدون قید و شرط واجب است. پس برگشت والیت آن حضرت 
به سلوی والیت تشلریعی خداوند عالم اسلت، به این معنا که چون اطاعت خداوند در 
امور تشریعی واجب است و اطاعت رسول خدا هم اطاعت خداست پس رسول خدا 
مقلدم و پیشلوای آنلان و در نتیجله والیلت او هلم هملان والیت خداونلد خواهد بود. کما 
« و آیله »َو ما كاَن 

َ
ُسـول ِطیُعوا الّرَ

َ
ِطیُعوا اهلَل َو أ

َ
اینكله بعضلی از آیلات گذشلته ماننلد آیله »أ

ُه ...« و آیاتی دیگر به این معنا تصریح می کردند. 
ُ
ْؤِمٍن َو ال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَی اهلُل َو َرُسول مِلُ

ب( آیاتی که همین والیتی را که دسلته سلوم برای رسلول خدا ثابت می نمود برای 
امیلر المؤمنیلن، عللی بلن ابلی طاللب ثابلت می کنلد و آن آیلات یكی همیلن آیه مورد 
بحث ما است که بعد از اثبات والیت تشریعی برای خدا و رسول، با واو عاطفه عنوان 
»الذیـن آمنـوا« را کله جلز بلر امیر المؤمنین منطبق نیسلت بله آن دو عطف نموده و به 
یک سیاق این سخن والیت را که گفتیم در هر سه مورد والیت واحده ای است برای 
پلروردگار متعلال، البتله بله طلور اصاللت و بلرای رسلول خلدا و امیر المؤمنیلن به طور 

تبعیت و به اذن خدا ثابت می کند.1
بیان ایشان به طور خالصه در آیه مورد بحث این است که: هر جا در قرآن والیت را 
به پیغمبر نسلبت داده اسلت مقصود از آن والیت در تصرف یا محبت اسلت مانند 
ُه َو 

ُ
ُكـُم اهلُل َو َرُسـول ـا َوِلّیُ

َ
ْنُفِسـِهْم«2 و آیله »ِإّن

َ
ْؤِمِنـینَ ِمـْن أ یل  ِبامْلُ ْو

َ
ـِیُّ أ آیله شلریفه: »الّنَ

ِذیَن آَمُنوا ...« چون در این دو آیه روی سلخن با مؤمنین اسلت و معنا ندارد رسلول 
َّ
ال

خدا یاور آنها باشد چنان که مفصال بیان کردیم.
پلس معللوم شلد کله ایلن دو آیله ملورد بحلث در سلیاق، بلا آیلات سلابق خلود شلرکت 
ندارنلد و للو اینكله فلرض هلم بكنیلم کله والیلت بله معنای نصرت اسلت و نبایلد فریب 

جمله آخر آیه یعنی:
غاِلُبـوَن« را خلورد و خیلال کلرد کله ایلن جملله تنها مناسلب با 

ْ
»َفـِإّنَ ِحـْزَب اهلِل ُهـُم ال

والیلت بله معنلای نصلرت اسلت. زیلرا ایلن جمله بلا معانی دیگلر والیت یعنلی تصرف و 
محبت نیز مناسلبت دارد، برای اینكه غلبه دینی و انتشلار دین خدا در همه عالم که 
یگانله هلدف اهلل دیلن اسلت محتلاج اسلت به اینكله اهل دین به هر وسلیله شلده به 
خلدا و رسلول متصلل و مربلوط شلوند، چله اینكله ایلن اتصلال بله نصلرت خلدا و رسلول 
باشلد و یا به قبول تصرفاتشلان و یا به محبت و دوسلت داشتن شلان، پس جمله آخر 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 6، ص 18 ل 15. با تلخیص.
2. سوره احزاب، آیه 6.
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آیه با هر سه معنا سازگاری دارد.1

پاسخ به برخی شبهات 

الف(  ادعای فخر رازی در باره آیه والیت 
اّدعلای فخلر رازی، مبنلی بلر ایلن کله مجموعه روایلات موجود پیرامون آیه شلریفه 
محّل بحث، تنها سه روایت مذکور است، سخن بی اساسی است؛ زیرا بیش از چهل 
روایت در این زمینه وجود دارد2 و جالب این که بیشتر این روایات از خود اهل سّنت 
نقلل شلده اسلت وللی املان از تعّصلب و لجاجلت کله وقتلی دامنگیلر انسلان می گلردد، 
باعلث می شلود کله او سلخنان غیلر منتظلره بگویلد، هلر چنلد دانشلمندی چلون فخلر 
گلر در مسلئله ای، مانند آیله فوق، بیلش از چهل روایت  رازی باشلد! علالوه بلر ایلن کله ا
بله ملا رسلیده باشلد، می تلوان اّدعلا کلرد کله چندیلن برابلر آن، روایلت وجود داشلته که 
در طلول تاریلخ از بیلن رفتله اسلت؛ مخصوصلًا در دوران سلیاه و تاریلک بنلی امّیله کله 
 مخصوصلًا آنچله مربوط به امیلر مؤمنان ،رسلمًا بلا فضائلل و مناقلب اهلل البیلت
بود، مبارزه می شلد و کسلی جرأت بیان و نشلر فضائل آن حضرت را نداشلت و چه بسلا 
افلرادی بودنلد کله فضائللی از حضلرت می دانسلتند و جلرأت بیلان آن را نداشلتند و آن 
فضائلل را بلا خلود بله گلور بردنلد! جّو خفقان و اختناق به قدری شلدید بلود که افرادی 
گر کسلی نام  کله فضائلل اهلل بیلت را می گفتند تحت تعقیب قرار می گرفتند، بلكه ا

فرزندش را علی می نهاد، نیز مورد مؤاخذه قرار می گرفت!
گر در مسئله ای 40 روایت به ما برسد به جرأت می توان اّدعا  با این شرایط سخت ا

کرد که چند برابر این مقدار روایت بوده که در طول تاریخ از بین رفته است! 
نتیجله ایلن کله، بلا توّجله بله روایلات فلراوان، کله در حلّد تواتلر اسلت و برخلی از آنهلا 
ُكـُم اهلُل« در  ـا َوِلّیُ

َ
ح شلد، شلّكی باقلی نمی مانلد که آیه شلریفه »ِإّن بله طلور مفّصلل مطلر

شلأن حضلرت امیلر مؤمنلان وارد شلده و آن حضلرت، پلس از خداونلد و پیامبلرش، 
سرپرست مسلمان ها و امام و رهبر و پیشوای آنهاست.3

ب( چرا تمام ضمیرها در آیه شریفه جمع آمده 
همان گونه که گذشت آیه شریفه برای سه گروه والیت قائل شده است و در مورد 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 6، ص 7؛ با تلخیص.
2. ر.ک. والیت در قرآن، ص 80.

3. همان، ص 86.
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گروه سوم تمام ضمیرها، فعل ها و موصول ها بصورت جمع آمده است.
توّجه كنید:

کعون. ذین 2. آمنوا 3. اّلذین 4. یقیمون 5. یؤتون 6. هم 7. را
َ
1. اّل

هفت کلمه مذکور همه متناسلب با جمع اسلت، معنای این جمالت این اسلت که  
ع به فقیر کمک کردند، در حالی که در تمام روایات فقط از  افراد مختلفی در حال رکو
ع صدقه داد، نام برده شلده اسلت. با توّجه به  علی به عنوان کسلی که در حال رکو
این مطلب، آیا روایاتی که در شلأن نزول آیه شلریفه وجود دارد، با آیه سلازگار اسلت؟ و 
گر بین آیه ای از قرآن مجید و روایت یا روایاتی تعارض وجود داشلته  روشلن اسلت که ا
باشلد، بایلد دسلت از آن روایلت یلا روایلات برداریلم و بله مضملون و محتلوای آیله قلرآن 
عمل کنیم، پس تعارض فوق بین آیه شریفه و روایات، روایات را بی اعتبار می کند.

پاسخ: دانشمندان و مفسران اهل سّنت خود پاسخ این اشكال را داده اند؛ فخر رازی 
در جواب این سؤال می گوید:

»جملع گاهلی بلرای احتلرام اسلت، یعنلی گاهلی بلا ایلن که مخاطلب یک نفر بیشلتر 
نیسلت، بلرای احتلرام لفلظ جملع بله کار بلرده می شلود هملان گونله کله در فارسلی نیلز 
چنیلن اسلت و بله جلای »تلو رفتلی، گفتلی، آملدی و ماننلد آن« گفتله می شلود: »شلما 
رفتیلد، گفتیلد، آمدیلد و ماننلد آن« بنابرایلن در ادبّیات عرب گاهی جهت احترام لفظ 

جمع به جای مفرد به کار برده می شود و در آیه فوق نیز چنین است.«1 
آلوسی در روح المعانی پاسخ دیگری داده است؛ او می گوید:

»گاه بلرای عظملت شلخص و گاه بلرای عظملت کار، به جای صیغله مفرد از صیغه 
جملع اسلتفاده می شلود و ایلن در لغلت علرب مرسلوم اسلت. وللی چون این اسلتعمال، 

مجازی است نیاز به قرینه دارد.«2  
: همان طور که گفتید استعمال صیغه جمع به جای مفرد جهت 

ً
و اّما پاسخ ما: اّوال

احتلرام شلخص یلا عظملت کار، مرسلوم و متلداول اسلت و در آیله ملورد بحلث نیلز بله 
همیلن جهلت صیغله جملع به کار رفته اسلت و قرینه این اسلتعمال مجازی این اسلت 
که هیچ کس از دانشلمندان، حّتی دانشلمندان متعّصب اهل سلّنت، معتقد نیسلتند 
ع صدقله داده باشلد تا مشلمول آیه باشلد و این خود  غیلر از عللی، کسلی در حلال رکلو
بهترین قرینه بر استعمال لفظ جمع در موردی است که باید لفظ مفرد بیاید.                        
ثانیلًا: در آیلات قلرآن مجیلد بله طلور گسلترده صیغله جملع در جایلی کله بایلد مفلرد 

1. الّتفسیر الكبیر، ج 12، ص 28.
2. روح المعانی، ج 6، ص 167.
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استعمال شود به کار رفته است.1
ْجُرُهـْم 

َ
ُهـْم أ

َ
ا َو َعالِنَیـًة َفل ـاِر ِسـّرً ْیـِل َو الّنَ

َّ
ـْم ِبالل ُ

َ
ْموال

َ
ِذیـَن ُیْنِفُقـوَن أ

َّ
مثلال در آیله »ال

ذین، ینفقون، اموالم، 
ّ
ْم َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن «2 نیز کلمات »ال ْیِ

َ
ْم َو ال َخْوٌف َعل ِ ّبِ ِعْنَد َر

ّبـم، علیـم، هـم، حیزنـون« همله، بله صیغله جملع آملده اسلت؛ ولی  فلهـم، اجرهـم، ر
بسلیاری از مفّسلران گفته انلد کله منظلور، عللّی بلن أبلی طاللب بلوده اسلت که شلب 
و روز، پنهلان و آشلكار انفلاق می کلرده اسلت. طبلق روایتلی، آن حضلرت چهلار درهلم 
داشت، یكی را شبانه و دیگری را در روز، سومی را آشكار و چهارمی را پنهان انفاق کرد 

و آیه فوق در شأن انفاق او نازل شد!3  
سـؤال: مگلر می شلود بلرای کارهلای بسلیار جزئلی، همچلون انفلاق چهلار درهلم، 

آیه ای نازل می شود؟
پاسخ: آنچه از نظر اسالم مهم است کیفّیت و چگونگی عمل است نه مقدار عمل. 
گلر عملل مخلصانله باشلد، ممكن اسلت در شلأن انفاق کمتلر از چهار درهم  بنابرایلن، ا
گلر کسلی کوهلی از طلال هلم انفلاق کنلد وللی از سلر اخلالص  نیلز آیله ای نلازل شلود، اّملا ا

نباشد، هیچ ارزشی نخواهد داشت و آیه ای در شأن آن نازل نمی شود.4

ج( چگونه ممکن است علی در زمان حیات پیامبر والیت داشته باشد

ح نموده اند این است که: اشكال دیگری که فخر رازی5 و دیگران مطر
گر والیت در این آیه شریفه به معنای سرپرستی و صاحب اختیار بودن و امامت   »ا

و رهبری باشد والیت علی علیه السالم در حال حیات پیامبر  چه معنایی دارد؟
زیلرا بلر فلرض ثبلوت ایلن معنلی بلرای عللّی بلن أبلی طاللب والیلت بعلد از رحللت 
پیامبلر بلرای او ثابلت می شلود وللی در زملان حیلات پیامبلر چنیلن والیتلی بلرای او 
گر والیت را به معنای دوستی و نصرت بگیریم هیچ اشكالی ندارد،  ثابت نیست، اّما ا

زیرا علی حّتی در زمان پیامبر دوست و یار مؤمنان بوده است!«.
پاسـخ:�جلواب ایلن اشلكال هلم روشلن اسلت، زیلرا والیلت وللّی،  وصلّی، خلیفله و 
جانشلین هملواره بالقلّوه بلوده نله بالفعلل و اساسلًا ایلن مطللب در درون ایلن کلملات 

1. ر.ک. آیات والیت در قرآن، ص 93.
2. آنهلا کله املوال خلود را، شلب و روز، پنهلان و آشلكار، انفلاق می کننلد، مزدشلان نلزد پروردگارشلان اسلت؛ نله 

ترسلی بلر آنهاسلت، و نله غمگیلن می شلوند. سلوره بقلره، آیله 74.
3. الكّشاف، ج 1، ص 319.  الّتفسیر الكبیر، ج 12، ص 28.

4. آیات والیت در قرآن، ص 94
5. الّتفسیر الكبیر، ج 12، ص 28.
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نهفته اسلت؛ حضرت زکرّیا که از خداوند فرزندی طلب می کند تا ولّی و جانشلین و 
وارث او باشلد و خداوند نیز خواسلته اش را اجابت نموده و یحیی را به او می دهد1، آیا 
یحیی در زمان حیات پدر وارث و ولّی و جانشلین اوسلت. یا پس از رحلت پدر؟ روشلن 

است که این امور بعد از مرگ پدر است.
ایلن مسلئله یلک املر عرفلی و عقالئی اسلت؛ کسلانی کله وصیتنامه می نویسلند و برای 
خلود وصلی تعییلن می کننلد، آیا بلرای وصی، قبلل از مرگ خویش والیلت و اختیاری قائل 
می شوند، یا اینها مربوط به پس از مرگ است؟ آقای فخر رازی حتمًا وصیت نامه داشته 
اسلت و بلرای خلود وصلی انتخلاب کلرده اسلت، آیلا وصلّی او در زملان حیاتلش جانشلین او 
بلوده اسلت، یلا بعلد از مماتلش!؟ از ایلن باالتر، تمام زمامداران دنیا برای خویشلتن خلیفه 
و جانشینی تعیین می کنند ولی هیچ کدام از آنها در حیات زمامدار فعلی، قدرتی ندارند، 

بلكه قدرت و اختیارات آنها برای پس از مرگ زمامدار فعلی است.
بنابرایلن والیلت در آیله شلریفه بله معنای صاحلب اختیار و سرپرسلت و امامت اّمت 
است ولی تمام این معانی بعد از رحلت پیامبر برای علی فعلّیت پیدا می کند.

علالوه بلر ایلن، مسلئله تعیین جانشلینی پیامبر اختصاص بله این آیه ندارد، بلكه 
پیامبر اسالم در طول دوران بیست و سه ساله پیامبری اش به طور مكّرر مسئله 
ح شلده اسلت،  کتلب حدیثلی مطلر کلرارا در  کله  کردنلد،  ح  خالفلت عللی  را مطلر
نتیجله ایلن کله، ایلن قبیل اشلكاالت، که جواب روشلنی دارد، در واقلع بهانه جویی 

است!
بنابرایلن علی رغلم اشلكاالت و بهانه جویی هلای فراوانلی کله پیراملون دالللت آیله 
ح شلده، که مهم ترین آنها در باال ذکر شلد و پاسلخ آن بیان گشلت،  شلریفه والیت مطر
داللت آیه شریفه بر والیت روشن است و آیه فوق والیت و سرپرستی و امامت و رهبری 
کرم و پس  را برای سه کس ثابت می کند: نخست خداوند متعال و سپس پیامبر ا

2.از او، حضرت امیر المؤمنین علّی بن أبی طالب

 پیام آیه والیت 

آیه شریفه محّل بحث عالوه بر اثبات والیت امیر المؤمنین، پیام مهّمی نیز برای 
شیعیان آن حضرت، بلكه برای تمام مسلمانان جهان دارد. و آن این که:

1. سوره مریم، آیه 5 و 6.
2. آیات والیت در قرآن، ص 100.
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عللی بله طلور تصادفلی و اّتفاقلی وللّی و سرپرسلت مؤمنلان و جانشلین پیامبلر 
ایلن  بله  رسلیدن  بلكله  نشلده،  مّنلان  و خلیفله شایسلته خلدای   الّزملان آخلر 
جایلگاه بلزرگ عوامللی دارد کله در خلود آیله محلّل بحث آمده اسلت. ایمان قوی و 
ریشله دار و اقامله نملاز و حفلظ رابطله بیلن خویشلتن و خاللق خویشلتن و پرداخلت 
 ،کله عللی زکات و برقلراری رابطله بیلن خویشلتن و سلایر انسلان ها، سلبب شلد 

گردد.   امیرالمؤمنیلن 

روایات

یكی از معانی والیت، سرپرسلتی و اداره جامعه اسلت، غیر از قرآن، در روایاتی که از 
معصومان به ما رسلیده واژه »والیت« در همین معنا بسلیار به کار رفته اسلت، در این 

جا برای نمونه چند روایت را نقل می کنیم:
اللف( حضلرت امیرمومنلان در عبارت های مختلفی از نهج البالغه واژه والیت را 

به همین معنای سرپرستی به کار برده است؛ مثال:
در خطبله دوم نهج البالغله بعلد از ایلن کله دربلاره اهلل بیلت می فرمایلد:  »ُهـْم 
ْم   ِدیِنِه ِبِ

ُ
ِه َو ُكُهـوُف ُكُتِبِه َو ِجَبال ِ

ْ
 ُحك

ُ
ِمِه َو َمْوِئل

ْ
ْمـِرِه َو َعْیَبـُة ِعل

َ
 أ

ُ
ـأ َ ِه َو حَلج َمْوِضـُع ِسـّرِ

ْذَهـَب اْرِتَعاَد َفَراِئِصه«1
َ
َنـاَء َظْهِرِه َو أ ِ

ْ
َقـاَم ان

َ
أ

آنهلا موضلع اسلرار خداینلد و ملجلأ فرمانلش، ظلرف عللم اوینلد و مرجلع احكاملش، 
پناهلگاه کتاب هلای او هسلتند و کوه هلای اسلتوار دیلن او،  بله وسلیله آنلان خمیدگلی 

پشت دین راست نمود و لرزش های وجود آن را از میان برد. 
ـْم  ـْم َمـْن َجـَرْت ِنْعَمهُتُ ی ِبِ َحـٌد َو اَل ُیَسـّوَ

َ
ـِة أ ّمَ

ُ
ـٍد  ِمـْن َهـِذِه اْل ّمَ اَل ُیَقـاُس ِبـآِل ُمَ

ایِل  َحـُق  الّتَ
ْ
ْم ُیل َغایِل َو ِبِ

ْ
ـْم َیـِی ُء ال ْیِ

َ
ِ ِإل َیِقـین

ْ
یـِن َو ِعَمـاُد ال َسـاُس الّدِ

َ
 ُهـْم أ

ً
َبـدا

َ
ْیـِه أ

َ
َعل

ْهِلِه َو 
َ
ـّقُ ِإیَل أ ِوَراَثـُة اْلَن ِإْذ َرَجـَع احْلَ

ْ
ـُة َو ال َوِصّیَ

ْ
ِواَلَیـِة َو ِفِیـُم ال

ْ
ـْم َخَصاِئـُص َحـّقِ ال ُ

َ
َو ل

 ِإیَل ُمْنَتَقِله .2
َ

ُنِقـل
از این اّمت کسلی را با خاندان رسلالت هم مرتبه نتوان پنداشلت و هرگز نمی توان 
پلرورده نعملت ایشلان را در مرتبلت آنلان داشلت کله آل محّملد پایه دین و سلتون 
یقیننلد. هلر کله از حلد درگلذرد بله آنلان بازگلردد و آن که وامانلده، به ایشلان پیوندد. 
کنلون حلّق بله  حلّق والیلت خلاّص ایشلان اسلت و میلراث پیامبلر مخصلوص آنلان. ا

1. نهج البالغه، خ 2.
2. همان.
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خداوند آن رسلید و رخت به آنجا که بایسلته اوسلت کشلید.
 ویژگی هلای والیلت و حكوملت از آن آنهلا اسلت و وصیلت پیغمبلر و وراثلت او در 
کنون حق به اهلش برگشته و دوباره به جائی که از آنجا منتقل شده  میان آنان هم ا

بود باز گردیده است.1
ب(  از ابلی الجلارود از حضلرت ابلی جعفلر روایلت می کنلد کله فرملود: طایفله ای از 
یهود مسلمان شدند از آن جمله عبد اهلل بن سالم، اسد، ثعلبه، ابن یامین و ابن صوریا 
بودند که همگی خدمت رسول خدا عرض کردند یا نبی اهلل حضرت موسی وصیت 
کرد به یوشلع بن نون و او را جانشلین خود قرار داد وصی شلما کیسلت؟ و بعد از تو ولی و 

سرپرست ما کیست؟
ِذیَن 

َّ
ِذیَن آَمُنوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ُكُم اهلُل َو َرُسول ا َوِلّیُ

َ
در پاسخ این سؤال این آیه نازل شد: » ِإّن

ِكُعوَن« آن گاه رسول خدا فرمود برخیزید، همه  كاَة َو ُهْم را الَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ ُیِقیُموَن الّصَ
برخاسلته و به مسلجد آمدند، مردی فقیر و سلائل داشلت از مسجد به طرف آن جناب 
می آملد، حضلرت فرملود: ای ملرد آیلا کسلی بله تلو چیلزی داده؟ علرض کلرد: آری، این 
کنون به من داد، حضرت پرسید چه کسی؟ عرض کرد آن  انگشتر را یک نفر همین ا
ع،  مردی که مشلغول نماز اسلت، پرسلید در چه حالی بتو داد؟ عرض کرد در حال رکو
حضلرت تكبیلر گفلت. اهلل مسلجد همله تكبیلر گفتنلد، حضلرت رو بله آن ملردم کرد و 
فرمود: پس از من علی  ولی شماست، آنان نیز گفتند ما به خداوندی خدای تعالی 
و به نبوت محمد و والیت علی راضی و خشنودیم، آن گاه این آیه نازل شد: »َو 

غاِلُبوَن«2  
ْ
ِذیَن آَمُنوا َفِإّنَ ِحْزَب اهلِل ُهُم ال

َّ
ُه َو ال

َ
 اهلَل َو َرُسول

َّ
َمْن َیَتَول

ج( فضایل علی
َكـَر َفِضیلـًة ِمـْن  ـْن َذ َ

َ
ِكْثـَرًة ف ـی  ْ ُ

 ال ت
َ

خـی َعـّیٍ فضاِئـل  اِلَ
َ

)إّن اهلَل َتعـایل َجَعـل
ًة ِمْن 

َ
َر، َو َمْن َكَتـَب َفِضیل

َ
ّخ

َ
َم ِمْن َذْنِبِه َو َما َتأ

َ
ـُه َمـا َتَقّد

َ
ـا، َغَفـَر اهلُل ل  ِبَ

ً
َفَضاِئِلـِه ُمِقـّرا

کله دارای خصائلص  کله حضلرت امیرالمومنیلن، اهلل بیلت را بله عنلوان ایلن  1. دقلت می فرماییلد 
والیلت هسلتند، یلاد می کنلد، نله والیلت تكوینلی، چلون والیلت تكوینلی یلك مقلام عینلی اسلت کله نله در غدیلر 
نصلب شلده اسلت نله در سلقیفه غصلب. و اساسلًا قابلل نصلب و غصلب نیسلت، آن فیلض خلاص الهلی اسلت 
ی  ْعَللُم ِمّنِ

َ
لَماِء أ َنلا ِبُطلُرِق الّسَ

َ َ
ْن َتْفِقُدوِنلی َفل

َ
لاُس َسلُلوِنی َقْبلَل أ َهلا الّنَ ّیُ

َ
کله نمی تلوان از کسلی گرفلت؛ مثلال مقلام »أ

کله امیرالمومنیلن خلود را بله عنلوان واللی و  ْرض « کله در سلقیفه غصلب نشلد. در خطبه هایلی 
َ ْ
ِبُطلُرِق األ

وللی معرفلی می کنلد، ایلن تعبیلرات فلراوان اسلت کله ملن حلق والیلت بلر عهلده شلما دارم و شلما موللی علیله 
ملن هسلتید، ایلن سلخن بدیلن معنلا نیسلت کله ملن قیلم شلما هسلتم، و شلما محجوریلد .بلكله بله معنلای 

سرپرسلتی و حكوملت و اداره شلئون ملردم اسلت.
2. تفسیر البرهان، ج 1، ص 480.  نقل از غایة المرام، ص 107.
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ِكتاَبـِة َرْسـٌم، َو َمـْن ِاْسـَتَمَع 
ْ
ـَك ال

ْ
ـُه َمـا َبـِقَ ِلِتل

َ
ِئَكـُة َتْسـَتْغِفر ل ال مْلَ

َ
ِل ا َفضاِئِلـه، َلْ َتـَز

ْسـِتماِع، َو َمْن َنَظَر ِایل  ْكَتَسـَها ِبااْلِ ِت ِا
َّ
ُنوَب ال

ُ
ُه الّذ

َ
ـًة ِمـْن َفضاِئِلـِه، َغَفـَر اهلُل ل

َ
َفضِیل

َظِر(1 ا ِبالّنَ ْكَتَسـَهَ ـت ِا
َّ
نُوَب ال

َ
ـُه الّذ

َ
ـَر اهلُل ل

َ
ِكَتـاب ِمـْن َفضاِئِلـِه َكّف

گلر کسلی از   خداونلد بلرای بلرادرم عللی  فضایلل بیشلماری قلرار داده اسلت کله ا
روی اعتقاد، یكی از آن فضایل را بیان نماید، خداوند گناهان گذشلته و آینده او را 
گر کسی یكی از فضائل آن حضرت را بنویسد، تا هنگامی که آن نوشته  می بخشد، ا
گر کسلی یكی از فضائل آن حضرت  باقی اسلت، مالئكه برای او اسلتغفار می کنند و ا
گر  را بشنود، خداوند همه گناهانی را که از راه گوش انجام داده است می بخشد و ا
کسلی بله نوشلته ای دربلاره فضائلل عللی نلگاه کند، خداوند از تملام گناهانی که 

از راه چشلم کسلب کرده است در می گذرد. 
د( آیلات فراوانلی را علملای اهلل سلنت در شلأن املام عللی  تفسلیر کلرده انلد و در 
کلرم  آورده انلد بله طلوری کله بعضلی از علملای اهلل  تأییلد آن روایاتلی را از پیامبلر ا
کر، شیخ  تسنن مانند ابن حجر، خطیب بغدادی، سیوطی، گنجی شافعی، ابن عسا
ْت یِف َعّیٍ 

َ
سللیمان قنلدوزی حنفلی و... از ابلن عبلاس روایلت کرده اند که گفلت: »َنَزل

َثالُث ِماَئِة آیة«2 در شأن علی سیصد آیه نازل شده است. 
ید ْبِن  و گروه دیگری از علماء عاّمه از یزید بن رّمان چنین روایت کرده اند: »َعْن َیِز

ِب طاِلب«3 
َ
 یِف َعِیِّ ْبِن ا

َ
َحد ِمَن القرآِن َما َنَزل

َ
 یِف أ

َ
: َما َنَزل

َ
ُرّمان َقال

»تعداد آیاتی که در شأن علی نازل شده در مورد هیچ کس نازل نشده است.« 
ُكُم  ا َوِلّیُ

َ
 َرسـُوِل اهلِل: )ِاّن

َ
ْت هـِذِه الَیُة َعی

َ
: )َنَزل

َ
یـْس َعـْن َعـّی  َقال هلل(  »َعـْن ُضَر

ِكُعوَن()5( َفَخَرَج  كاَة َو ُهْم َرا الَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ ِذیَن ُیِقیُموَن الّصَ
َّ
ل
َ
ِذیَن آَمنُوا ا

َّ
ُه َو ال

ُ
اهلُل َو َرسُول

1. خوارزمی المناقب، ص 19، 252.
2. خطیلب بغلدادی در ترجمله اسلماعیل بلن محملد بلن عبدالرحملن در شلماره 3275 از تاریلخ بغلداد، ج 6، 
کثلر ملن ثلالث مائلة آیله. ل  ص 221. شلیخ سللیمان قنلدوزی حنفلی، ینابیلع الملوده، بلاب 42، ص 148 )...ا

کر در حدیلث 941 از ترجمله امیرالمؤمنیلن از تاریلخ دمشلق، ج 2، ص 431، ط 2.  حافلظ بلن عسلا

 گنجلی شلافعی در بلاب 62 از کتلاب کفایلة الطاللب، ص 231. ل سلیوطی، تاریلخ الخلفلاء، ص 172. ل ابلن حجر 
صواعلق المحرقه، ص 76.

کر در حدیلث 940 از ترجمله امیرالمؤمنیلن از تاریلخ دمشلق، ج 2، ص 430، ط 2. ل ابلن حجلر  3.  ابلن عسلا
در کتلاب صواعلق، ص 76.. سلیوطی در تاریلخ الخلفلاء، ص 171 )علن ابلن عبلاس( ل حافلظ الحسلكانی در 
حدیلث 50 در اول فصلل 5 از مقدمله کتلاب شلواهد التنزیلل، ج 1، ص 39، ط 1. و در حدیلث 55، ص 41 از 

همیلن کتلاب. ل گنجلی شلافعی، در بلاب 62 از کفایلة الطاللب، ص 253. 
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: َیا 
َ

 َفَقال
ٌ

ِكـع َو َقاِئ َو اذا َسـاِئل ـوَن َبـْینَ را
ُّ
ـاُس ُیَصل ْسـِجَد َو الّنَ  امْلَ

َ
ُهــمـ  َفَدَخـل

َّ
 الل

ُ
َرسـُول

ًة.1 ْعَطایِن َخاَتَ
َ
ِكُع )ِلَعی( أ ا  َهاَذاَك الّرَ

َ
: ال ِإاّل

َ
؟ َفقال

ً
َحٌد َشْیَئا

َ
ْعَطاَك أ

َ
 أ

ْ
 َهل

ُ
َساِئل

ُكُم اهلل...( بر پیامبر نازل شد، پس  ا َوِلّیُ
َ

ضریس از علی نقل می کند: این آیه )ِاّن
از آن در حالی که مردم مشغول نماز بودند پیامبر وارد مسجد شد و دید یک نفر سائل 
ایستاده است، حضرت رو به سائل کرد و فرمود: ای سائل آیا کسی چیزی به تو داده 
ع کننلده )بله عللی اشلاره کلرد( کله  اسلت؟ علرض کلرد: نله یلا رسلول اهلل، جلز آن رکلو

انگشتر خود را به من داد، غیر از او کسی چیزی به من نداده است. 
امام صادق فرمود: »علی هزاران شلاهد در غدیر خم داشلت ولی نتوانسلت حّق 
گر یک مسلمان دو شاهد داشته باشد، حّق خود را می گیرد!«2   خود را بگیرد، در حالی که ا
والیلت فقیله در راسلتای والیلت املام معصلوم اسلت. در مقبولله ی عمربلن حنظلله 
ازامام صادق می خوانیم: »به آن کس که حدیث ما را روایت کند و در حالل وحرام 
ما نظر کند و احكام ما را بشناسلد، بنگرید. پس به حكومت او راضی باشلید که من او 

3.... 
ً
كما کم قرار دادم. فایّن قد جعلته علیكم حا را بر شما حا

داستان

 است که ابو رافع می گوید: روزی من وارد بر رسول اهلل در امالی شیخ طوسی
شدم در حالی که آن جناب خواب بود و ماری در طرف دیگر خانه آن حضرت به چشم 
می خورد من به مالحظه اینكه نكند آن حضرت از سر و صدای من بیدار شود از کشتن 
ملار کراهلت داشلتم و خیلال کلردم کله آن حضلرت در آن سلاعت در حلال گرفتلن وحلی 
گزیلر بلرای اینكله مبلادا ایلن ملار بله آن  حضرت آسلیبی بزند بین ملار و آن جناب  بلود، نا
گلر آسلیبی زد بله ملن بزنلد نله بله آن جنلاب، چیلزی نگذشلت بیلدار شلد در  خوابیلدم تلا ا

ِذیَن آَمُنوا«  )تا آخر آیه( را می خواند.
َّ
ُه َو ال

ُ
ُكُم اهلُل َو َرُسول ا َوِلّیُ

َ
حالتی که آیه »ِإّن

آن گاه فرمود: حمد خدای را که نعمت را بر علی تمام کرد و گوارا باد بر علی فضیلتی 

1. ابوالفلداء الحافلظ ابلن کثیلر الدمشلقی، البدایلة و النهایلة )مكتبلة المعلارف ل بیلروت( الجلزء السلابع، ص 
358. ل فرائد السلمطین، )با مشلخصات سلابق( ج 1، ص 195، ح 153. ل فخر الدین راضی، تفسلیر الكبیر )دار 
الكتلب العلمیله، طهلران ل ایلران( ج 12، ص 26 ذیلل آیله شلریفه، عبارتلی بلا مختصلر تفلاوت. ل شلیخ سللیمان 

قنلدوزی، ینابیلع الملودة، ص 251.
2. تفسیر نور الثقلین.

3. کافی، ج 1، ص 67.
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که خدا به او ارزانی داشت، آن گاه از من پرسیدند اینجا چه می کنی؟ من داستان مار را 
بر ایشان عرض کردم، بمن فرمود بكش آن را من آن را کشتم. آن گاه فرمود ای ابا رافع 
چگونه ای تو با مردمی که با علی مقاتله می کنند، با این که او بر حق و آن قوم بر باطلند؟ 
جهاد در رکاب علی حقی است از حقوق خدای متعال و هر کس قدرت بر آن نداشته 
باشلد بایلد در قللب خلود دشلمنانش را دشلمن بلدارد و آرزو کند ای کاش می توانسلتم در 
این جهاد شرکت کنم که در این صورت چیزی بر او نیست و خداوند همین نیت را جهاد 
گر من آن زمان  او حساب می کند، عرض کردم یا رسول اهلل از خدای تعالی بخواهید که ا

و آن مردم را درک کردم مرا بر قتال با آنها قّوت و نیرو دهد.
رسلول خلدا دسلت بله دعلا برداشلت و حاجتلم را از خلدا خواسلت آن گاه فرملود: 
بلرای هلر پیغمبلری امینلی اسلت و امیلن من ابو رافع اسلت. ابو رافلع می گوید وقتی که 
پلس از ملرگ عثملان ملردم با امیلر المؤمنین علی بیعت کردند و طلحه و زبیر نقض 
بیعت نموده و خروج کردند، بیاد فرمایش پیغمبر افتادم، لذا خانه ام را که در مدینه 
بلود بلا زمینلی کله در خیبلر داشلتم فروختلم و خلودم و بچه هایلم در رکاب آن جنلاب 
بیلرون آملدم بله ایلن امیلد کله شلاید در رکابلش شلهید شلوم، لیكلن موفلق نشلدم تلا آن 
کله بلا آن جنلاب بله بصلره آمدیلم و همچنیلن زنلده بودم تلا آن جناب بله صفین رفت، 
من نیز در این جنگ و جنگ نهروان شرکت داشتم و همه جا در خدمتشان بودم، تا 
اینكله شلهید شلدند، ملن نیلز بله مدینه برگشلتم در حاللی که دیگر در آن شلهر که وطن 
من است خانه و زمینی نداشتم، حسن بن علی زمینی را که در ینبع داشت به من 
گلذار نملود و نیلز یلک قسلمت از خانله پدر بزرگوارش امیر المؤمنیلن را به من داد و  وا

من با زن و بچه ام در آنجا منزل کردم.1

خالصه و نتیجه گیری

• آنچله از نظلر اسلالم مهلم اسلت کیفّیلت و چگونگلی عملل اسلت نله مقلدار عملل. 
گلر عملل مخلصانله باشلد، ممكن اسلت در شلأن انفاق کمتلر از چهار درهم  بنابرایلن، ا
گلر کسلی کوهلی از طلال هلم انفلاق کنلد وللی از سلر اخلالص  نیلز آیله ای نلازل شلود، اّملا ا
نباشلد، هیلچ ارزشلی نخواهلد داشلت و آیله ای در شلأن آن نلازل نمی شلود.با تفّكلر و 
تعّملق در کلمله کلمله و جملله جملله آیله والیلت و بلا صلرف نظلر از روایلات فراوانلی کله 
در تفسلیر آیه وارد شلده اسلت، معلوم شلد که ولّی در این آیه به معنای امام و پیشلوا و 

1. ترجمه المیزان، ج 6،ص 22.
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ِذیَن آَمُنوا« را با آن شلرایطی که 
َّ
سرپرسلت اسلت و هر کس حكومت خدا و رسلول و »ال

در آیه آمده بپذیرد پیروز و منصور خواهد بود.
 • والیلت در آیله شلریفه بله معنلای صاحلب اختیلار و سرپرسلت و اماملت اّملت اسلت 

ولی تمام این معانی بعد از رحلت پیامبر  برای علی فعلّیت پیدا می کند.
 بنابرایلن علی رغلم اشلكاالت و بهانه جویی هلای فراوانلی کله پیراملون دالللت آیله 
ح شلده، که مهم ترین آنها در باال ذکر شلد و پاسلخ آن بیان گشلت،  شلریفه والیت مطر
داللت آیه شریفه بر والیت روشن است و آیه فوق والیت و سرپرستی و امامت و رهبری 
کرم و پس  را برای سه کس ثابت می کند: نخست خداوند متعال و سپس پیامبر ا

1 .از او، حضرت امیر المؤمنین علّی بن أبی طالب
• کلمله وللّی در قلرآن هلم بله معنای دوسلت و محب بله کار رفته هم به معنای یاور 

کم بر امور )رهبر( به کار رفته است  و هم به معنای متولی و حا
کم و رهبر اسلت بله دلیل این  املا ایلن واژه در آیله ملورد بحلث صرفلا بله معنلای حا
کله کلمله »انملا« در آیله مفیلد حصلر و اختصلاص اسلت و ایلن کلمه والیلت را به خدا و 
رسول او و حضرت علی  اختصاص داده است پس کلمه »ولی« در آیه نمی تواند 
بله معنلای دوسلت باشلد چلون والیلت محبلت اختصاص به این سله نفر نلدارد بلكه 
همله مومنیلن نسلبت بله یكدیگلر والیلت محبلت دارنلد همچنیلن ایلن کلمله در آیله 
بله معنلای والیلت نصلرت )یلاور( نمی باشلد چلون نصلرت و یلاری دادن اختصاصلی 
کلرم و عللی نلدارد  بلكه همه باید نسلبت به یک دیگر یاور باشلند.  بله پیامبلر ا

1. آیات والیت در قرآن، ص 81.



استقامت

 
َ
اّل

َ
أ ِئَكــُة  ال امْلَ ــُم  ْیِ

َ
َعل  

ُ
ل َتَتَنــّزَ اْســَتقاُموا   َّ ُ

ث اهلُل  َنــا  ّبُ َر ــوا 
ُ
قال ذیــَن 

َّ
ال »ِإّنَ 

ْوِلَیاُؤُكــْم 
َ
ــُن أ ُكْنــُمْ ُتوَعــُدوَن * َنْ ــت  

َّ
ــِة ال ّنَ َ وا ِباحْلج ْبِشــُر

َ
َزُنــوا َو أ ْ َ

اُفــوا َو ال ت ن َ
ت

ُكــْم 
َ
نُفُســُكْم َو ل

َ
ی أ ُكــْم ِفَیــا َمــا َتْشــهَتِ

َ
ِخــَرِة  َو ل

ْ
ْنَیــا َو یِف ااَل

ُ
َیــوِة الّد یِف احْلَ

ِحــمٍی« ــوٍر ّرَ ــْن َغُف ــُزاًل ّمِ ُعــوَن * ُن
َ

ــا َتّد ِفَیــا َم
]سوره فصلت، آیه 30-32[

اسـت!«�سـپس� گفتنـد:�»پـروردگار�مـا�خداونـد�یگانـه  كـه� كسـانی� »بـه�یقیـن�
كـه:�»نترسـید�و�غمگیـن� كردنـد،�فرشـتگان�بـر�آنـان�نـازل�می�شـوند� اسـتقامت�
مباشید،�و�بشارت�باد�بر�شما�به�آن�بهشتی�كه�به�شما�وعده�داده�شده�است!�
مـا�یـاران�و�مـددكاران�شـما�در�زندگـی�دنیـا�و�آخـرت�هسـتیم؛�و�بـرای�شـما�هـر�چـه�
كنیـد�بـه�شـما�داده� دلتـان�بخواهـد�در�بهشـت�فراهـم�اسـت،�و�هـر�چـه�طلـب�

می�شود!��اینها�وسیله�پذیرایی�از�سوی�خداوند�غفور�و�رحیم�است!«

8
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گان مهم واژ

ــــ    استقامت 

این واژه از ریشه »ق- و- م« است و برای آن معانی مختلفی مانند اعتدال، ثبات 
و مداومت استمرار، پایداری، ایستادن، درست شدن و قیمت نهادن را بازگو کرده اند 
و معنای اعتدال شهرت بیشتری دارد.  برخی گفته اند: استقامت همان اقامه است؛ 

کید می کند1.  ولی اضافه شدن دو حرف »س« و »ت« معنای آن را تأ
راغب می گوید: کلمه اسلتقامت در اصل در خصوص طریقی به کار می رفته که به  
ْسـَتِقمَی« حلق را  ـراَط امْلُ خلط مسلتقیم کشلیده شلده باشلد و در آیله شلریفه »اْهِدَنـا الّصِ
به چنین راهی تشلبیه کرده. سلپس می گوید: و اسلتقامت انسلان به این معنی اسلت 
کله هملواره ملالزم طریقله مسلتقیم باشلد کله خلدای تعالی در بلاره چنین انسلان هایی 

َّ اْسَتقاُموا«.2 ُ
َنا اهلُل ث ّبُ وا َر

ُ
ِذیَن قال

َّ
فرموده: »ِإّنَ ال

در صحاح اللغة استقامت را به معنای اعتدال گرفته و گفته: وقتی می گویند »استقام 
لـه االمـر« معنایلش ایلن اسلت که ایلن امر برای او در حد اعتدال بلود3. پس مراد از جمله 
َّ اْسـَتقاُموا« این اسلت که مالزم وسلط راه باشلند و دچار انحراف نگردند و بر سلخنی  ُ

»ث
ُكْم َفاْسَتِقیُموا 

َ
ا اْسَتقاُموا ل َ َ

که آیه شریفه بیان فرموده استوار باقی بمانند. مثال در آیه »ف
ْم«4 معنایش این اسلت که ما دام که کفار با شلما معتدل بودند، شلما هم برای آنان  ُ لَ
ِمْرَت َو ال 

ُ
اعتدال داشلته باشلید و از وسلط راه منحرف نگردید. و در آیه »َو اْسـَتِقْم َكما أ

ْهواَءُهْم«5 معنایش این اسلت که: آن طور که مامور شلده ای عمل کن، یعنی راه 
َ
ِبْع أ َتّتَ

میانه را پیش بگیر و هواهای ایشان را پیروی مكن. همه تفسیرهای مختلفی که برای 
این آیه کرده اند به همین معنا که ما گفتیم برمی گردد.6

1. غرائب التفسیر، ج 1، ص 435 ؛ رحمة من الرحمن، ج 1، ص 265.
2. مفردات راغب، ماده" قوم".

3. صحاح اللغة، ج 5، ص 2017.
4. سوره توبه، آیه 7.

5. سوره شوری، آیه 15.
6. ترجمه تفسیر المیزان، ج 17، ص 591.
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در معنایی جامع، می توان گفت: اصل واحد در این ماده، مفهومی است در برابر 
قعلود و معنلای اصللی آن»بله پاداشلتن« و »فعلیلت عملل« اسلت. اسلتقامت با توجه 
بله معنای طلبلی بلاب اسلتفعال، بله معنلای طللب قیام اسلت و اسلتمرار و اسلتدامت 
و ماننلد آن از للوازم معنلای اصللی به شلمار می آیلد.1 اسلتقامت در مفهلوم قرآنلی آن 

اصطالحی برای پایداری در دین و مسلیر حق در برابر کژی هاسلت.2 

نکات تفسیری

1( معانی قرآنی استقامت

بیشلتر مباحلث قرآنلی اسلتقامت مربلوط بله 9 آیله ای اسلت کله متضملن مشلتقات 
ع اسلتقامت در  فعللی اسلتقامت اسلت. در ایلن آیلات جلز آیه 7 سلوره توبله که به موضو
عهلد و پیملان پرداختله سلایر آیلات، اسلتقامت را در ملورد توحیلد و سلیر بله سلوی خلدا 

ح کرده است. 3 مطر
همان گونه که واژه  پژوهان برای اسلتقامت چندین معنا برشلمرده اند مفسلران نیز 
در معنا و تفسیر آن معانی اعتدال و دوری از افراط و تفریط، ثبات و دوام و طلب قیام 

را بازگو کرده اند.4 

2( تفسیر استقامت به طلب قیام
کله انسلان در حلال قیلام  تفسلیر اسلتقامت بله طللب قیلام بله ایلن صلورت اسلت 
وایسلتادن در متعادل تریلن حاللت و مسللط بلر توانایلی هلا و کارهلای خلود اسلت و 
ایلن تسللط انسلان را بله شلخصیت و شلأن انسلانی خلود می رسلاند تا بتوانلد کارهای 
مناسلب بلا اسلتعداد انسلانی خلود را انجلام دهلد. بله ایلن جهلت، از متعادل تریلن 
حالت هر چیز به گونه ای که امكان نمایان شلدن همه آثار و توانایی های آن وجود 
داشلته باشلد، به صلورت اسلتعاره بلا واژه »قیلام« یلاد می شلود، اسلتقامت نیلز چلون 
مصلدر بلاب اسلتفعال اسلت و معنلای طللب دارد بله معنلای طللب قیلام و اسلتدعای 

ظهور همه آثار و منافع اسلت. 

1. التحقیق، ج 9، ص 341 ؛ المیزان، ج 11، ص 48- 47.
ج السالكین، ج 2، ص 108. 2.  الفتوحات المكیه، ج 2، ص 217 ؛منازل السائرین، ص 42 ؛مدار

3. دائرة المعارف قرآن کریم)3(، ص 147.
4. روح المعانلی، ملج 7، ج 12، ص 227؛  التحریروالتنویلر، ج 6، ص 237 ؛ جاملع البیلان، ملج 7، ج 11، ص 

209 ؛مجملع البیلان، ج 9، ص38؛ المیلزان، ج 10، ص 116. )3( و ج 11، ص 47.
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اسلتقامت انسلان در املری آن اسلت کله شلخص قیلام بله آن املر و اصلالح آن را از 
خلود طللب کنلد، به گونله ای که کامل شلود و فسلاد و نقلص در آن راه نیابد، بنابراین، 
ح شلده،  معنای اسلتقامت در هر آیه ای با توجه به زمینه ای که اسلتقامت در آن مطر
ُكم یوحی  

ُ
ا انا َبَشـٌر ِمثل

َ
متفاوت اسلت؛ مانند قیام به حق توحید در عبودیت: »ُقل اّن

یِه«1 و ثبات بر ربوبیت حق در همه شئون زندگی 
َ
ا اُلُكم الٌه واِحٌد َفاسَتقیموا ال

َ
ایَلَّ اّن

 َّ ُ
َنـا اهلُل ث ّبُ ذیـَن قالـوا َر

َّ
و محافظلت بلر توحیلد در همله املور باطنلی و ظاهلری: »اّنَ ال

اسـَتقموا« و قیام به وظایف دینی: »َفاِقم َوجَهَك ِللّدیِن َحنیًفا«.2 و شلاید به همین 
گونی از استقامت در آیات مربوط ارائه کرده اند.3 جهت مفسران، تفسیرهای گونا

3 ( تفاوت صبر و استقامت

براسلاس این تفسلیر، اسلتقامت مفهومی جامع تر از آنچه دیگر مفسلران در معنای 
آن گفته انلد دارد، زیلرا چیلزی را برپلا داشلتن به گونله ای کله همله آثلار آن ظاهلر گلردد 
مستلزم اعتدال، صبر و ثبات در آن است، ازاین رو هر یک از این تعریف ها را می توان 
تعریف به الزم استقامت و آنها را به لحاظ مفهومی، مستقل از استقامت دانست، زیرا 
صبلر در لغلت بله معنلای حبلس نفلس و بردبلاری در نامالیمات اسلت و جنبه سللبی در 
آن لحاظ شلده اسلت، برخالف اسلتقامت که ویژگی اثباتی و ایجابی دارد و همچنین 
الزاملًا در نامالیملات بله کار گرفتله نمی شلود. شـاید�بتـوان�گفـت�بـا�توجـه�بـه�مـوارد�
كاربـرد�اسـتقامت�و�صبـر�در�قـرآن،�اسـتقامت�بـه�معنـای�پافشـاری�و�پایـداری�در�
اصـل�دیـن�و�ارزش هـای�دینـی�و�عـدم�انحـراف�از�راه�حـق�بـه�بی راهه�هـای�كفـر،�
شـرک�و�نفـاق�اسـت�كـه�بیشـتر�ُبعـد�فکـری�و�عقیدتـی�در�آن�لحـاظ�شـده�اسـت�و�
صبر�به�معنای�شـکیبایی�در�برابر�سـختی�های�اطاعت�و�دشـواری�های�مصائب�
و�عـدم�تمکیـن�در�برابـر�طغیان�شـهوات�اسـت�كـه�بیشـتر�در�مقـام�عمـل�متصـور�
اسـت4، افزون بر این، کاربرد اسلتقامت و صبر در روایات به  صورت قسلیم یكدیگر و 

به صورت دو مفهوم جدا از هم، بر استقالل مفهومی هریک داللت دارد.
ایلن ویژگی هلای مفهوملی و گسلتردگی ارتبلاط بلا مفاهیملی بنیادیلن چلون هدایلت 
و عبودیلت، اسلتقامت را در تعالیلم قلرآن و روایلات دینلی در جایلگاه ویلژه ای نشلانده 

1. سوره فصلت، آیه 6.
2. سوره روم، آیه 30.

3.  دائرة المعارف قرآن کریم)3(، ص 147.
4. مجمع البحرین، ج 2، ص 577 ؛ بصائر ذوی التمییز، فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، ج 3، ص 371.
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اسلت، چنان کله در قلرآن دو بلار بله پیامبلر اسلالم فرملان بله اسلتقامت داده شلده 
 اسلت: »فاسـَتِقم َكمـا اِمـرت«1 و در ادامله یكلی از ایلن دو خطلاب پیلروان پیامبلر
نیلز بله اسلتقامت مكللف شلده اند: »فاسـَتِقم َكما اِمـرَت وَمن تاَب َمَعك«. از موسلی و 

هارون نیز استقامت خواسته شده است.

ثار استقامت  4( آ

کله بخشلی از آن، پلاداش اهلل  در قلرآن آثلاری چنلد بلرای اسلتقامت بازگلو شلده 
اسلتقامت در دنیلا و پلاره ای دیگلر پلاداش اسلتقامت در آخلرت اسلت؛ املا ویژگلی 
بهره منلدی از والیلت الهلی، در دنیلا و آخلرت شلامل بنلدگان بلا اسلتقامت می گلردد: 
ـُن اوِلیاُؤُكـم یِف احَلیـوِة 

َ
ِیـُم امَللَكـُة... ن

َ
 َعل

ُ
ل َّ اسـَتقموا َتَتَنـّزَ ُ

َنـا اهلُل ث ّبُ ذیـَن قالـوا َر
َّ
»ال

یِف الِخَرِة«. نیا و
ُ

الّد
ـُن اوِلیاُؤُكـم« را از جانلب مالئكله دانسلت؛ اما چون فرشلتگان 

َ
می تلوان عبلارت »ن

واسطه رحمت خداوند بوده، از خود والیتی ندارند، این عبارت به والیت الهی تفسیر 
کله از والیلت الهلی و نلزول فرشلتگان  می شلود.2 اهلل اسلتقامت، از رهگلذر بهلره ای 
ـُن 

َ
َزنـوا... ن

َ
افـوا و ال ت ن َ

بشلارت دهنلده دارنلد، از چنبلره تلرس و انلدوه آزادنلد: »ااّل ت
نیـا و یِف الِخـَرِة«. اهلل اسلتقامت در دنیلا از بلرکات خداونلد 

ُ
اوِلیاُؤُكـم یِف احَلیـوِة الّد

یَقِة اَلسَقیُنم ماًء َغَدقا«3.  عبارت »ماًء  ر  الّطَ
َ

ِو اسَتقموا َعی
َّ
بهره مند می شوند: »وال

َغَدقا« دراین آیه که به آب فراوان معنا شده کنایه از وسعت و فراوانی روزی است. 

5 (موانع استقامت
اسلتقامت ورزی بلرای مؤمنلان، بله سلبب عواملل بازدارنلده ای در بیلرون و درون 
وجلود آدملی، هملواره بلا موانلع و دشلواری هایلی هملراه اسلت کله بلا توجله بله مفهلوم 
استقامت، هر کوتاهی و نقصی در عبودیت خدا را، می توان مانع استقامت تلقی کرد، 
ازاین رو در بعضی از آیات مرتبط با استقامت به چند عامل کلی اشاره شده است. این 
موانلع عبارتنلد از: فراموشلی یلاد خدا4، پیلروی از هوا و هوس5، پیروی از راه نادانان6، 

1. سوره هود، آیه 112.
2.  المیزان، ج 17، ص 390.

3. سوره جن، آیه 16.
4. همان، آیه 17.

5. سوره شوری، آیه 15.
6. سوره یونس، آیه 89.
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ع و دنیاطلبی.2 ممانعت شیطان از حرکت انسان در صراط مستقیم1، اختالف و تناز

6( الطاف خداوند به اهل استقامت
این آیه درسلت در مقابل کسلانی اسلت که بر خالف مدعای خود به انكار و لجاجت 
پرداخته و بر کفر پافشلاری داشلتند )که آیات قبل در باره آنان بود( پس اینجا سلخن از 
مؤمنانی است که نه تنها اهل انكار حق نیستند بلكه در ایمان خود استوار و پابرجا بوده 
و به همین دلیل ذیل این آیه و آیه بعد شش پاداش و موهبت از جانب خداوند به آنها 

بشارت داده شده است.
 نخسلت می فرمایلد: »کسلانی کله می گوینلد پلروردگار ملا اهلل اسلت، سلپس بلر گفتله 
خلود می ایسلتند و کمتریلن انحرافلی پیلدا نمی کننلد و آنچله الزمله آن اسلت در عملل 
و گفتلار نشلان می دهنلد فرشلتگان الهلی بلر آنهلا نلازل می شلوند کله نترسلید و غمگیلن 

مباشید«. 
چون اینها دل به خدا بستند و ایمان محكم به او پیدا کردند و سپس تمام زندگی 
را بله رنلگ ایملان در آوردنلد و در محلور آن قلرار دادنلد؛ خداونلد بله آنهلا موهبت ایمنی 
از خلوف و حلزن را اعطلاء می نمایلد. چلرا که اینها اصل ایملان را بر منافع مادی ترجیح 
دادنلد. بسلیارند کسلانی کله دم از عشلق اهلل می زننلد وللی در عملل اسلتقامت ندارنلد، 
افرادی سست و ناتوانند که وقتی در برابر طوفان شهوات قرار می گیرند با ایمان وداع 
کلرده و در عملل مشلرک می شلوند و هنگاملی کله منافعشلان بله خطلر می افتلد هملان 

ایمان ضعیف و مختصر را نیز از دست می دهند. 
دومیلن موهبلت، بشلارت بله بهشلتی اسلت کله بله آنهلا وعلده داده شلده و آنهلا این 

وعده را باور کرده و به آن پابند بودند. 
سومین بشارت این است که مالئكه یار و مددکار اهل استقامت می باشند.

در چهارمیلن بشلارت می گوینلد: در بهشلت بلرای شلما هلر چه بخواهیلد از مواهب و 
نعمت ها فراهم است و هیچ قید و شرطی در کار نیست.

پنجمین بشلارت این که نه تنها نعمت های مادی و آنچه دل خواه شلما اسلت به 
ُكْم 

َ
شلما می رسلد، بلكله آنچله از مواهلب معنلوی طللب کنیلد در اختیار شلما اسلت )َو ل

ُعوَن(.
َ

ِفیا ما َتّد
و بالخره ششمین و آخرین مژده ای که به آنها می دهند این است که شما میهمان 
خلدا در بهشلت جاویلدان او هسلتید و همله ایلن نعملت هلا بله عنلوان پذیرایلی یلک 

1. سوره اعراف، آیه 16.

2. سوره انفال، آیه 46.
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میزبلان از یلک میهملان گراملی از سلوی پروردگار غفور و رحیم به شلما ارزانی  می شلود 
)ُنُزاًل ِمْن َغُفوٍر َرِحمٍی(.1

البتله نبایلد فراملوش کلرد کله »اسلتقامت« همچلون »عملل صاللح« میلوه درخلت 
»ایملان« اسلت زیلرا ایملان هنگاملی کله عملق و نفلوذ کافلی پیلدا کند انسلان را دعوت 
بله اسلتقامت خواهلد کلرد، هملان گونله اسلتقامت در مسلیر حلق بلر عملق ایملان نیلز 

می افزاید و این دو تأثیر متقابل دارند.
از آیات دیگر قرآن نیز استفاده می شود که ایمان و استقامت نه تنها برکات معنوی 
را به سوی انسان سرازیر می کند، بلكه از برکات مادی این جهان نیز در سایه این دو 

بهره مند خواهد شد.2

7 (معنای والیت مالئکه بر مومنین

ِخَرِة« این سلوال را به وجود می آورد 
ْ
ْنَیـا َو یِف ااَل

ُ
َیـوِة الّد ْوِلَیاُؤُكـْم یِف احْلَ

َ
ـُن أ عبلارت »َنْ

که منظور از والیت مالئكه در آیه شریفه چیست؟ پاسخ این است که اواًل چون مالئكه 
واسلطه رحملت و کراملت خداونلد هسلتند، دارای والیلت می باشلند بنابرایلن والیلت 
داشتن آنها به این معنا نیست که از نزد خود اختیاری داشته باشند. و ثانیًا آیه شریفه 
درصلدد ایلن اسلت بیلن اولیلای خدا و دشلمنان او مقابله و مقایسله کند، چون در حق 
ـْم ُقَرنـاَء«3 )ملا بلرای کفار قرین هلای بدی قرار  ُ

َ
ْضنـا ل دشلمنانش فرملوده بلود: »َو َقّیَ

دادیلم( و در آیله ملورد بحلث در مقابلل آن قرین ها، از قول مالئكله اش می فرماید: »ما 
اولیای شما هستیم«.

و نتیجه این مقابله آن است که معلوم شود که مراد از والیت مالئكه برای مؤمنین، 
تسلدید و تأییلد مؤمنیلن اسلت، چلون مالئكله مؤید آنهلا و مختص به اهلل والیت خدا 
هستند و اما مالئكه ای که حارس و نگهبان خلق هستند و یا آنهایی که موکل بر ارزاق 
و اجل هلای ملردم و سلایر شلؤون آنهلا هسلتند، اختصاصلی بله مؤمنیلن ندارنلد، بلكله 

مؤمن وکافر برایشان یكسان است.4 

1. تفسیر نمونه، ج 20، ص 273 ل 270.
2. همان، ص 277.

3. سوره فصلت، آیه 25.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج 17، ص 592.
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بعضی از مفسرین گفته اند: اصاًل این آیه شریفه کالم خدا است نه کالم مالئكه. 1

روایات

یَقِة  ِر  الّطَ
َ

ْمِرِه َو َعـی
َ
ـاِج أ  ِمْنَ

َ
 ِكَتاِبـِه َو َعـی

َ
َنـا اهلُل َفاْسـَتِقیُموا َعـی ّبُ ـُمْ َر

ْ
الـف( َو َقـْد ُقل

ا2 اِلُفوا َعْنَ نَ ُ
ا َو اَل َتْبَتِدُعوا ِفَیا َو اَل ت ُرُقوا ِمْنَ َّ اَل َتْ ُ

ِة ِمْن ِعَباَدِتِه ث احِلَ الّصَ
عللی در یكلی از خطبه هلای نهلج البالغله ایلن آیله را بلا عبلارت گویلا و پلر معنایلی 
تفسلیر می کنلد و بعلد از تلالوت آن می فرمایلد: »شلما گفتیلد پلروردگار ملا »اهلل« اسلت 
کنلون بلر سلر ایلن سلخن پایملردی کنیلد، بلر انجلام دسلتورهای کتلاب او و در راهلی  ا
ج دهیلد، از دایلره  کله فرملان داده و در طریلق پرسلتش شایسلته او، اسلتقامت بله خلر

ج نشوید، در آئین او بدعت مگذارید و هرگز با آن مخالفت نكنید«. فرمانش خار
 

ُ
ل ْیِه َتَتَنّزَ

َ
ْنُمْ َعل

َ
 ِهَی َو اهلِل َما أ

َ
َضا  َعِن ااِلْسـِتَقاَمِة َفَقال َسـِن الّرِ َبا احْلَ

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
ب( َسـأ

.ِب َعْبِد اهلِل
َ
ِوَی َذِلَك َعْن أ ْوِت: َو ُر ِئَكُة َیْعِن ِعْنَد امْلَ ال ُم امْلَ ْیِ

َ
َعل

در حدیثلی کله از املام عللی بلن موسلی الرضلا نقلل شلده در پاسلخ سلؤال از تفسلیر 
استقام فرمود: استقامت همان روش والیتی است که شما دارید.3

ین بأمـر  ج( و عـن سـفیان بـن عبـد اهلل الثقـی رض اهلل عنـه قلـت یـا رسـول اهلل أخبـر
اف عی فأخذ رسول اهلل  ب اهلل ث استقم قال قلت ما أخوف ما حین أعتصم به قال قل ر

بلسان نفسه و قال هذا.4 
کلرد:  کله شلخصی خدمتلش علرض  گراملی اسلالمآمده  در حدیثلی از پیامبلر 
کله بله آن چنلگ زنلم و در دنیلا و آخلرت اهلل نجلات شلوم«.  »دسلتوری بله ملن ده 
پیامبلر فرملود: بگلو پلروردگار ملن اهلل اسلت و بلر ایلن گفتله خلود به ایسلت! سلپس 
 کتریلن چیلزی کله بایلد از آن بترسلم چیسلت؟ پیامبلر می گویلد: پرسلیدم: خطرنا

زبانش را گرفت و فرمود: این!5 

1. روح المعانی، ج 24، ص 121.
2. نهج البالغه، خ 176.

3. بحلار األنلوار )ط - بیلروت(، ج 6، ص 148؛ البتله مضملون روایلت بله معنلی ایلن نیسلت کله مفهلوم آیله در 

مسلئله والیلت خالصله شلود بلكله چلون پذیلرش رهبلری ائمله اهلل بیلت ضاملن بقلاء خلط توحیلد و روش 
اصیلل اسلالم و ادامله عملل صاللح اسلت، اسلتقامت را بله ایلن معنلی تفسلیر فرملوده اسلت.

4. روح البیان، ج 8، ص 254.
5. فصلت، آیه 30.
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داستان

کله از حبشله بله حاللت اسلارت وارد جزیلرة العلرب  پلدر و ملادر وی کسلانی بودنلد 
شلده بودنلد، بلالل کله بعدهلا ملؤذن رسلول خدا شلد غلالم امیه بلن خلف بلود. امیه، از 
دشلمنان سرسلخت پیشلوای بزرگ مسللمانان بود، چون عشیره رسول خدا دفاع 
از حضلرت را بله عهلده گرفتله بودنلد وی بلرای انتقلام غلالم تلازه مسللمان خلود را در 
ملالء علام شلكنجه ملی داد، او را در گرم تریلن روزهلا بلا بدن برهنله روی ریگ های داغ 
می خوابانیلد، سلنگ بسلیار بلزرگ و تفتیلده ای را روی سلینه او می نهلاد و او را با جمله 
زیلر مخاطلب می سلاخت: دسلت از تلو برنملی دارم تلا ایلن کله بله همیلن حاللت جلان 
بسلپاری، یلا از اعتقلاد بله خلدای محملد برگلردی و الت و علزی را پرسلتش کنلی وللی 
بلالل در برابلر آن همله شلكنجه، گفتلار او را بلا دو کلمله کله روشلن گر پایله اسلتقامت او 
بود پاسخ می داد و می گفت: احد احد یعنی خدا یكی است، خدا یكی است و هرگز به 
آیین شرک و بت پرستی ایمان ندارم. استقامت این غالم سیاه که در دست سنگدلی 
اسلیر بود، مورد اعجاب دیگران واقع گشلت. حتی ورقه بن نوفل دانشلمند مسلیحی 
علرب بلر وضلع رقلت بلار بالل گریسلت و به امیه گفت: به خدا سلوگند هلرگاه او را با این 
وضع بكشلید من قبر او را زیارتگاه خواهم سلاخت. گاهی امیه شلدت عمل بیشلتری 
نشلان ملی داد، ریسلمانی بله گلردن بلالل می افكنلد و بله دسلت بچه ها می داد، تلا او را 

در کوچه ها بگردانند.
در جنلگ بلدر نخسلتین جنلگ اسلالم و کفلر، امیله با فرزندش اسلیر شلدند، برخی از 
مسللمانان بله کشلتن امیله رأی نمیدادنلد وللی بلالل می گفلت: او پیشلوای کفر اسلت، 
بایلد کشلته شلود و بلر اثلر اصلرار او پلدر و پسلر به کیفلر اعملال ظالمانه خود رسلیدند و هر 

دو کشته شدند.

خالصه و نتیجه گیری

که شخص قیام به آن امر و اصالح آن را   استقامت انسان در امری آن است 
کامل شود و فساد و نقص در آن راه نیابد،  که  کند، به گونه ای  از خود طلب 

که استقامت در آن  بنابراین، معنای استقامت در هر آیه ای با توجه به زمینه ای 
ح شده، متفاوت است؛ مانند قیام به حق توحید در عبودیت. مطر

اسلتقامت ورزی بلرای مؤمنلان، بله سلبب عواملل بازدارنلده ای در بیلرون و درون 
وجلود آدملی، هملواره بلا موانلع و دشلواری هایلی هملراه اسلت کله بلا توجله بله مفهلوم 
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استقامت، هر کوتاهی و نقصی در عبودیت خدا را، می توان مانع استقامت تلقی کرد، 
ازاین رو در بعضی از آیات مرتبط با استقامت به چند عامل کلی اشاره شده است. این 
موانلع عبارتنلد از: فراموشلی یلاد خلدا، پیلروی از هلوا و هلوس، پیلروی از راه نادانلان، 

ع و دنیاطلبی. ممانعت شیطان از حرکت انسان در صراط مستقیم، اختالف و تناز
یلن آیله درسلت در مقابلل کسلانی اسلت که بر خلالف مدعای خود بله انكار و لجاجت 
پرداخته و بر کفر پافشلاری داشلتند )که آیات قبل در باره آنان بود( پس اینجا سلخن از 
مؤمنانی است که نه تنها اهل انكار حق نیستند بلكه در ایمان خود استوار و پابرجا بوده 
و به همین دلیل ذیل این آیه و آیه بعد شش پاداش و موهبت از جانب خداوند به آنها 

بشارت داده شده است.



فضل مجاهدین
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ْ
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]سوره نساء، آیه 95[

»)هرگـز(�افـراد�باایمانـی�كـه�بـدون�بیمـاری�و�ناراحتـی،�از�جهـاد�بازنشسـتند،�بـا�
مجاهدانـی�كـه�در�راه�خـدا�بـا�مـال�و�جـان�خـود�جهـاد�كردنـد،�یکسـان�نیسـتند!�
بـر�قاعـدان� بـا�مـال�و�جـان�خـود�جهـاد�نمودنـد،� كـه� خداونـد،�مجاهدانـی�را�
]ترک�كننـدگان�جهـاد[�برتـری�مهّمـی�بخشـیده؛�و�بـه�هـر�یـک�از�ایـن�دو�گـروه�)بـه�
نسـبت�اعمال�نیکشـان(��وعده�پاداش�نیک�داده،�و�مجاهدان�را�بر�قاعدان،�با�

پاداش�عظیمی�برتری�بخشیده�است.«

9
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شأن نزول

این آیه در باره کعب بن مالک، از طایفه بنی سلمه و مرارة بن ربیع از طایفه بنی عمرو 
بلن علوف و هلالل بلن امیله از طایفله بنلی واقلف، کله در جنلگ تبلوک از حرکلت بلا پیامبر 
گرامی اسلالم، متخلف شلدند، نازل گردید و خداوند، عبد اهلل بن ام مكتوم را که نابینا 
بود، معذور دانست و آن عده را که سالم بودند مالمت کرد، این مطلب را ابو حمزه ثمالی 

در تفسیر خود روایت کرده است.1

گان مهم  واژ

ــــ    ضرر
کلمه »ضرر« به معنای کمبود در وجود است کمبودی که مانع شود از این که آدمی 

به امر جهاد و قتال قیام نماید، نظیر کوری و شلی و بیماری.2 

ــــ   درجه 

کلمله »درجلة« بله معنلای مقلام و منزللت اسلت و درجلات بله معنلای منزلتلی باالتلر 
است بعد از منزلتی پائین تر.3

قتلاده در تفسلیر آیله شلریفه گفتله اسلت: منظلور از »درجله« درجلات اعملال اسلت، 
چنلان کله گفتله می شلود، اسلالم، درجله ای اسلت، فقله، درجله ای اسلت، هجلرت، 
درجله اسلت، جهلاد در هجلرت، درجله ای اسلت و کشلته شلدن در راه هجلرت، نیلز 
درجه ایسلت. به طور کلی چون ایمان دارای درجات متفاوتی اسلت آن اعمالی که بر 

اساس ایمان از انسان ها صادر می شود نیز درجات مختلفی دارد.4 

ــــ   ُحسنٰی
کلمه: »حسنی« صفتی است که موصوف آن حذف شده و تقدیر کالم »كال وعد اهلل 

1. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 31.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 5، ص 71.

3. همان.
4. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 315.
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العاقبة احلسن« و یا »مثوبة احلسن« و یا چیزی نظیر اینها است .1

ــــ    قعود

به قول راغب اصفهانی نوعی کسالت نشان دادن در جنگ و کارهای مهم است؛ 
یعنی کسی که نسبت به جنگ دچار سستی و بی رغبتی است.2

نکات تفسیری

1 ( قاعدین معذور  
ایلن آیله بله مقلام شلامخ مجاهلدان و نیروهلای نظاملی اسلالم و فضیللت و برتلری 
چشلمگیر آنلان بلر دیگلران اشلاره کلرده، بله ایلن ترتیلب قلرآن مجیلد مسللمانان را بله 
دو گلروه مجاهلدان و قاعلدان تقسلیم می کنلد و قاعلدان را نیلز بله دو بخلش تقسلیم 
می نمایلد افلراد ناتلوان و معلذور و افلراد توانلا و غیلر معلذور کله بلر اثلر سسلتی و کاهللی از 
شلرکت در جهلاد خلودداری کرده انلد، سلپس درجلات عظیلم و فضلل کبیلر و مغفرت و 

رحمت الهی را تنها شامل حال مجاهدان می داند.3

2 ( وعده ُحسنٰی به قاعدین معذور 
ْسن ...« داللت دارد بر این که مراد از این اشخاصی که   َوَعَد اهلُل احْلُ

ًّ
جمله: »َو ُكال

قعود کردند )نشسلتند( کسلانی هسلتند که رفتن به جنگ را در زمانی ترک کردند که 
احتیاجلی بله رفتلن آنلان بله جبهه جنلگ نبوده، چون بله مقدار کفایلت دیگران رفته 
بودنلد، چلون می فرمایلد: خلدای تعاللی به هلر دو طائفه )آنها که به جهلاد رفتند و آنها 
کله نرفتنلد( وعلده حسلنی داده، پلس غلرض از جملله ملورد بحلث ترغیلب و تحریلک 
مسللمانان بلر قیلام بله املر جهاد اسلت، تا مسللمین در رفتلن به جهاد شلتاب نموده، از 

یكدیگر سبقت بگیرند.4

3 ( فضیلت مجاهدین بر قاعدین  معذور
به فرضی هم که بگوییم خدای تعالی ثواب و مصلحتی که از اولی الضرر به خاطر 
گر واقعا نابینایی متأسف  نرفتنشان به جبهه جنگ بر طبق نّیاتشان تالفی می کند، )ا

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 5، ص 71.
2. المفردات، ذیل کلمه قاعد.
3. پیام قرآن، ج 10، ص 309.

4. ترجمه تفسیر المیزان، ج 5، ص 71.



146

اسلت از ایلن کله چلرا نمی توانلد در جهاد شلرکت کند، خدای تعالی ثلواب مجاهد به او 
می دهلد( ایلن معنلا را نمی توانیلم انلكار کنیلم کله ایلن گونه افلراد فضیللت آن افرادی 
کله بله جهلاد رفتنلد یا شلهید شلدند و یا بر دشلمن پیروز گشلتند را ندارند، خلدای تعالی 
مجاهدین را بر قاعدین برتری داده، هر چند که قاعدین عذر موجه داشلته باشلند و 
سخن کوتاه این که: این آیه شریفه می خواهد مؤمنین را تحریک و تشویق به جهاد 

نموده و روح ایمان آنان را برای سبقت گیری در خیر و فضیلت بیدار  کند.1

4( ݡگستره وجوب جهاد 

برخلالف کسلانی کله وظیفله پیلكار با دشلمن را مخصلوص گروه خاصلی می دانند، 
در اسلالم این وظیفه بر عهده تمام کسلانی اسلت که توانایی گرفتن اسللحه به دسلت 
 و جهلاد بلا دشلمن را دارنلد و بله همیلن دلیلل در تملام دوران حكومت پیامبر اسلالم
گروه خاصی به عنوان نیروهای نظامی تشلكیل نشلد و به هنگام بروز جنگ ها تمام 
کسانی که توانایی حمل اسلحه داشتند با الهام گرفتن از قرآن مجید اسلحه برداشته 
و بله سلوی میلدان جنلگ حرکلت می کردنلد و بله تعبیلر املروز همله در صف بسلیجیان 

جای داشتند؛ و همین امر سبب قدرت عظیم نظامی مسلمین بود.2

5 ( استثناء قاعدان »اولی الضرر«
خلدای تعاللی بله هلر دو طائفله )آنهلا کله بله جهلاد رفتنلد و آنهلا کله نرفتنلد( وعلده 
برخلورداری از اجلر و بهلره اخلروی داده، دلیلل ملا ایلن اسلت کله خداوند »اوللی الضرر« 

یعنی بیماران و نابینایان را استثناء کرده است. 3

6 (  متخلفان از جهاد  

گروهنلد: منافقلان بی ایملان،  کله بله جبهله ی جهلاد نمی رونلد، چنلد  کسلانی 
کان، بی هّمتلان کله می گوینلد: بلا ملال و بیلان  مسللمانان ترسلو، رفاه طلبلان، شلّكا
و قللم و دعلا، رزمنلدگان را دعلا و حمایلت می کنیلم و جهلاد، بلرای ملا واجلب عینلی 
نیسلت. ایلن آیله، بله ایلن گلروه آخلر مربلوط می شلود و از آنلان انتقلاد می کنلد. زیلرا 
گروه هلای دیگلر در ملوارد متعلّدد بله شلّدت ملورد انتقلاد قلرار گرفته انلد و هیلچ گونله 
مقلام و درجله ای ندارنلد تلا مجاهلدان یلک درجله باالتلر از آنلان باشلند. در روایلات 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 5، ص 72.
2.  همان.

3.همان، ص 4.
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آملده اسلت، کسلانی کله بله خاطلر بیملاری نمی تواننلد بجنگنلد وللی دلشلان هملراه 
رزمنلدگان اسلت، با آنان در ثلواب جهاد برابرند.1

7 ( موانع حضور فراݡگیر مسلمانان در جنگ تبوک
جنگ تبوک2 از جنگ های بسیار سخت و حساس برای مسلمانان بود که عده ای 
به بهانه های مختلف از شلرکت در جهاد خود داری کردند. به همین جهت، می تواند 
برای ارزیابی رفتار مسلمین هنگام نیاز به جهاد، قابل توجه و بررسی باشد. بنابراین به 

طور خالصه در این جا تحت عنوان موانع شرکت در جهاد به آن می پردازیم.
الف( قدرت نظامی دشمن و شرایط جّوی

از دیلد بسلیاری از مسللمانان، قلدرت و شلوکت روم عظیم تلر از آن بلود کله خلود را 
قلادر بله رویارویلی بلا آن بداننلد، بله خصلوص آنكله در نبلرد موتله )سلال 8 ق.( طعلم 
سلخت شكسلت را از رومیان چشلیده بودند؛ افزون بر این، مسلافت طوالنی مدینه تا 
تبوک، آن هم در تابستان سالی که مسلمانان دچار قحطی بودند و هنوز محصوالت 
کشلاورزی نیز برداشلت نشلده بود و بسلیاری نیز دوسلت داشلتند که در گرمای شلدید 
تابسلتان در زیلر درختلان خلود اسلتراحت کننلد. ایلن عواملل و شلرایط، نگرانلی هلای 
فراوانلی را بلرای برخلی از مسللمانان از نبلرد بلا روم فراهلم آورده و رونلد تجهیلز سلپاه را 
ُکند کرده3 و بسلیاری از مسللمانان را در تجهیز و عزیمت به تبوک به سسلتی واداشلت 
تا جایی که خداوند با فرو فرستادن آیات 38 تا 41 سوره توبه، مسلمانان را به تالش 

بیشتر برای شرکت در جنگ و دوری از هرگونه سستی واداشت.4
ب( دنیا طلبی 

خداونلد در ایلن آیلات زندگلی دنیلا را در برابلر آخلرت انلدک معرفلی می کنلد و منشلأ 
سسلتی مسللمانان در همراهلی بلا پیامبلر را رضایلت آنلان بله زندگلی دنیلا به جای 

1. تفسیر نور، ج 2، ص 361.
کلیلوس،  2. در سلال نهلم هجلری بازرگانلان نبطلی کله بلا مدینله روابلط تجلاری داشلتند خبلر آوردنلد کله هرا
امپراتلور روم شلرقی، بلا فراخوانلی قبایلل علرب مسلیحی سلرزمینهای ملرزی شلام و حجلاز، همچلون ُجلذام، 
َلخلم، عاِمللة و َغّسلان، سلپاهیان خلود را بله اسلتعداد 40000 نفلر بله فرماندهلی فلردی بله نلام صنلاد  تلا بلقاء )از 
کلیلوس نیلز خلود در شلهر حملص از شلهرهای شلمالی شلام  شلهرهای شلام در اردن املروزی( پیلش رانلده و هرا
مسلتقر شلده اسلت. پیامبلر صللی اهلل علیله و آلله بلا شلنیدن خبلر لشكرکشلی رومیلان، بلا خطابله، نامه نلگاری و 

فرسلتادن پیلك، مسللمانان را بله نبلرد بلا رومیلان فلرا می خوانلد.  
3. السلیرةالنبویه، ابلن هشلام، ج 4، ص 943 ؛ عیلون االثلر، ج 2، ص 292 ؛ السلیرةالنبویه، ابلن کثیلر، ج 

4، ص 4.
4. المغازی، ج 3، ص 991 ؛ جامع البیان، ج 10، ص 172 ؛ مجمع البیان، ج 5، ص 54- 55.
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ک تهدیلد می کنلد؛ همچنیلن بلا  آخلرت می دانلد و ایلن افلراد را بله مجلازات دردنلا
یلادآوری پشلتیبانی خلود از پیامبلر در آن زملان کله وی از مكله تنهلا بلا همراهلی یلک 
گر شلما پیامبر خلود را یاری  ج شلده بلود، مسللمانان را مخاطلب سلاخته که ا تلن خلار
 

َ
ُكـم اذا قیـل

َ
ذیـَن ءاَمنـوا مـا ل

َّ
ـا ال َ نكنیلد خداونلد هملراه و یلاور او خواهلد بلود: »یاّیُ

ا َمتُع 
َ

نیـا ِمـَن الِخـَرِة مف
ُ

وا یف َسـبیِل اهلِل اّثاَقلـُم ایَل االرِض اَرضیـُم ِباحَلیـوِة الّد ُكـُم انِفـر
َ
ل

وا ُیَعّذبُكـم َعذاًبـا الیًمـا و َیسـَتبِدل َقوًمـا  نیـا یِف الِخـَرِة ااّل َقلیـل ااّل َتنِفـر
ُ

احَلیـوِة الّد
وُه َفَقـد َنَصـَرُه اهلُل اذ اخَرَجـُه   َش ٍء َقدیـر  ااّل َتنُصـر

ّ
وُه شـًیا واهلُل َعـی  ُكل َغیَرُكـم وال َتُضـّر

 
َ

ل ن اّنَ اهلَل َمَعنـا َفانَز ـَز
َ

 ِلصِحِبـِه ال ت
ُ

وا ثـایِنَ اثَنـینِ اذ ُهـا یِف الغـاِر اذ َیقـول ذیـَن َكَفـر
َّ
ال

ـفی  و َكِلَمُة  وا الّسُ ذیَن َكَفر
َّ
 َكِلَمَة ال

َ
وهـا و َجَعل نـوٍد َل َتَر ـَدُه ِبحجُ یـِه و اّیَ

َ
اهلُل َسـكیَنَتُه َعل

یـٌز َحكـمی«1. خداونلد در ادامله ایلن آیلات، همله مسللمانان  اهلِل ِهـَی الُعلیـا واهلُل َعز
را؛ چله آنلان کله می توانسلتند زاد و توشله فلراوان فراهلم کننلد و چله آنلان کله چنیلن 
وا ِخفاًفا و ِثقااًل و  توانی نداشتند به جهاد و همراهی با پیامبر  امر می کند: »انِفر

مون«.2  
َ
ُكـم ان ُكنُم َتعل

َ
جِهـدوا ِباموِلُكـم وانُفِسـُكم یف َسـبیِل اهلِل ذِلُكـم َخیٌر ل

ج( بهانه اذن از والدین برای جهاد
برخی از مسلمانان نیز به این بهانه که باید از پدر و مادر خود اجازه عزیمت بگیرند 
از همراهی سپاه خودداری می کردند. در روایتی نیز از باب تطبیق، نزول آیه 6 احزاب 
در شأن این افراد دانسته شده است.3 در این آیه خداوند پیامبر را نسبت به مؤمنان 
از خودشان سزاوارتر می داند و بدین شكل دستور پیامبر بر اجازه و اذن پدر و مادر 
وا االرحاِم 

ُ
م و اول ههُتُ وُجُه اّمَ یل  ِبامُلؤِمنینَ ِمن انُفِسـِهم واز ِیُّ او مقدم و برتر گردید: »الّنَ

ُكم  یـَن ااّل ان َتفَعلـوا ایل  اوِلیا یل  ِبَبعـٍض یف ِكتـِب اهلِل ِمـَن امُلؤِمنـینَ وامُلهِجر َبعُضُهـم او
وًفا كاَن ذِلَك یِف الِكتِب َمسطورا«.4 َمعر

د( عذر و اجازه از پیامبر به دلیل دشواری جهاد
گروهلی هلم بله رغلم توانمنلدی ماللی کوتاهلی کلرده، علذر آورده و بلرای مانلدن از 
پیامبر اجازه خواستند و حتی برخی از آنان متعهد شدند تا پس از تجهیز و آماده کردن 
خود رهسپار تبوک شده و خود را به آن حضرت برسانند. افرادی چون»مرارةبن ربی« 
از تیلره اوسلی »بنلی عملرو بلن علوف« و »کعلب بلن ماللک خزرجلی« از تیلره بنی سللمه، 

1. سوره توبه، آیات 40 ل 38.
2. همان، آیه 41.

3. مجمع البیان، ج 8، ص 225. الصافی، ج 4، ص 164.
4. سوره احزاب، آیه 6.
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»هلالل بلن امیله« از تیره اوسلی »بنی واقلف« و »ابوخثیمه مالک بن قیس خزرجی« از 
تیره  »سالم بن عوف« از این گروه اند.1 

آیات 43- 42 توبه، ناظر به این گروه از متخلفان متمّول و عذرآورندگان دانسته 
ِیـُم 

َ
َبعـوَك و لِكـن َبُعـَدت َعل

َ
ّت یًبـا و َسـَفًرا قاِصـًدا اَل كاَن َعَرًضـا َقر ـو 

َ
شلده اسلت2 »ل

م  ُ ُم اهّنَ
َ
َرجنـا َمَعُكـم ُیِلكوَن انُفَسـُهم واهلُل َیعل ـِو اسـَتَطعنا حَلنَ

َ
ُة و َسـَیحِلفوَن ِبـاهلِل ل

َ
ـّق

ُ
الّش

 » َم الكِذبین
َ
ذیَن َصَدقوا وَتعل

َّ
َك ال

َ
نَ ل م َحّت  َیَتَبّیَ ُ كِذبون* َعَفا اهلُل َعنَك ِلَم اِذنَت لَ

َ
ل

گر کاالیی )غنیمتی( نزدیک و دسترس و سفری کوتاه و آسان بود هرآینه تو را پیروی  ا
می کردند؛ اما آن راه بر آنان دراز و دشوار آمد؛ و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که 
گر می توانسلتیم )توشله راه و سلاز و برگ داشلتیم( با شلما بیرون می شدیم. خویشتن  ا
ک می کنند و خدا می داند که آنها دروغگوی اند. خدای از تو درگذرد. چرا  را تباه و هال
پیش از آنكه کسلانی که راسلت گفتند برایت پدیدار و شلناخته شلوند و دروغگویان را 

بشناسی، به آنان ]در نشستن از جنگ [ رخصت دادی؟«.

8 (کمک مالی به افراد بی سالح

ناتوانلی ماللی بسلیاری از مسللمانان می توانسلت در حلّد خلود حرکلت سلپاه را بله 
مخاطره اندازد، از این رو پیامبر از همه افراد توانمند خواست تا برای فراهم شدن 

زمینه حضور بیشتر مسلمانان در این نبرد، انفاق و از ناتوانان دستگیری کنند.3

پیام ها
1.  تفاوت مبارزان با قاعدان اندک نیست، بلكه فاصله بسیار است. »َدَرجاٍت«

ک شدن است.4 ک بودن و پا 2. شرط دریافت و برخورداری از رحمت الهی، پا

روایات

َكاَة  ِكْبـِر، َو الـّزَ
ْ
 َعـِن ال

ً
یـا َة َتْنِز

َ
ـال ـْرِك، َو الّصَ  ِمـَن الّشِ

ً
َیـاَن َتْطِهیـرا الـف( َفـَرَض اهلُل اْلِ

 
ً
َهاَد ِعّزا یِن، َو احْلجِ َبًة ِللّدِ ّجَ َتْقِر ِق، َو احْلَ

ْ
ل ِص احْلنَ

َ
ْخال ًء، ِلِ

َ
َیاَم اْبِتال ِق، َو الّصِ ْز  ِللّرِ

ً
َتْسِبیبا

ِم.5
َ

ْسال ِ
ْ

ِلل

1. المحبر، ص 284. السیرة النبویه، ابن هشام، ج 4، ص 946. تاریخ طبری، ج 2، ص 367.
2. جامع البیان، ج 10، ص 182. التبیان، ج 5، ص 225.

3. عیون االثر، ج 2، ص 253. االستغاثه، ج 2، ص 55. تاریخ طبری، ج 2، ص 367.
4. تفسیر نور، ج 2، ص 139.

5. نهج البالغه، کلمات قصار، 252.
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کیزه شدن از شرک، نماز را واجب  خداوند تبارک و تعالی ایمان را واجب کرد برای پا
نمود برای پرهیز از کبر و خودپسلندی، زکات را واجب کرد تا وسلیله ای برای رسلیدن 
بله روزی گلردد. روزه را واجلب فرملود بلرای امتحلان اخلالص در ملردم، حلج را واجلب 

فرمود برای تقویت دین و جهاد را مقرر فرمود برای عّزت اسالم. 
وَن 

ُ
َجاِهِدیَن َیْدُخل ُه َباُب امْلُ

َ
 ل

ُ
ِة َباٌب ُیَقـال َجّنَ

ْ
 ِلل

َ
ـُه َقـال

َ
ّن
َ
 أ ـِیِّ ِوَی َعـِن الّنَ ب(  َو ُر

ْكَرَمُهُم اهلل .1
َ
ا أ ْم ِبَ ْیِ

َ
وَن ِإل ْمِع َیْنُظُر َ  احْلج

ُ
ْهل

َ
م  َو أ ُب ِبِ ِئَكَة َتَتَرّحَ

َ
ال ّنَ امْلَ

َ
ِمْنُه َو أ

کلرم روایلت شلده بلرای بهشلت دریسلت کله آن را در مجاهدیلن و   و از پیغمبلر ا
پیكارکننلدگان در راه خلدا می گوینلد از هملان در وارد می شلوند و فرشلتگان بله آنلان 

مرحبا می گویند و اهل محشر تماشای کرامتی که خدا به آنان فرموده می کنند.
اصة اولیائه و هـو لباس التقوی  نـة فتحـه اهلل حلن هـاد بـاب مـن ابـواب احلج ج( فـان احلج
و درع اهلل احلصینـة و جنتـه الوثیقـة، مفـن تركـه رغبـة عنـه البسـه اهلل ثـوب الـذل و مشله 

البالء و دیث بالصغار و القماءة.2
جهلاد دری اسلت از درب هلای بهشلت، کله خداونلد آن را به روی دوسلتان خاص خود 
گشلوده اسلت، جهاد، لباس پر فضیلت »تقوی« اسلت جهاد، زره نفوذناپذیر الهی اسلت، 
جهاد، سپر محكم پروردگار است، آن کس که جهاد را ترک گوید، خداوند بر اندام او لباس 

ذلت و بال می پوشاند و او را در مقابل دیدگاه مردم خوار  و ذلیل جلوه می دهد. 
هـاد ألبسـه اهلل- عـّز و  : »مفـن تـرك احلج

ّ
د(  عـن اب عبـد اهلل قـال: قـال رسـول الـل

- أغـن أّمـت بسـنابك 
ّ

- ذاّل و فقـرا یف معیشـته و مقـا یف دینـه، إّن اهلل- عـّز و جـل
ّ

جـل
كز رماحها«.3 خیلها و مرا

 از ابلی عبلد اهلل روایلت شلده اسلت که: رسلول خلدا فرمود: »هر آن کلس که جهاد را 
تلرک کنلد، خداونلد  او  را  در زندگلی اش دچلار خلواری و  فقلر و  پوچلی در  دینلش می سلازد. بله 
راستی که خداوند »عّز و جّل« امت مرا با سم های اسبان و جای نیزه هایش بی نیاز ساخته 

است«
در حدیثی از پیامبر اسالم نقل شده که به سربازان اسالم فرمود:

افرادی را در مدینه پشلت سلر گذاشلتید که هر گام در این مسلیر با شلما بودند )و در 
ک داشتند و به اندازه  پاداش های الهی شرکت داشتند( آنها کسانی بودند که نیتی پا
کافلی خیلر خواهلی کردنلد و قلب هلای آنها مشلتاق به جهاد بود وللی موانعی همچون 

1. إرشاد القلوب إلی الصواب، ج 1، ص 98.
2.  نهج البالغه،خطبه 27.

3. أمالی الصدوق، ص 577.
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بیماری و زیان و غیر آن آنها را از این کار باز داشت.1 

داستان

در جنگ صفین که بین سپاه علی و سپاه معاویه در گرفت و هجده ماه طول کشید، 
روزهای بسیار سخت و وحشت انگیزی پیش آمد، در این روزها یكی از یاران علی به 
نام زیادبن نضرحارثی به هم رزم خود )) عبداهلل بن بدیل ((گفت: در روز بسیار سخت و 
دشواری قرار گرفته ایم، که هیچ کس نمی تواند صبر و پایداری کند جز شخصی که قوی 
دل، پاک نیت و پر صالبت باشلد، سلوگند به خدا گمان ندارم در چنین روز سلختی کسلی 
از ما یا دشمن در جبهه باقی بماند جز افراد فرومایه )یعنی افراد شجاع و پرمایه از طرفین 

کشته می شوند ولی افراد ترسو و کم مایه با فرار و گریز، خود را حفظ می کنند(. 
عبداهلل به حضور علی رفته و همین سخن را به عرض آن حضرت رساندند.

املام عللی بله آنهلا فرملود: ایلن سلخن را فلاش نكنیلد و در دل خلود نگهداریلد 
و کسلی از شلما نشلنود، خداونلد بلرای قوملی، مقلام شلهادت را مقلّدر کلرده )چلرا کله 
شایسته آن مقامند( و برای قومی مرگ طبیعی را مقّدر نموده است و هر کس فراخور 

شایستگی اش، مرگ تقدیر شده خود را مالقات می کند.

خالصه و نتیجه گیری

جهلاد یلک قانلون عموملی در عاللم آفرینلش اسلت و همله موجلودات زنلده جهلان 
اعم از نباتات و حیوانات به وسیله جهاد موانع را از سر راه خود بر می دارند، تا بتوانند 
به کماالت مطلوب خود برسلند. کسلانی که از جهاد سلرباز می زنند بر خالف فطرت و 
فلسلفه وجودی خود عمل می کنند. اسلالم طی نمودن راه کمال را، تنها در کنار زدن 
گلر چه جهاد با نفس از مرتبه بسلیار واالیی برخوردار  موانلع درونلی و فلردی نملی دانلد ا
است اما پیام آیات مورد بحث این است که کسانی که به بهانه های مختلف و بدون 
علذر، تلن بله جهلاد بلا دشلمنان محارب نمی دهند راهشلان بله کمال نخواهد رسلید و 
گویا به همه حقیقت دین پی نبرده اند.... ضمنًا باید توجه داشت که جهاد، تنها به 
ع تالش و کوششی را که برای پیشبرد  معنی جنگ و نبرد مسلحانه نیست بلكه هر نو
اهلداف مقلدس الهلی انجلام گیرد، شلامل می شلود و به این ترتیب علالوه بر نبردهای 
دفاعلی و گاهلی تهاجملی، مبلارزات علمی، منطقی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسلی را 

نیز در بر می گیرد.

1.  تفسیر الصافی، ج 1، ص 487.





وعده حکومت مستضعفین

ــًة  ِئَّ
َ
أ ُهــْم 

َ
َعل ْ ج

َ
ن َو  ْرِض 

َ
اْل یِف  اْســُتْضِعُفوا  ذیــَن 

َّ
ال  

َ
َعــی ــّنَ  َنُ ْن 

َ
أ یــُد  ُنر »َو 

َی ِفْرَعــْوَن َو َهاَمــاَن َو  ْرِض َو ُنــِر
َ
ــَن َلــْم یِف اْل ّكِ واِرثــینَ  َو ُنَ

ْ
ُهــُم ال

َ
َعل ْ ج

َ
َو ن

ون « حَیــَذُر  
ْ
َكاُنــوا ــا  ّمَ ــم  ِمْنُ ــا  ُجُنوَدُهَ

]سوره قصص، آیه 5[

»ما�می�خواهیم�بر�مستضعفان�زمین�مّنت�نهیم�و�آنان�را�پیشوایان�و�وارثان�روی�
زمیـن�قـرار�دهیـم��و�حکومتشـان�را�در�زمیـن�پابرجـا�سـازیم؛�و�بـه�فرعون�و�هامان�و�

لشکریانشان،�آنچه�را�از�آنها�]بنی�اسرائیل�[�بیم�داشتند�نشان�دهیم!«

10
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گان مهم واژ

ــــ   مّنت
« ل بله طلوری کله از کالم راغلب اسلتفاده می شلود ل     در اصلل بله معنلای ثقلل و  کلمله »َملّنَ
سنگینی بوده و از همین جهت واحد وزن را هم در سابق »من« می گفتند و مّنت به معنای 
نعملت سلنگین اسلت و فالنلی بلر فالنلی منت نهلاد معنایش ایلن اسلت کله: او را از نعمت، 
گرانبلار کلرد و نیلز هملو گفتله: و ایلن کلمله به دو نحو اسلتعمال می شلود، یكی مّنت عملی 
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا« یعنی می خواهیم به آنان که در زندگی 

َّ
 ال

َ
ّنَ َعی ْن َنُ

َ
یُد أ مانند آیه »َو ُنِر

ضعیف شلمرده شلدند نعمتی بدهیم که از سلنگینی آن گرانبار شلوند و دوم مّنت زبانی، 
ُموا« بر تو منت می نهند که مسلمان شده اند و این از جمله 

َ
ْسل

َ
ْن أ

َ
ْیَك أ

َ
وَن َعل ّنُ مانند آیه »َیُ

کارهای زشت است، مگر در صورت کفران نعمت، این بود خالصه کالم راغب.1 بنابراین 
کلمه ی »منت« در این جا به معنای نعمت بزرگ و با ارزش است، نه مّنت زبانی که بازگو 

کردن نعمت به قصد تحقیر دیگران باشد و مسّلمًا کار زشت و ناپسندی است.2

ــــ   تمکین
تمكیلن ضعفلا در زمیلن بله ایلن اسلت کله مكانلی و جایلی به ایشلان دهد کله مالک 

آنجا شوند و در آن استقرار یابند.3

ــــ   اراده 
»اراده« از ملاده َرْود )بلر وزن ملوج( در اصلل بله معنلای رفلت و آملد تلوأم بلا مالیملت 
در طللب چیلزی اسلت؛ للذا بله کسلی کله دنبلال مرتلع بلرای چلرای حیوانلات ملی رود 
می گوینلد. واژه اراده کله از ایلن ریشله گرفتله شلده در واقلع مرّکلب از سله عنصلر اسلت: 
خواسلتن چیزی توأم با عالقه و همراه با امیدواری به وصول آن و حكم به انجام  آن 

از سوی خودش یا دیگری.4

1.  مفردات راغب، ماده »منن« ؛ نقل از المیزان، ج 16، ص 9.
2. تفسیر نور، ج 7، ص 16.

3. المیزان، ج 16، ص 9.
4.  مفردات راغب، مقائیس اللغه، لسان العرب؛ ذیل کلمه مورد بحث.
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ــــ   وراثت 
همله لغویلان، کاربلرد ارث را در انتقلال ملال حقیقلت می داننلد؛1  وللی در حقیقلت یلا 
مجلاز بلودن اسلتعمال ایلن واژه در انتقلال غیلر مال بر یک رأی نیسلتند.2 به شلخصی 
که چیزی به او منتقل می شود وارث و شخصی که از او منتقل شده، موروث و موّرث 
اطلالق می شلود و چلون الزمله ایلن انتقلال وجلود و بقلای وارث و میلراث اسلت، به نظر 

می رسد که تعریف ارث به بقّیه و وارث، به باقی و... تعریف به الزم معنا باشد.
ح شلده اسلت کله گویلا کاربلرد وراثلت در ایلن  در آیاتلی از قلرآن وراثلت بهشلت مطلر
بلاره، بلكله دربلاره کتلاب آسلمانی و حّتلی زمیلن در بعضلی ملوارد، مجازی اسلت. عالمه 
طباطبایلی می فرمایلد: »وراثلت« و »ارث« بله طلوری کله راغلب گفتله بله معنلای 
انتقلال ملال اسلت بلدون ایلن کله معاملله ای کلرده باشلی.  و ملراد از وراثلت زمیلن ایلن 
است که سلطنت بر منافع، از دیگران  به صالحان منتقل شود و برکات زندگی در زمین 
مختلص ایشلان شلود و ایلن بلرکات یلا دنیایلی اسلت که بر می گلردد به تمّتلع صالحان از 
حیلات دنیلوی کله در ایلن صلورت خالصله مفلاد آیله ایلن می شلود کله: »بله زودی زمین 
ک گشلته جامعله بشلری صاللح کله خلدای را بندگلی کننلد و بله  از للوث شلرک و گنلاه پلا
ِذیلَن آَمُنلوا ِمْنُكلْم َو 

َ
وی شلرک نورزنلد در آن زندگلی کننلد هلم چنلان کله آیله »َوَعلَد اهلُل اّل

ْرِض ... َیْعُبُدوَنِنلی ال ُیْشلِرُکوَن ِبلی َشلْیئًا« 3 از آن 
َ ْ
ُهْم ِفلی األ اِلحلاِت َلَیْسلَتْخِلَفّنَ َعِمُللوا الّصَ

خبر می دهد. و یا این برکات اخروى اسلت که عبارت اسلت از مقامات قربی که در دنیا 
براى خود کسب کردند چون این مقامات هم، از برکات حیات زمینی است هر چند که 
لِذی َصَدَقنا َوْعَدُه َو 

َ
ِ اّل

خلودش از نعیلم آخلرت اسلت هلم چنان که آیله: »َو قاُلوا اْلَحْمُد هلِلَّ
لِة َحْیلُث َنشلاُء«4که حكایلت کالم اهل بهشلت اسلت و آیه »   ِملَن اْلَجّنَ

ُ
أ ْرَض َنَتَبلّوَ

َ ْ
ْوَرَثَنلا األ

َ
أ

ِذیَن َیِرُثوَن اْلِفْرَدْوَس«5  بدان اشاره می کنند.«6
َ
ولِئَك ُهُم اْلواِرُثوَن اّل

ُ
أ

بعضی آیات، زمین یا بخشی از آن را میراث دانسته، مستضعفان7، بندگان صالح8، 

1. مقاییس اللغه، ج 6، ص 105؛ مفردات، ص 863 ؛ لسان العرب، ج 15، ص 266، »ورث«.
2.  التبیان، ج 8، ص 83؛ مفردات، ص 864، »ورث«.

3. سوره نور آیه 55.
4. سوره زمر آیه 74.

5. سوره مؤمنون، آیه 11 ل 10.
6. ترجمه تفسیر المیزان، ج 14، ص 465.

ْرِض َو َمَغِرَبَهلا 
َ ْ
ِذیلَن کَاُنلوْا ُیْسلَتْضَعُفوَن َمَشلِرَق األ

َ
ْوَرْثَنلا اْلَقلْوَم اّل

َ
7. آیله ملورد بحلث و سلوره اعلراف، آیله 137 َو أ

تلِی َبَرْکَنلا ِفیَهلا.
َ
اّل

ِلُحون؛ سوره انبیاء، آیه 105. ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَی الّصَ
َ ْ
ّنَ األ

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمن َبْعِد الّذِ 8. َو َلَقْد َکَتْبَنا فِی الّزَ
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یا گروهی از انسان ها را1  نیز وارثان آن معّرفی می کند. از همه این آیات و آیه مورد بحث 
می توان نتیجه گرفت که دوره جوالن و ظهور باطل موقت و همچون کفی بر روی آب 
کلی از وجلود توهملی و غیلر واقعلی باطلل و وجود حقیقی  نملودی مجلازی دارد و ایلن حا

کم نخواهد بود.  حق است که به زودی در روی زمین چیزی جز حق حا

ــــ    استضعاف  
واژه اسلتضعاف در قرآن نیامده اسلت؛ اما مشلتقات آن مجموعًا 13 بار به کار رفته 
ین« و  کله 8 ملورد آن بله صلورت فعلی و در قالب واژه های »اْسـُتْضِعُفوا«، »اسـَتْضَعُفو
»َیستضِعُف« آمده است و 5 مورد دیگر به گونه اسم مفعول به صورت »مستضعفین« 

و »مستضعفون« استعمال شده است.2
گلر چله ملراد از مسلتضفان در آیه شلریفه کسلانی هسلتند کله در سلرزمین کفر تحت  ا
سلیطره کافلران بلوده و چلون راهلی بلرای رهایی از دسلت آنان ندارند نتوانسلته اند به 
وظایلف دینلی خلود عملل کننلد )اسلتضفاف سیاسلی( و آیله شلریفه وعلده می دهد که 
کم بلر زمین خواهد  خداونلد نهایتلًا عواملل تحمیللی اسلتضعاف را برطلرف و آنلان را حا
کله بله برخلی از آنهلا اشلاره  کلرد، لكلن اسلتضعاف در قلرآن معانلی دیگلری هلم دارد 

می کنیم:
اللف(  آیله »ال یكلـف اهلل نفسـا اال وسـعها« نیلز بله خوبلی ضابطله معلذوران و غیلر 
گر کسی به احكام و معارف آشنا نباشد یا نتواند  معذوران را بیان می کند و آن این که ا
به آنها عمل کند، چنانچه نادانی یا ناتوانی اش معلول کوتاهی خودش نباشد معذور 

خواهد بود.
ب( کسلی کله نتوانلد محلذوری را کله مبتلالی بدان اسلت دفع کند و این معنا شلامل 
کثریلت و قلدرت در آنجلا  مسلتضعفین ملورد بحلث  )کله در سلرزمینی قلرار گرفته انلد کله ا
بله دسلت کفلار اسلت( نیلز می شلود چلرا کله عالملی دینلی نیسلت کله معلارف دیلن را از او 
بیاموزند و یا محیط کفر و ترس از شلكنجه های طاقت فرسلای کفار اجازه نمی دهد به 
آن معارف عمل کنند و از سوی دیگر قدرت بیرون آمدن از آنجا و رفتن به محیط اسالم 

را هم ندارند. 
ج( کسانی که فكرشان کوتاه است و یا گرفتار بیماری و یا نقص بدنی و یا فقر مالی 

َصْبَناُهم ِبُذُنوِبِهْم؛ سوره اعراف، آیه 100.
َ
ْو َنَشاُء أ

َ
ن ّل

َ
ْهِلَها أ

َ
ْرَض ِمن َبْعِد أ

َ ْ
ِذیَن َیِرُثوَن األ

َ
 َو َلْم َیْهِد ِلّل

َ
1.  أ

2. دائرة المعارف قرآن کریم)3(، ص 93.
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و یا موانع دیگرند.
د( کسلی که به هیچ وجه، ذهنش به این مطلب منتقل نمی شلود که دینی هسلت و 
معارف دینی ثابتی وجود دارد که باید آن معارف را آموخته و مورد عمل قرار دهد، چنین 
گر حق به گوشش بخورد به هیچ وجه از قبول  کسی در صورتی که عنادی با حق نداشته و ا
گر حقانیت مطلبی برایش روشن شود آن را  آن استكبار نمی ورزد مستضعف است. بلكه ا
پیروی می کند، لیكن حق برایش روشن نشده و عوامل مختلفی دست به دست هم داده 

و نگذاشته که این شخص به دین حق بگراید.1 

نکات تفسیری

1 ( حکومت مستضفعان سنت جاوید خداوند 
ع که دلیل بر استمرار است نشان می دهد که  تعبیر به »نرید« به صورت فعل مضار
ایلن یلک قانلون همیشلگی و سلنت جاودانی اسلت که خداوند حكوملت روی زمین را 
سرانجام در اختیار مستضعفان قرار می دهد و زورمندان مستكبر را درهم می شكند. 
ولی باید توّجه داشت که سخن از مستضعفان است نه ضعیفان، یعنی کسانی که در 
حال تالش و کوشلش و جهادند ولی از سلوی دشلمنان تضعیف می گردند، نه آنها که 

تن به ضعف و ذلت داده اند.2

2 ( حکومت مسضعفان همان حکومت صالحان است 

َیِرُثـا ِعبـاِدَی  ْرَض 
َ
ّنَ ال

َ
»أ کلردن ایلن آیله و آیله 105 سلوره انبیلاء:  بلا ضمیمله 

کله منظلور از مسلتضعفان هملان صالحلان و مؤمنلان  ـوَن« معللوم می شلود  الّصاحِلُ
مجاهد مبارز است.

درباره این سّنت الهی، یعنی حكومت مستضعفان بر جهان، بحث های زیادی است 
که در جای خود به خواست خداوند خواهد آمد، آنچه در این  جا شایان ذکر است این که: 
توّجه به اراده تكوینی خداوند در این قسمت نیز اثر تربیتی فوق العاده ای دارد و به مؤمنان 
صالح و دربند، امید و نیرو و توان می بخشد و در پیكار با ظالمان ستمگر، مصّمم و مقاوم 

و امیدوار به پیروزی می سازد.3

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 50؛ با کمی تغییر.
2. پیام قرآن، ج 4، ص 161.

3. همان.
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3 (شرایط تحقق استضعاف

بنا بر آن چه گفته شلد، اسلتضعاف در قرآن در دو سلاحت شلناخت حق و عمل به آن 
ح اسلت، در نتیجه کسلی که دسلت کم در یكی از این دو محدوده دچار ناتوانی و  مطر

محرومیت شده باشد مستضَعف خوانده می شود.1
بلا توجله بله ایلن کله مسلتضَعف در قیاملت از شلفاعت شلفیعان و بخشلش خداونلد 
بهره مند اسلت2  قرآن و روایات  دینی برای شناسلاندن ویژگیهای مسلتضعفان، پدیده 
اسلتضعاف را در هلر یلک از دو مؤلفله زیسلت مؤمنانله، )شلناخِت دیلن و عملل بله آن( 
همراه با شرایطی معرفی کرده است، بر این اساس، استضعاف در شناخت دین یا باید 
ک برخاسلته باشلد، یلا آنكله بله سلبب عوامل  از زمینه هلای درونلی چلون ناتوانلی در ادرا
بیرونلی ماننلد دسترسلی نداشلتن بله عالمان یا متلون دینی زمینه شلناخت دین فراهم 
نباشلد،3 از ایلن رو کسلی کله بلا وجلود توانایلی، همچنلان بله مبانلی دینلی جاهلل باشلد 

ر« خوانده می شود.4   اصطالحًا »جاهل ُمقّصِ

4 ( عوامل اجتماعی استضعاف

کمان یا مردم بر  به هر اندازه که مناسبات اجتماعی از عدالت تهی شود و رابطه حا
کمان برحّق و نافرمانی از آنان فساد گرایی و  پایه برتری طلبی، بر ضعف کشاندن حا

خ می نماید. محرومیت افراد زیر سلطه از حقوق انسانی باشد، استضعاف ر
بررسلی آیات مربوط به اسلتضعاف نشلان می دهد که انباشلت ثروت و اشلرافیت در 
بخشی از جامعه به همراه کمی نفرات و تفرقه در طبقات دیگر اجتماع، زمینه زبونی 

و استضعاف فرودستان را به وسیله مستكبران فراهم می آورد. 
 و در آیله 150 اعلراف هلارون، قوملش را کله بله دسلت آنلان از جایلگاه رهبلری بلر کنلار 
و در معرض کشلته شلدن به وسلیله قوم موسلی قرار گرفته بود، سلبب اسلتضعاف خود 
می دانلد. بلر اسلاس ایلن آیلات، امیرمؤمنلان عللی  و دیگلر ائمله« خلود را مسلتضعف 
می دانستند و اراده خداوند بر امامت و استخالف مستضعفان در زمین را در حق خود با 

ظهور مهدی موعود صادق می دانستند.
همه کسانی که در هر دوره ای در استضعاف مستكبران روزگار خود گرفتار آمده اند باید با 

1.  همان، ص 51.
2. سوره نساء، آیت 99 ل 98.

3. بحاراالنوار، ج 69، ص 95- 103؛  نورالثقلین، ج 1، ص 539-. 36؛ کنزالدقائق، ج 3، ص 519- 513.
4. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص 51.
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عبرت آموزی از سرنوشت مستضعفاِن اقوام گذشته، صابرانه در راه حق بایستند و تسلیم 
گر مسلتكبران امكان زندگی  تبلیغات مسلتكبران نگردند و پیروی از آنان را برنگزینند و ا
مؤمنانه را از آنان گرفتند در صورت توانایی، مهاجرت کنند و همه مسلمانان نیز وظیفه 

دارند در راه نجات مستضعفان تالش کنند.1 

5( اراده خداوند بر نجات بنی اسرائیل
ـًة« عطلف تفسلیر اسلت بلرای »نملّن« و همچنیلن جملالت  ِئَّ

َ
ُهـْم أ

َ
َعل ْ ج

َ
جملله »َو ن

دیگری که بعد از آن پی در پی آمده، همه منت مذکور را تفسیر می کنند.
و معنایلش ایلن اسلت کله: جلّوی کله ملا موسلی را در آن پروریدیلم،  جلّو  علّو  فرعلون در 
زمین و تفرقه افكنی وی در میان مردم و اسلتضعاف بنی اسلرائیل بود، اسلتضعافی که به 
کلی نابودشان می کرد، در حالی که ما خواستیم بر همان ضعیف شدگان از هر جهت، نعمتی 
ارزانی بداریم که از سلنگینی آن گرانبار شلوند، به این که خواسلتیم آنان را پیشلوا کنیم، تا 
دیگلران بله ایشلان اقتلدا کننلد و در نتیجله پیشلرو دیگران باشلند، در حالی که سلال ها تابع 
دیگران بودند و نیز خواستیم آنان را وارث دیگران در زمین کنیم، بعد از آنكه زمین در دست 
دیگران بود و خواستیم تا در زمین مكنتشان دهیم، به اینكه قسمتی از زمین را ملک آنان 
کنیلم، تلا در آن اسلتقرار یابنلد و ماللک آن باشلند، بعلد از آنكه در زمین هیچ جایی نداشلتند، 
جز همان جایی که فرعون می خواست آنان را در آنجا مستقر کند و خواستیم تا به فرعون 
پادشاه مصر و هامان وزیرش و لشكریان آن دو از همین مستضعفین، آن سرنوشت را نشان 
دهیلم کله از آن بیمنلاک بودنلد و آن ایلن بلود که روزی بنی اسلرائیل بر ایشلان چیره شلوند و 

ملک و سلطنت و مال و ثروت و رسم و سنت آنان را از دستشان بگیرند.2

6( ارکان اراده و مشیت خداوند در آیه شریفه
در دو آیه 5 و 6 خداوند پرده از روی اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان برداشته 

و پنج امر را در این زمینه بیان می کند که با هم پیوند و ارتباط نزدیک دارند.
»... ّنَ ْن َنُ

َ
یُد أ •  می خواهیم آنها را مشمول نعمت های خود کنیم »َو ُنِر

ًة« ِئَّ
َ
ُهْم أ

َ
َعل ْ ج

َ
• می خواهیم آنها را پیشوایان نمائیم »ن

» واِرِثینَ
ْ
ُهُم ال

َ
َعل ْ ج

َ
• می خواهیم آنها را وارثان حكومت جباران قرار دهیم »َو ن

ْرِض«
َ
ْم یِف اْل ُ َن لَ ّكِ • می خواهیم حكومت قوی و پا بر جا به آنها می دهیم »َو ُنَ

• آنچه را دشمنانشلان از آن بیم داشلتند و تمام نیروهای خود را بر ضد آن بسلیج کرده 

1. دائرة المعارف قرآن کریم)3(، ص 96.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، ص 9.
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وَن«1 ْم ما كاُنوا َیْحَذُر بودند به آنها نشان دهیم »َو ُنِرَی ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو ُجُنوَدُها ِمْنُ

روایات

ِبی َعْبِد اهلل َقاَل َقاَل 
َ
ِبی َبِصیٍر َعْن أ

َ
َثِنی َسْعُد ْبُن َعْبِد اهلِل َعْن أ

َ
ِبی َرِحَمُه اهلُل َقاَل َحّد

َ
أ

ْرِض َفَرِضیَت 
َ ْ
ِکیِن َو اْلُمْسلَتْضَعِفیَن ِفی األ َرُسلوُل اهلِل َیا َعِلّیُ ِإّنَ اهلَل َوَهَبَك ُحّبَ اْلَمَسلا

ْبَغَضَك َو 
َ
َك َو َصَدَق َعَلْیَك ]ِبَك [ َو َوْیٌل ِلَمْن أ َحّبَ

َ
ِبِهْم ِإْخَوانًا َو َرُضوا ِبَك ِإَمامًا َفُطوَبی ِلَمْن أ

ة.2 ّمَ
ُ ْ
ْنَت اْلَعاِلُم ِبَهِذِه األ

َ
َکَذَب َعَلْیَك َیا َعِلّیُ أ

 از پدران گرامی آن حضرت نقل کرد که رسلول خدا الف( ابو بصیر از امام صادق
به علی   فرمود: ای علی، خداوند، دوستی و محّبت بینوایان و مستضعفان در زمین را 
به تو بخشیده است. من به برادری با آنها راضی شدم، چون آنها به امامت و پیشوایی تو 
خشنود شدند. پس خوشا به حال کسی که تو را دوست می دارد و تصدیقت می کند و وای 

بر کسی که با تو دشمن است و تكذیبت می نماید. ای علی، تو عالم به این اّمت هستی.
ب( »قلال سلید العابدیلن عللی بلن الحسلین  و اللذی بعلث محملدا بالحق بشلیرا و 
نذیرا إن األبرار منا أهل البیت و شیعتهم بمنزلة موسی و شیعته و إن عدونا و أشیاعهم 

بمنزلة فرعون و أشیاعه «3 
امام سلجاد فرمود: به خدایی که محمد را برای بشلارت و انذار برگزید که نیكان 
خانلدان ملا و شیعیانشلان بله منزلله موسلی و پیروانش و دشلمنان ما و طرفدارانشلان به 

منزله فرعون و پیروانش خواهند بود.
ِه َعْن َعِلّیٍ ِفی َقْوِلِه َتَعاَلی  ِبیِه َعْن َجّدِ

َ
ِد ْبِن َعِلّیِ ْبِن اْلُحَسْیِن  َعْن أ ج( »َعْن ُمَحّمَ

ًة َو َنْجَعَلُهلُم اْلواِرِثیَن  ِئّمَ
َ
ْرِض َو َنْجَعَلُهلْم أ

َ ْ
ِذیلَن اْسلُتْضِعُفوا ِفلی األ

َ
ْن َنُملّنَ َعَللی اّل

َ
َو ُنِریلُد أ

ُهم «  َعُدّوَ
ُ

ُهْم َو ُیِذّل ُهْم َبْعَد َجْهِدِهْم َفُیِعّزُ ٍد َیْبَعُث اهلُل َمْهِدّیَ َقاَل ُهْم آُل ُمَحّمَ
کله خداونلد مهلدی آنهلا را  گشلته اند آل پیغمبرنلد  کله در زمیلن ضعیلف  ا7ینلان 

برانگیزد تا آنان را عزیز و دشمنانشان را ذلیل گرداند.4
عالمله در بحلث روایلی ذیلل ایلن آیله اشلاره دارد؛ در ایلن کله آیله مذکور دربلاره ائمه 
اهل بیت است، روایات بسیاری از طریق شیعه رسیده است و از این روایت برمی 

1. تفسیر نمونه، ج 16، ص 16 ل 17.
2. فضائل الشیعة، ترجمه توحیدی، ص 47.

3. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص: 375.
4. بحار األنوار، ج 51، ص 54.
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آید که همه روایات این باب از قبیل جری و تطبیق مصداق بر کلی است.1

داستان

حكیمله خاتلون گویلد: ابو محمد حسلن بلن علی دنبال من فرسلتاد و گفت: ای 
عمه افطارت را در نزد ما باش، زیرا امشلب نیمه شلعبان اسلت و خداوند حجت خود 
را ظاهلر می کنلد، گویلد: گفتلم: ملادر او کیسلت؟ فرملود: نرجلس، گفتلم: فدایت گردم  
در وی آثار حمل نیسلت، فرمود: مطلب همین اسلت که گفتم، حكیمه گوید: من به 
منزل ابو محمد رفتم پس از این که سالم کردم نرجس خاتون آمد و کفش ها را از پایم 

بیرون کرد و گفت: ای سیده من امشب حالت چگونه است؟.
حكیمه گفت: سیده من و خانواده ام شما هستید، گوید: وی از این کالم من ناراحت 
شد و تعجب کرد و گفت: این چه سخن است می گویید، گفتم: ای دخترک من! خداوند 
در این شلب، کودکی به تو خواهد داد که سلید دنیا و آخرت خواهد بود، گوید: وی از این 
کالم شرمنده شد، گوید پس از اینكه افطار کردم و نماز عشا را اداء نمودم به خواب رفتم. 
پس از نیمه شب بار دیگر بیدار شدم و شروع به ادای نماز شب کردم، هنگامی که از نماز 
غ شدم نرجس هم چنان در خواب بود، پس از تعقیب نماز همان طور که نشسته  خود فار
بلودم خوابلم ربلود، بلار دیگر که بیدار شلدم باز نرجس را خوابیده یافتم، بعد از مختصری 

نرجس از خواب بیدار شد و نماز خود را خواند و باز به خواب رفت.
حكیمه گوید: من بیرون شدم تا از طلوع فجر مطلع شوم، فجر اول گذشت نرجس باز 
هم در خواب بود، در این هنگام برای من شلک عارض شلد، ناگهان ابومحمد فریاد زد: 
ای عمه شتاب مكن که اینک موضوع انجام خواهد گرفت و فرزندم متولد خواهد گردید، 
من نشستم و سوره »الم سجده« و »یس« را خواندم در این بین که مشغول قرائت قرآن 
بلودم ناگهلان نرجلس بلا ناراحتلی از خواب بیدار شلد، من خود را به او رسلاندم و گفتم: نام 

خدا را بر زبان جاری کن.
در این هنگام امام متولد شد. حضرت ابو محمد فریاد زد: ای عمه فرزندم را نزد من 
بیاور، پس از این کودک را نزد وی بردم دسلت خود را بر پشلت او قرار داد و پاهایش را هم 
به سینه چسبانید و زبانش را بدهان او آورد و دستش را هم بر گوش و چشم و مفاصل او 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 15.
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کشید و بعد فرمود: ای فرزند من سخن بگو، فرمود: أشهد أن ال اله إال اهلل و أشهد أن مّمدا 
رسـول اهلل. بعد از این بر امیرالمؤمنین و ائمه اطهار صلوات فرسلتاد تا آنگاه که به 
کنون کلودک را نزد مادرش  پلدرش رسلید توقلف کرد، حضرت ابومحمد فرمود: ای عمه ا
ببرید تا بر او سالم کند و بعد از آن بار دیگر نزد ما بیاورید، حكیمه گوید: کودک را نزد مادرش 

بردم و بار دیگر نزد پدرش برگردانیدم و مقابل او گذاشتم.
کنلون تكللم کنیلد، فرملود: »أشـهد أن ال إلـه إال  پلس از ایلن فرملود: ای پسلرک ملن ا
اهلل« و بعلد بلر حضلرت رسلول و امیلر المؤمنیلن و ائمله اطهلار صللوات فرسلتاد و در 
ِذیـَن 

َّ
 ال

َ
ـّنَ َعـی ْن َنُ

َ
یـُد أ پلدرش توقلف کلرد و بعلد ایلن آیله شلریفه را قرائلت کلرد: »َو ُنِر

َی  ْرِض َو ُنِر
َ
ـْم یِف اْل ُ

َ
ـَن ل ّكِ واِرِثـینَ  َو ُنَ

ْ
ُهـُم ال

َ
َعل ْ ج

َ
ـًة َو ن ِئَّ

َ
ُهـْم أ

َ
َعل ْ ج

َ
ْرِض َو ن

َ
اْسـُتْضِعُفوا یِف اْل

وَن .«1 ْم ما كاُنوا َیْحَذُر ِفْرَعْوَن َو هاماَن َو ُجُنوَدُها ِمْنُ

خالصه و نتیجه گیری 

درباره این سّنت الهی، یعنی حكومت مستضعفان بر جهان، باید توّجه به اراده 
تكوینلی خداونلد نملود کله در ایلن قسلمت نیلز اثلر تربیتلی فوق العلاده ای دارد و بله 
مؤمنلان صاللح و دربنلد، امیلد و نیرو و توان می بخشلد و در پیكار با ظالمان سلتمگر، 
مصّملم و مقلاوم و امیلدوار بله پیلروزی می سلازد.  آیه گرچه در داسلتان بنی اسلرائیل 
کله خداونلد بله آنهلا وعلده داد بلر فرعونیلان پیلروز می شلوند و سلرانجام  ذکلر شلده 
ک  پیروز شلدند؛ ولی منحصر به آنها نیسلت؛ افراد مسلتعضف هرگاه تكیه بر ذات پا
پلروردگار کننلد و از او یلاری بطلبنلد و انجلام وظیفله نماینلد سلرانجام بلر ظالملان و 
مستكبران پیروز می شوند، ائمه و پیشوایان روی زمین می گردند و وارث امكانات 
وسیع ظالمان و مستكبران. ضمنًا این آیه از آیاتی است که اشاره به ظهور حضرت 

مهلدی )ارواحنا فداه( دارد.

1. زندگانی چهارده معصوم، ص 544.



وعده حکومت صالحان

ْرَض 
َ
ّنَ اْل

َ
ْكــِر أ ُبــوِر ِمــْن َبْعــِد الّذِ َكَتْبنــا یِف الّزَ َقــْد 

َ
»َو ل

ــوَن« احِلُ الّصَ ِعبــاِدَی  َیِرُثــا 
]سوره انبیاء، آیه 105[

»و�بـه�یقیـن،�در�زبـور،�كتـاب�آسـمانی�داود،�پـس�از�تـورات،�
نوشـتیم�كـه�زمیـن�را�از�شـرك�و�گنـاه�پـاك�خواهیـم�سـاخت�و�

بندگان�شایسته�من�آن�را�به�ارث�خواهند�برد.«

11
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شأن نزول

بعضلی از مفّسلران معتقدنلد کله ایلن آیله هنگاملی نازل شلد که یلاران پیامبربه 
مدینله هجلرت نملوده و یلک جنبلش نویلن آغلاز شلده بلود، جنبشلی کله للرزه بلر ارکان 
جامعله کهنله و پوسلیده پلر از خرافلات و پلر از جهلل و ظللم و تبعیلض جاهللی افكنده و 

طبعًا پرچم های مخالفت از هر سو برافراشته بود.
زمانی که یاران پیامبر غالبًا در حال آماده باش و خطر هجوم مشرکان بودند و از 
شدت نگرانی از خود می پرسیدند که آیا می شود زمانی فرا رسد که بتوانند آزادانه خدا 
را بپرسلتند و در سلایه حكومت عدالت پرور قرآن زندگی آسلوده ای داشلته باشلد؟ آیه 
شریفه و آیات مشابه در پاسخ به این سؤال نازل شد و به آنها بشارت داد: آری چنان 

روزی فرا می رسد و این وعده بزرگ خدا است؛ وعده ای قطعی و تخلف ناپذیر.1

گان مهم واژ

ــــ    زبور

ظاهلرًا منظلور از »زبلور« آن کتابلی اسلت کله به حضرت داوود نازل شلد چه در جای 
2»

ً
ُبورا دیگر نیز آن را به این نام اسم برده و فرموده: »َو آَتْینا داُوَد َز

بعضلی از مفسلرین3 گفته انلد ملراد از آن قلرآن اسلت. بعضلی دیگلر4 گفته انلد ملراد 
از آن مطللق کتبلی اسلت کله بلر انبیلاء نلازل شلده و یلا بر انبیاء بعد از موسلی نازل شلده. 
ولی هیچ دلیلی بر آن وجوه نیسلت. بعضی از مفسلرین5 گفته اند مراد از »ذکر« تورات 
است به دلیل اینكه خدای تعالی آن را در دو جای از این سوره ذکر نامیده یكی در آیه 

1. حكومت جهانی مهدی ، ص 119؛ با کمی تغییر.
2. سوره نساء، آیه 163.

3. تفسیر ابو الفتوح رازی، ج 8، ص 64 ؛ منهج الصادقین، ج 6، ص 125.
4. همان.
5. همان.
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«.2 و بعضلی3  ِقـین ُمّتَ
ْ
 ِلل

ً
ْكـرا ُمـوَن«1 دوم در آیله »َو ِذ

َ
ْكـِر ِإْن ُكْنـُمْ ال َتْعل  الّذِ

َ
ْهـل

َ
وا أ

ُ
»َفْسـَئل

دیگلر گفته انلد: منظلور از »ذکلر« قلرآن اسلت بله دلیلل ایلن که خلدای عّز و جلّل آن را در 
چند جای از کالمش ذکر نامیده است.4

ــــ   ارض

ع کره زمین گفته می شلود و سراسلر جهان را شلامل می گردد مگر  »ارض« به مجمو
این که قرینه خاصی در کار باشد، گرچه بعضی احتمال داده اند که مراد وارث شدن 
سراسر زمین در قیامت است ولی ظاهر کلمه »ارض« هنگامی که به طور مطلق گفته 

می شود، زمین این جهان است.5

نکات تفسیری

1 ( تشکیل حکومت اسالمی مخصوص حضرت حجت نیست
کله  کله داوود یكلی از بزرگ تریلن پیامبرانلی بلود  در قلرآن تصریلح شلده اسلت 
تشكیل حكومت حق و عدالت داد.6 نیز مرحوم عالمه طباطبایی می فرمایند: »عده 
ای از مفسلرین منظلور از وراثلت زمیلن را بله دوران ظهلور اسلالم و یلا دوران حضلرت 
مهدی  تفسلیر کرده اند که رسلول خدا در اخبار متواتره از آن خبر داده و شلیعه 
و سنی آنها را نقل کرده اند. ولی به نظر ما  روایات مذکور هر چند متواتر است اما آیه را 
  تخصیص نمی زند. بنابراین تشكیل حكومت اسالمی مخصوص حضرت حجت

نیست هر چند حكومت ایشان مصداق اتّم حكومت اسالمی است.«7

اِلُحوَن( چه کسانی هستند؟ 2(بندݡگان صالح خدا )الّصَ

با توجه به اضافه شدن بندگان به خدا، مسئله ایمان و توحید آنها روشن می شود 
و بلا توجله بله کلمله »صالحون« که معنی گسلترده و وسلیعی دارد، همه شایسلتگی ها 
گاهلی،  بله ذهلن می آیلد: شایسلتگی از نظلر عملل و تقلوا، شایسلتگی از نظلر عللم و آ

1. سوره نحل، آیه 43.
2. سوره انبیاء، آیه 48.

3. همان.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج 14، ص 465.

5. تفسیر نمونه، ج 13، ص 515.
6. همان، ص 517.

7. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 33.
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شایسلتگی از نظلر قلدرت و قلّوت و شایسلتگی از نظلر تدبیلر و نظلم و درک اجتماعلی. 
هنگامی که بندگان با ایمان این شایستگی ها را برای خود فراهم سازند، خداوند نیز 
ک بمالند، دست های آلوده شان  کمک و یاری می کند تا آنها بینی مستكبران را به خا

را از حكومت زمین کوتاه کنند و وارث میراث های آنها گردند.1

3 (  اشاره تورات به حکومت صالحان
ع  در کتلاب »مزامیلر داوود« کله املروز جلزء کتلب عهلد قدیلم )تلورات( اسلت موضلو

گون دیده می شود. وراثت جهانی صالحین به تعبیرات گونا
از جمله در مزمور 37 می خوانیم:

»زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما متوّکالن به خداوند وارث زمین خواهند 
شلد، هلان بعلد از انلدک مّدتلی شلریر نخواهنلد بلود، در مكانلش تأّملل خواهلی کلرد و 

نخواهد بود اّما حكیمان وارث زمین خواهند شد.«
ع به تعبیرات دیگری نیز آمده است: در همان »مزمور 37« همین موضو

».... زیلرا متبلّرکان خداونلد وارث زمیلن خواهنلد شلد، اّملا ملعونلان وی منقطلع 
کن خواهند شد«2 خواهند شد صدیقان وارث زمین شده ابدًا در آن سا

هملان گونله کله مالحظله می کنیلد کلمله صالحلون کله در قلرآن آمده کلمله جامعی 
کله هلم »حكیملان« و هلم »صّدیقلان« و هلم »متلوّکالن« و هلم »متبلّرکان«  اسلت 
 
ً
را در بلر می گیلرد. و هملان طلور کله یلادآور شلدیم از آیله اخیلر یعنلی »اّن یف هـذا لبالغـا

لقـوم عابدیـن«3 اسلتفاده می شلود کله حكوملت روی زمیلن، هلدف نهایلی صالحان 
و شایسلتگان نیسلت بلكله وسلیله ای اسلت کله بلا آن بله هلدف نهایلی یعنلی تكاملل 
انسان در همه زمینه ها خواهند رسید زیرا بالغ به معنی »چیزی که با آن به هدفشان 

خواهند رسید« می باشد.4

4(لزوم تشکیل حکومت برای تحقق وعده خداوند
مسلّلم اسلت کله تأمیلن اهلداف ادیان الهلی و انبیاء بدون تشلكیل چنین حكومتی 

1. تفسیر نمونه، ج 13، ص 518.
2. جمله هلای فلوق را از ترجمله تلورات کله در سلال 1878 میلالدی توّسلط مجملع ترجمله کتلب مقّدسله بله  

بان هلای خارجلی در لنلدن بله فارسلی برگردانلده شلده، آوردیلم.
3. سوره انبیاء، آیه 106.

4. حكومت جهانی مهدی ، ناصر مكارم، ص 114.
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کامل نخواهد شد، زیرا تجربه نشان داده که تنها از طریق توصیه و نصیحت و اندرز، 
احلكام الهلی بله طلور کامل پیاده نمی شلود، بلكه باید از اهلرم حكومت، در تمام ابعاد 
اسلتفاده کرد و زندگی انسلان ها را از لحظه تولد، تا هنگام مرگ زیر پوشلش تعلیمات 
ـوَن« تعبیلری اسلت بسلیار جاملع و گویلا  احِلُ آسلمانی قلرار دارد. تعبیلر بله »َعَبـاِدَی الّصَ
کله تملام شایسلتگی ها را از نظلر »ایملان« و »عللم« و »تقلوا« و مدیرّیلت و تدبیلر« شلامل 

می شود، آری چنین اشخاصی هستند که می توانند وارث حكومت زمین گردند.1

5 ( نکاتی در باره استخالف صالحان در زمین 
در سوره نور، آیه 55، می خوانیم:

كمـا  ذیـن آمنـوا منكـم و عملـوا الّصاحلـات لیسـتخلفّنم یف االرض 
ّ
»وعـد اهلل ال

ذی ارتی لم و لیبّدلّنم من بعد 
ّ
ذین من قبلهم و لیمكننّ لم دینم ال

ّ
استخلف ال

 و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون« 
ً
خوفهم امنا یعبدونن ال یشركون ب شیئا

در ایلن آیله سله وعلده صریلح بله آنهلا کله گلروه افلراد بلا ایملان و شایسلته را تشلكیل 
می دهند داده شده است.

و می دانیم در هر وعده سه رکن وجود دارد:
ذیـن آمنـوا منكـم و 

ّ
وعلده دهنلده کله در اینجلا خلدا اسلت؛ و وعده گیرنلده کله »ال

عملـوا الّصاحلـات« یعنلی مؤمنلان صاللح هسلتند؛ و مواّد مورد وعده که امور سله گانه 
زیر است:

اللف( اسلتخالف فلی االرض- »حكوملت روی زمیلن بله عنلوان نمایندگلی خلدا«؛ 
یعنی حكومت حق و عدالت.

ب( تمكین دین- »نفوذ معنوی و حكومت قوانین الهی بر تمام پهنه زندگی«.
ج(   تبدیل خوف به امنّیت؛ و بر طرف شدن تمام عوامل ترس و ناامنی و جایگزین 

شدن امنّیت کامل و آرامش در همه روی زمین.2

6 (وقایعی که در آخر الزمان واقع خواهد شد
در آیات و روایات وقایع بیشلماری در باره آخر الزمان پیش بینی شلده که بیشلتر به 

دوره پایانی آن )مقارن با ظهور مهدی( مربوط می شود.
وقایعی مانند:

کلم بلر جهلان، جلّو سلتم، گنلاه و  • بحلران معنویلت: پیلش از ظهلور املام زملان جلّو حا

1. پیام قرآن، ج 7، ص 335.
2. حكومت جهانی مهدی ، ص 115.
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فساد خواهد بود.1
ع اختالف هلا و درگیری هلای بسلیار:2 روایلات، ایلن آیله را بله ظهلور فرقه هلای  • وقلو
کله در آخرالزملان پدیلد آملده، موجلب  مختللف در جهلان اسلالم مربلوط دانسلته اند 

اختالف های بسیار خواهند شد.3
• ظهور دّجال: درهرسله دین آسلمانی  یهود، مسلیحیت و اسلالم، ظهور فاسلدترین و 
مخّرب تریلن جریلان منحلط در طلول تاریخ، پیش بینی و از خطر آن پرهیز داده شلده 
است.4 دّجال که تجّسم کفر، فریب و گمراهی است، در آخرالزمان ظاهر شده، مردم 

را به پرستش خویش می خواند.
• وقلوع مصائلب: برخلی از آیلات عذاب بر کافران و گنه کاران آخرالزمان که نزول عذاب 
ک و دود  را انلكار می کننلد؛ تطبیلق داده شلده اسلت.5 وقایعلی ماننلد: صدایلی هراسلنا
کملان سلتمگر، اختالفلات بسلیار در دیلن، قتلل و کشلتار تلرس و ناامنلی،  در آسلمان و حا

خ خواهد داد. گرسنگی و قحطی و فقر و کشتار نیز بسیار ر
کله آخرالزملان در  • خلروج سلفیانی: بیشلتر مفّسلران، از ظهلور لشلكری طغیان گلر 
کشلورهای اسلالمی به سلتم و تعّدی پرداخته، سلرانجام در صحرایی بیرون از مّكه، 

گرفتار عذاب الهی می شوند، خبر داده اند.
• ندای آسلمانی: بنابر روایات شلیعه، جبرئیل نخسلتین کسلی اسلت که با امام  زمان 
 بیعلت و بلا صدایلی بلنلد بله گونله ای کله به گوش همله جهانیان برسلد، این آیه را 

وُه«6
ُ
 َتسَتعِجل

َ
مُر اهلِل َفال

َ
ت  أ

َ
تالوت می کند: »أ

• ظهور منجی بزرگ بشر: مهم ترین رخ داد آخرالزمان، ظهور دوازدهمین امام شیعیان برای 
رهایی انسان ها است.

خ دادهای آخرالزمان، فرود آمدن عیسی از آسمان است.7 • نزول عیسی : یكی از ر
• خروج جنبنده ای از زمین: قرآن با رمز و ابهام از خروج جنبده ای حكایت می کند که 

1. سوره انبیاء، آیه 1.
2. سوره مریم، آیه 37.

3. تفسیر عّیاشی، محمد بن مسعود، ج 1، ص 64؛ البرهان، ج 3، ص 712.
4. کتلاب مقلّدس، عهلد قدیلم، زکریلا 9: 6 و 7 و دانیلال 7: 19- 27 و عهلد جدیلد، مّتی  24: 15- 25 و نامه اول 

یوحنا 4: 1- 6 و مكاشفه یوحنا 13: 11- 17؛ سفینةالبحار، ج 2، ص 162 و 163.
5. سوره یونس، آیه 50 ل صافات، آیه 177.

6. سوره نحل، آیه 1.
7. سوره زخرف، آیه 61.
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ج شده، با مردم سخن می گوید.1 هنگام روی گردانی مردم از معنوّیت، از زمین خار
• هجلوم یأجلوج و مأجلوج: قوملی وحشلی و فاسلد با تخریب سلّد ذوالقرنین، در اندک 
زمانلی سرتاسلر جهلان را پلر از ظللم و فسلاد خواهلد کلرد تلا آن کله بنابر روایلات، در عصر 

ظهور مهدی، به طور کّلی از بین خواهد رفت.2
• رجعت: در آخرالزمان برخی ازنیكوکاران و بدکاران زمان های گذشته، دوباره زنده 

می شوند.3
• صللح و آراملش پایلدار در سرتاسلر جهلان: پلس از پیروزی حضرت مهلدی و یارانش، 

کم خواهد شد.4 آرامش و معنوّیت بر جهان حا

روایات

اللف(  ُروَی العیاشلی بالسلناد علن عملران بلن میثلم علن عبایلة انله سلمع أمیلر 
یِن   الّدِ

َ
ّقِ ِلُیْظِهَرُه َعی دی  َو ِدیِن احْلَ ُ ُه ِبالْ

َ
 َرُسـول

َ
ْرَسـل

َ
ِذی أ

َّ
المؤمنین یقول: )ُهَو ال

یة إال و  ـِه( أظهـر بعـد ذلـك؟ قالـوا نعـم، قـال كال فـو الـذی  نفس  بیـده  حت  ال تبـق قر ِ
ّ
ُكل

ینادی فیا بشهادة أن ال إله إال اهلل بكرة و عشیا.5
عیاشلی بله اسلناد خلود از »عملران بلن میثلم« از »عبایله« چنیلن نقلل می کنلد: امیلر 
ـذی ارسـل رسـوله بالـدی و دیـن احلـق...« 

ّ
مؤمنلان عللی هنگاملی کله آیله »هـو ال

را تلالوت فرملود از یلاران خلود پرسلید: )آیلا ایلن پیلروزی حاصلل شلده اسلت؟( علرض 
کردنلد: آری! فرملود: نله، سلوگند بله کسلی کله  جانلم بله دسلت او اسلت ایلن پیلروزی 
آشكار نمی شود مگر زمانی که هیچ آبادی روی زمین باقی نماند مگر این که صبح و 

شام بانگ ال اله إاّل اهلل از آن به گوش می رسد!
وج الهـدی مـن آل مّمـد فـال یبـق  ب(  قـال ابـو جعفـر : اّن ذلـك یكـون عنـد خـر

6احدا ااّل اقر بحّمد
این پیروزی به هنگام قیام مهدی از آل محّمد خواهد بود، آن چنان که هیچ 

کس در جهان باقی نمی ماند مگر این که اقرار به محمد خواهد کرد.
ج(  مقداد بن اسود چنین می گوید:

1. سوره نمل، آیه 82.
2. سوره انبیاء، آیه 96.
3. سوره نمل، آیه 83.

4. سوره اعراف، آیه 128.
5. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 9، ص 420.

6. تفسیر برهان، ج 2، ص 121.
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سعـت رسـول اهلل یقـول ال یبـق عـی ظهر االرض بیـت مدر و ال و بر ااّل ادخله اهلل 
كلمة االسالم.1

بر سراسر روی زمین خانه ای از خشت و گل و خیمه ای )در بیابان باقی نمی ماند( 
مگر این که آئین اسالم در آن ورود خواهد کرد.

کم نیشلابوری در مسلتدرک، حدیلث مشلروح تری در ایلن زمینله از ابوسلعید  د( حا
مـاِن َبـالٌء  ـت یف آِخـِر الّزِ  ِباّمَ

ُ
کلرم نقلل می کنلد کله فرملود: »َیْنـِزل خلدری از پیامبلر ا

ْحَبـُة، َو  ـُم االْرُض الّرَ  ِمْنـُه، َحـّت َتضیـَق َعْنُ
ُ

ْم، َلْ ُیْسـَمْع َبـالٌء اَشـّد طاهِنِ
ْ
َشـدید ِمـْن ُسـل

ِم َفَیْبَعُث اهلُل 
ْ
ل

ُ
ْیِه ِمَن الّظ

َ
َتِجا ال

ْ
 َیل

ً
َجأ

ْ
ْؤِمُن َمل ُد امْلُ ، الَیحجِ

ً
ما

ْ
 َو ُظل

ً
 االْرَض َجْورا

ُ
ال َحّت َیْ

، َیْرض 
ً
 َو َجْورا

ً
ما

ْ
 َوَعْداًل َكما ُمِلَئْت ُطل

ً
 االْرَض ِقْسطا

ُ َ
ت، َفَیْمل  ِمْن ِعْتَر

ً
 َرُجال

َّ
َوَجل َعّزَ

 ااّل اْخَرَجْتُه، َواَل 
ً
ِخُر االْرُض ِمْن َبْذِرها َشـْیئا

َ
َتّد ِكُن االْرِض، ال ـماِء َو سـا ِكُن الّسَ َعْنُه سـا

»
ً
ْم ِمْدرارا ْیِ

َ
ُه َعل

َّ
ُه ال  ااّل َصّبَ

ً
ماُء ِمْن َقْطِرها َشْیئا الّسَ

»در آخر زمان بالی شلدیدی بر اّمت من از سلوی سللطان آنها وارد می شلود؛ بالیی 
که شدیدتر از آن شنیده نشده! تا آنجا که زمین وسیع و گسترده، بر آنها تنگ می شود 
و تا آنجا که زمین پر از جور و ظلم می گردد؛ و مؤمن پناه گاهی برای پناه جستن به آن 
از ظللم نمی یابلد در ایلن هنلگام خداونلد متعلال ملردی از عترتلم را مبعلوث می کنلد که 
کنان آسلمان  زمین را پر از عدل و داد کند؛ آن گونه که از ظلم و سلتم پر شلده بود. سلا
کنان زمیلن، زمین تملام بذرهای  )فرشلتگان( از او خشلنود می شلوند؛ و همچنیلن سلا
خلود را بیلرون می فرسلتد و بلارور می شلود؛ و آسلمان تملام دانه های بلاران را بر آنها فرو 

می بارد )و همه جا را سیراب و پربرکت می کند(«.2

خالصه و نتیجه گیری

• پیروزی ایمان بر کفر:  ارسال رسل و نزول کتب آسمانی، فرآیند تعلیم و تربیت را 
کامل و سلتیز بی امان حق و باطل، جهان را به سلوی خواسلته های منطبق با فطرت 
گر چه این فرآیند در کوتاه مدت حاصل نخواهد شد لكن وعده  الهی سوق می دهد. ا

کمیت عدل امیدوار می کند. صدق خداوند ما را به برقراری حا
کلم اسلت  کنلون بلر جهلان حا • وراثلت صالحلان: در آن زملان بسلان وضعیتلی کله ا
نخواهلد بلود. قدرت هلای باطلل در مقابلل اراده خداونلد تلاب مقاوملت نخواهنلد 
داشلت و ملردم بله دلیلل رشلد همله جانبله اخلالق و ایملان معیلن و پیلرو حلق خواهنلد 

1. تفسیر مجمع البیان، ذیل آیه 33، سوره توبه.
2.  المستدرك علی الصحیحین، ج 4، ص 465 ) طبع حیدرآباد دکن(.
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کمیت مطلق صالحان آماده خواهد کرد. بود. چنین شرایطی زمینه را برای حا
لف اهلل وعده«1  • وعده قطعی و دیرین الهی: بر اساس اصل قرآنی »وعد اهلل ال حین

جانشینی صالحان امری قطعی است که چیزی مانع آن نخواهد بود.
کملان و وارثلان حقیقلی زمین دارای ویژگی های علمی و عملی جامع می باشلند  حا
بنابرایلن وراثلت صالحلان بلر زمیلن هملراه با اجلرای کاملل آموزه های دیلن و برقراری 

گیر خواهد بود. آرامش امنیت و رفاه فرا
کمیلت جهانلی در اختیلار صالحان قلرار گیرد، تعلیملات الهی به طور  »زمانلی کله حا
ریشله دار و پابرجا در تمام شلئون زندگی نفوذ خواهد داشلت، نه همانند الفاظ صلح و 
بی آن است و تنها گلوهایشان 

ّ
آزادی و حقوق بشر که امروز بازیچه دست مدافعان قال

ج از آن اثری نیسلت؛ گوئی  را برای شلعارهای داغ در این زمینه پاره می کنند و در خار
الفاظی هستند رؤیایی که جز در عالم خیال نمی توان به آنها دست یافت«.2

1. سوره روم، آیه 6.
2. حكومت جهانی مهدی ، ص 117.





شرط امامت

ــَک 
ُ
 ِإیّنِ جاِعل

َ
ُهــّنَ قــال َتَّ

َ
ــُه ِبَكِلمــاٍت َفأ ّبُ »َو ِإِذ اْبَتــی  ِإْبراهــمَی َر

» اِلــینَ
َ

 َعْهــِدی الّظ
ُ

 ال َینــال
َ

ــت  قــال ّیَ  َو ِمــْن ُذّرِ
َ

 قــال
ً
ــاِس ِإمامــا ِللّنَ

]سوره بقره، آیه 124[

كـه�ابراهیـم�را�پـروردگارش�بـه�امـوری�]دشـوار�و� كنیـد[�هنگامـی� و�]یـاد�
سـخت�[�آزمایـش�كـرد،�پـس�او�همـه�را�بـه�طـور�كامـل�به�انجام�رسـانید،�
پروردگارش�]به�خاطر�شایسـتگی�ولیاقت�او[�فرمود:�من�تو�را�پیشـوای�
مـردم�قـرار�خواهـم�داد.�ابراهیـم�گفـت:�آیـا�از�فرزنـدان�مـن�نیـز�كسـی�را�
پیشـوای�مـردم�قـرار�می�دهـی؟�فرمـود:�امامـت،�عهـد�مـن�اسـت،�و�عهد�

من�به�كسانی�از�فرزندان�تو�كه�ستمکارند�نمی�رسد.

12
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گان مهم واژ

ــــ   ابتالء 
گلر بخواهلی بگویلی: کسلی را بلا فالن عملل آزمودم،  ابتلالء و بلالء یلک معنلی دارد، ا
هلم می توانلی بگویلی: )ابتلیتـه بكـذا( و هم می توانلی بگویی )بلوته بكـذا( و اثر این 
کله صفلات باطنلی او را از قبیلل اطاعلت، شلجاعت، سلخاوت،  امتحلان ایلن اسلت 
عفلت، عللم و مقلدار وفلاء و نیلز صفلات متقابلل ایلن نامبلرده را ظاهلر سلازد. بله همیلن 
جهلت امتحلان، جلز بلا برنامه ای عمللی صورت نمی گیرد، این عمل اسلت که صفات 

درونی انسان را ظاهر می سازد، نه گفتار.1

ــــ   کلمات
»کلملات« جملع اسلت و »کلمله« در قلرآن کریلم بلر موجلودات و اعیلان خارجلی اطالق 
شلده، نه بر الفاظ و اقوال، بنابراین مراد از )کلمات( در آیه مورد بحث، قضایایی اسلت 
که ابراهیم با آنها آزمایش شلد و عهدهایی اسلت الهی، که وفای به آنها را از او خواسلته 
گر در آیه  کب، بت ها، آتش، هجرت، قربانی کردن فرزند و ... و ا بودند، مانند قضیه کوا
مورد بحث نامی از این امتحانات نبرده، برای این بود که غرضی به ذکر آنها نداشته، 
بله همین که فرموده: »چون از آن امتحانات پیروز در آمدی ما تو را امام خواهیم کرد«،  
می فهمانلد کله آن  املور املوری  بلوده کله لیاقلت آن جنلاب را بلرای مقلام اماملت اثبلات 
می کلرده، چلون اماملت را مترتلب بلر آن امور کرد. اتمام کلمات هم به معنای این اسلت 

که خداوند توفیق انجام آنها را به ابراهیم اعطاء نمود. 2

ــــ   امام 
املام در لغلت بله معنلای پیشلوا ) رهبلری دیلن و دنیلا ( جانشلین پیامبلر و ماننلد آن 

می باشد.

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 406.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 408ل 406؛ با تلخیص.
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شلریف جرجانلی در تعریلف املام می گویلد: »کسلی اسلت کله ریاسلت عاّمله در دین و 
دنیا از آن اوست.«

امام در قاموس قرآن، هدایت کننده ای است که با امری ملكوتی که در اختیار دارد 
هدایلت می کنلد، پلس اماملت از نظلر باطلن یلک نحلوه والیتلی اسلت کله املام در اعملال 
مردم دارد و هدایتش چون هدایت انبیاء و رسوالن و مؤمنین صرف راهنمایی از طریق 
نصیحلت و موعظله حسلنه و باألخلره صلرف آدرس دادن نیسلت، بلكله هدایلت املام 
دسلت خلق گرفتن و به راه حق رسلاندن اسلت. توضیح این که گاهی کسلی که از شلما 
آدرس مكانی را می طلبد شلما با دادن نشلانی او را راهنمایی می کنی و گاهی دسلتش را 
گرفته و خود او را به مقصد می رسانی مقام هدایت امام مقام ایصال الی المطلوب است 

که در امر هدایت دستگیر خالیق می باشد.1

نکات تفسیری 

1 (امامت در اصطالح مفسران 
در ایلن جهلت بیلن مفسلران شلیعه و سلنی اختلالف وجلود دارد برخلی اماملت را 
هملان نبلوت و برخلی رسلالت و برخلی بله رهبری دین و دنیا تفسلیر کرده اند اما عالمه 
طباطبایی چنان که توضیح خواهیم داد قائلند که امامت در اصطالح قرآن به هیچ 
یلک از ایلن معانلی اطلالق نمی شلود بلكله معنلای ویلژه و خاصلی دارد کله ایشلان در 

توضیح مدعای خود می نویسد: 
»مقلام اماملت از منظلر عالمله بله معنلای ظهلور ایلن مقلام در کسلی اسلت کله بلرای 

هدایت برگزیده شده و عاِلم به باطن و ملكوت کل هستی است.«
ح شلده، بله دنبلال آن از  ایشلان می فرماینلد: در قلرآن هلر جلا مسلئله اماملت مطلر
هدایت به امر سخن به میان آمده است به گونه ای که در واقع هدایت به امر همان 
ـْم  َنـا ِمْنُ

ْ
ْمِرَنـا2 و آیله َو َجَعل

َ
ـُدوَن ِبأ ـًة َیْ ّئَ

َ
َناُهـْم أ

ْ
تفسلیر اماملت اسلت. ماننلد آیله َو َجَعل

اَیاِتَنـا ُیوِقُنـون3 کله در این آیه علالوه بر این که   ِبَ
ْ
وا َو َكاُنـوا ـا َصبـَرُ ْمِرَنـا مَلَّ

َ
ـُدوَن ِبأ ـًة َیْ ّئَ

َ
أ

هدایت و امامت قرین یكدیگر شده اند، عّلت رسیدن به مقام امامت که صبر و یقین 
است نیز بیان شده است و چون صبر، به صورت مطلق آمده است، تمام مواردی که 

مربوط به آزمایش بندگان در پرستش خداست را شامل می شود. 

1. همان، ص 411 ل 409 با تلخیص و اضافات.
2. سوره انبیاء، آیه 73. 

3. سوره سجده، آیه 24.
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مرتبه یقین نیز مرتبه ای است که ملكوت آسمان ها و زمین به وسیله آن مشاهده 
ْرِض َو ِلَیُكوَن 

َ
ـَماَواِت َو اْل ُكوَت الّسَ

َ
می شلود چنلان چله آیله َو َكَذاِلـَك ُنِری ِإْبَراِهـمَی َمل

ـْو 
َ
 ل

َّ
1  در ایلن مسلئله صراحلت دارد. در سلوره تكاثلر هلم می فرمایلد: كاَل وِقِنـین ِمـَن امْلُ

2 ِ َیِقین
ْ
َ  ال ا َعینْ ُوهّنََ تَرَ

َ
َّ ل ُ
ِحمَی * ث َْ ُوّنَ احلج تَرَ

َ
َیِقینِ * ل

ْ
َم ال

ْ
ُموَن ِعل

َ
َتْعل

از مجموعله ایلن آیلات نتیجله می گیرنلد کله املام کسلی اسلت که علالوه بر انجلام همه 
دسلتورات الهلی و پرهیلز از تماملی گناهلان، دارای یقین نیز می باشلد و ملكوت آسلمان ها 
و زمیلن، یعنلی چهلره باطنلی آنها را مشلاهده می کند. چلرا که امام در امر هدایت انسلان ها 
می بایست از درون آنها مطلع و همه خیرها و شرور و راه سعادت و شقاوت آنان را بشناسد. 
چنان چه در سلوره یونس آیه 35 می فرماید: آیا کسلی که به سلوی حق هدایت می کند، 
بلرای پیلروی شلدن شایسلته تر اسلت یلا کسلی کله چنیلن توانلی نلدارد بلكله خلود محتاج 
هدایلت اسلت.3 بنابرایلن کسلی کله تلوان هدایلت باطنلی را نلدارد، شایسلته مقلام امامت 
نیست. پس امام عالوه بر مقام یقین و صبر کسی است که از گناه و انحراف معصوم است 
بنابرایلن عبلارت »ظالمیلن« در آیله شلریفه همله کسلانی کله حتلی لحظله ای در عمر خود 

مرتكب کمترین ستمی شده اند را در بر می گیرد و از مقام امامت خلع می کند.4
عالمله طباطبایلی بلا تكیله بلر آیلات ناظلر بله مسلئله اماملت بلر ایلن نظرنلد کله قرآن 

هفت اصل مهم در باره مقام امامت بیان کرده است:
الف(  امامت مقامی است که باید از طرف خدای تعالی معین و جعل شود.

ب(  امام باید به عصمت الهی معصوم بوده باشد.
ج(  زمیلن ماداملی کله موجلودی بله نلام انسلان بلر روی آن هسلت، ممكلن نیسلت از 

وجود امام خالی باشد.
د(  امام باید مؤید از طرف پروردگار باشد.

هلل(  اعملال بنلدگان خلدا هرگلز از نظلر املام پوشلیده نیسلت و املام بله آنچله کله ملردم 
گاه است. می کنند آ

و(  املام بایلد بله تماملی ملا یحتلاج انسلان ها عللم داشلته باشلد، چله در املر معلاش و 
دنیای شان و چه در امر معاد و دینشان.                       

1. سوره انعام، آیه 75. 
گلر بله عللم الیقیلن ]کله عللم  2. سلوره تكاثلر آیلات 4 ل 6. ]زندگلی واقعلی [ ایلن چنیلن نیسلت ]کله می پنداریلد[، ا
کلردن آخلرت بلاز  گاه بودیلد ]از تكالیلف دینلی و توجله بله آبلاد  اسلتوار و غیلر قابلل تردیلد اسلت بله آخلرت [ آ

نمی ماندیلد.
َدی . 

ْ
ن یُه

َ
 أ

َّ
ی ِإال ّدِ  یَهِ

َّ
ن ال ّمَ

َ
َبَع أ ن ُیّتَ

َ
َحّقُ أ

َ
ِدی ِإلَی اْلَحّق ِ أ  َفَمن یَهْ

َ
3. أ

4. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 269 ل 280 به طور خالصه. 
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ز(  محلال اسلت بلا وجلود املام کسلی پیلدا شلود کله از نظر فضائل نفسلانی ملا فوق امام 
باشد.

و این هفت مسلئله از امهات و رؤس مسلائل امامت اسلت، که از آیه مورد بحث در 
صورتی که منضم با آیات دیگر شود استفاده می شود.1

2 (آیا امامت همان نبوت است؟
مسلئله اماملت و رهبلری تنهلا یک مسلئله دینی و تشلریعی نیسلت، بلكله مجموعه 
جهلان آفرینلش و تكویلن را نیلز زیلر بلال و پلر خلود گرفتله و خداونلد بلزرگ، املام کل 
جهان هستی و مجموعه های مختلف آن است و همه آن را رهبری و هدایت و تدبیر 
می کند. قرآن مجید نیز اهمیت خاصی برای امامت قائل است و آن را آخرین مرحله 
سلیر تكامللی انسلان شلمرده کله تنهلا پیامبلران اولوالعلزم بله آن رسلیده اند، مفّسلران 
در تفسلیر معنلی »اماملت« در اینجلا گفتگلو بسلیار کرده انلد و چلون بعضلی نخواسلته 
گرفتلار سلرگردانی  عجیبلی  یلا نتوانسلته اند بله عملق معنلی واالی ایلن واژه برسلند، 

شده اند.
از همه عجیب تر این که جمعی از مفسران معروف، آن را به نبوت تفسیر کرده اند؛ 
در حاللی کله بله طلور قطلع در آن هنلگام ابراهیلم، پیامبلر بلود؛ و سلال ها از نبلّوت و 
رسالتش می گذشت و صاحب فرزندانی شده بود و در ادامه آیه تقاضای مقام امامت 

را برای فرزندان خویش و دودمانش نیز کرد.
بسلیاری از مفسلران کلماتلی کله خداونلد ابراهیلم را به وسلیله آن آزملود، عبارت 
از یلک سلسلله از تعلیماتلی کله از سلوی خداونلد دریافت داشلته بود می داننلد، یا مبارزه 
بلا بلت پرسلتان و بنلای خانله کعبله و قربانی فرزند وللی با این حال »اماملت« را به معنی 
نبوت تفسلیر کرده اند با این که هم آن دسلتورات و هم این ایثارگری ها بعد از رسلیدن 
 

ً
ـَك ِللّناِس ِإمامـاً  در تفسلیر آنها کامال

ُ
ابراهیلم بله مقلام نبلّوت بلود و جملله اّنلی جاِعل

نامفهوم است.
معنلی دیگلری کله بلرای امامت گفته انلد: واجب االطاعة بودن اسلت، در حالی که 

هر پیامبری واجب االطاعة است و نیاز به حائز شدن مقام دیگری ندارد. 
بعضی تفسلیر سلومی برای آن ذکر کرده اند و گفته اند: منظور، ریاسلت در امور دین 

و دنیا است، یا به تعبیر دیگر رئیس حكومت بودن.
ایلن تفسلیر هلر چنلد از دو تفسلیر سلابق بهتلر اسلت وللی بلاز عملق معنلی اماملت را 

مشخص نمی کند.

1. ترجمه المیزان، ج 1، ص 416.
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بله عقیلده ملا بلا توجله بله آیات دیگر قلرآن کله در زمینه امامت بحلث می کند، منظور 
از اماملت در اینجلا مقاملی واالتلر و باالتلر از همله اینهلا اسلت و آن تحقلق بخشلیدن بله 
برنامه های الهی، اعم از حكومت و اجرای احكام الهی و تربیت و پرورش نفس  انسانی 

در ظاهر و باطن است.
توضیح اینكه: هدف از بعثت انبیاء و ارسلال رسلل، هدایت جامعه بشلری اسلت و 
این هدایت در دو بعد انجام می شلود اول هدایت به معنی ارائه طریق )نشلان دادن 
راه( یعنی: همان چیزی که وظیفه هر پیامبری از پیامبرن خدا است، دّوم ایصال به 

مطلوب )رساندن به مقصود( است که آن نیز دو شاخه دارد:
شاخه اول هدایت تشریعی، تحّقق بخشیدن به برنامه های دینی، خواه از طریق 
تشلكیل حكوملت و اجلرای حلدود و احلكام الهلی و عداللت اجتماعلی باشلد و خلواه از 
طریلق تربیلت و پلرورش نفلوس به طور عملی و این هر دو سلبب تحّقق یافتن اهداف 
پیامبران می شلود و برنامه ای بسلیار سلخت و سلنگین و نیاز به ویژگی های فراوان از 

نظر علم و تقوا و شجاعت و مدیریت دارد.
شلاخه دیگلر، هدایلت تكوینلی و رسلاندن بله مقصلود از طریلق تأثیلر و نفلوذ معنوی 
و روحانلی و تابلش شلعاع هدایلت در قللب انسلان های آملاده اسلت و ایلن یلک سلیر 
معنلوی و درونلی اسلت علالوه بلر آن سلیر ظاهلری و برونی کله انبیاء بزرگ و پیشلوایان 
الهلی نسلبت بله پیلروان خود داشلتند و به یقین چنین برنامله ای صفات و ویژگی ها و 

آمادگی های بیشتری را می طلبد.
مجموعله ایلن دو برنامله بله اهلداف مذهب و رسلالت های الهی تحقق می بخشلد 
و انسلان های آماده را به تكامل مادی و معنی، ظاهری و باطنی می رسلاند؛ و منظور 
از اماملت در آیله فلوق همیلن اسلت؛ و تلا ابراهیلم امتحلان آن همله شایسلتگی هلا و 

صفات ویژه را نداد الیق این مقام نگشت.
از آنچه در باال گفته شد این نكته نیز به دست آمد که مقام »امامت« با مقام نبوت 
در بسلیاری از ملوارد جملع می شلود و پیامبلر اولوالعزملی چلون ابراهیم بله مقام امامت 
نیلز می رسلد و از آن روشلنتر جملع مقلام نبلوت و رسلالت و اماملت در شلخص  پیغمبلر 

خاتم است.
همچنیلن ممكلن اسلت  مقلام اماملت، از نبلوت و رسلالت جلدا شلود، ماننلد اماملان 
معصلوم کله تنهلا وظیفله اماملت را بلر عهلده داشلتند،  بی آنكه وحلی بر آنها نازل شلود و 

رسول و نبی باشند.
بله هلر حلال از صلدر ایلن آیله عظملت مقلام اماملت و منصلوب بلودن املام ازسلوی 

خداوند به خوبی روشن می شود. 1                  

1. پیام قرآن، ج 9، ص 32؛ با تلخیص.
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3 (نظر مفسران اهل سنت در باره امامت
مفّسلران اهلل سلّنت، مقصلود از اماملت ابراهیلم بلر ملردم را پیشلوایی حضلرت 
بلرای دیگلران در زمینله طهارت هلای َعشلر1 یلا پیلروی آینلدگان از ابراهیلم2 و بعضلی، 

مراد از امامت وی را نبّوت دانسته اند.3 
لكن همان طور که گفتیم تفسیر امامت به نبّوت از سوی مفّسران شیعه رّد شده؛ 
»رازی« کله خلود در ایلن آیله، اماملت را بله نبلّوت تفسلیر کلرده، در جلای دیگلر تصریلح 
می کنلد کله اماملت حضلرت، معللول اتملام کلمات بوده و سلخن او نشلان می دهد که 
مقصلود او از اتملام کلملات، عللم حضلرت بله شلریعت خلود و عمل به آن بوده اسلت؛4 
هلم  چنیلن بله تصریلح طبلری، دربلاره این کله اماملت ابراهیلم پلس از هجلرت و در 
کله دریافلت شلریعت پیلش از  شلام بلوده، اجملاع وجلود دارد5 و بسلیار روشلن اسلت 
نبلّوت، بی معنلا اسلت؛ همان گونله کله هجلرت حضلرت، مّدت هلا پلس از نبلّوت بوده 
كیـد�دارنـد�كـه�منصـب�امامت،�غیـر�از�منصب� اسلت. بنابـر�ایـن�مفّسـران�شـیعه�تأ
نبّوت�اسـت�و�واپسـین�مرحله�تکامل�ابراهیم�به�شـمار�می�آید. روایتی از امام 
صلادق بیلان داشلته کله خداونلد ابتلدا ابراهیلم را بله بندگلی برگزیلد؛ سلپس نبّوت، 

رسالت، خّلت و در نهایت، منصب امامت را به وی عطا فرمود.6

4 (ابتالء به کلمات 
عنوان دوم آیه یاد شلده شلرط رسلیدن حضرت ابراهیم به مقام امامت را ابتالء به 
کلملات شلمرده اسلت مفسلران در بیلان مقصلود از ابتلالء کلملات در آیله نظراتلی بیلان 
کرده اند لكن ما در این جا نظر عالمه طباطبایی را می آوریم و تحقیق کامل را به اهل 

نظر وامی گذاریم.
عالمه در این خصوص می فرمایند: »مراد به )کلمات( در آیه مورد بحث، قضایایی 
اسلت کله ابراهیلم بلا آنهلا آزمایلش شلد و عهدهایی اسلت الهی، که وفای بدانهلا را از او 
کلب، بتهلا، آتش،هجلرت و قربانلی کلردن فرزنلد  و  خواسلته بودنلد، ماننلد قضیله کوا
گلر در آیله ملورد بحلث نامی از این امتحانات نبرده، برای این بود که غرضی  غیلره. و ا

1. قرطبی، ج 2، ص 73. 
2. کشف االسرار، ج 1، ص 346. 

3. التفسیر الكبیر، ج 4، ص 39. المنار، ج 1، ص 455. 
4. همان، ج 11، ص 58. 

5. جامع البیان، ج 10، ج 17، ص 62 و 63 
6. الكافی، ج 1، ص 175. 
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به ذکر آنها نداشته، بله همین که فرموده: )چون از آن امتحانات پیروز در آمدی ما تو 
را امام خواهیم کرد(، می فهماند که آن امور اموری بوده که لیاقت آن جناب را برای 

مقام امامت اثبات می کرده، چون امامت را مترتب بر آن امور کرد.«1 

5 ( آزمون های سخت برای مقام امامت 

آزمون های الهی برای زمینه سازی مقام واالی امامت، از دشوارترین آزمون هاست 
و ایلن نكتله را از چگونگلی اتصاف حضلرت ابراهیم به وصف »خلیل الرحمان« که 

زمینه نیل آن حضرت به امامت بود نیز می توان دریافت.
ذکلر ابتلالی ابراهیلم خلیلل در آغلاز نقلل سرگذشلت آن حضلرت در قلرآن، بلرای 
اعالم و تذّکر این مطلب به مردم اسلت که انبیاء و اولیاء الهی با آزمون های دشلوار 
کتسلابی نیسلت  بله آن مراتلب عاللی رسلیده اند. گرچله اصل نبوت، رسلالت و امامت ا
لیكلن تهیله زمینله مناسلب و تعاللی از مرتبله موجلود و رسلیدن به مقام فعللی می تواند 

کسبی باشد.2

6 ( منظور از ظالمین چه کسانی هستند

ظاللم در آیله شلریفه بله کسلی اشلاره دارد کله وللو در یلک لحظله عملر خلود متصلف به 
صفلت ظللم شلده باشلد چلرا که محال اسلت ابراهیم چنیلن تقاضایی را برای آن دسلته 
از ذریله اش کله بالفعلل ظاللم هسلتند، بكنلد و گذراندن آن  همه امتحانات سلنگین که 
او را مشلمول چنین عنایتی نموده را نادیده انگارد، خواه این ظلم به معنای کفر باشلد 
ُظلـٌم َعِظـمٌی«3 و یلا بله معنای گسلترده آن که 

َ
ـْرَك ل آن چنلان کله قلرآن  می گویلد: »اّنَ الّشِ

هرگونه فسلق و فجور و گناهی را شلامل شلود. منظور بنابراین مراد از »ظالم« در این جا 
کسی است که ولو در یک لحظه از عمر خود، هرچند در گذشته، موصوف به این صفت 

بوده و چنین مصداقی است که نیاز به بیان دارد.
از طرفلی عظملت مقلام و مفهلوم اماملت در قلرآن بله ملا می گویلد کله تنهلا کسلانی 
شایسلته ایلن موهبلت بلزرگ هسلتند کله در تملام عملر از هرگونله شلرک و کفلر و گنلاه و 
ک و به تعبیر دیگر معصوم باشند. و لذا فخر رازی نیز به تفسیر آیه فوق که  عصیان پا

می رسد می گوید: »این آیه از دو راه داللت بر عصمت انبیاء دارد: 
نخست این که منظور از این عهد همان امامت است و می دانیم هر پیامبری، امام 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 408.
2. تفسیر تسنیم، ج 6، ص 427. 

3. سوره لقمان، آیه 13. 
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اسلت و هنگاملی کله آیله دالللت بلر ایلن داشلته باشلد کله املام نمی تواند فاسلق باشلد به 
گر اشاره به  طریق اولی پیامبر نمی تواند، گنه کار باشد، دوم این که تعبیر به »عهدی« ا
نبّوت باشلد مفهومش این اسلت که احدی از ظالمان به مقام نبّوت نمی رسلد و پیامبر 
گر منظور امامت باشلد باز داللت آیه کامل اسلت؛ زیرا هر پیامبری  باید معصوم باشلد و ا
گرچه  امام است؛ چرا که مردم )در همه کارها بدون قید و شرط( به او اقتدا می کنند«1  ا
گفتار فخر در تفسیر امامت کمبودی دارد )چنانكه در باال آمد( ولی اعتراف صریح او در 

زمینه داللت بر لزوم عصمت انبیاء)و امام( قابل توّجه است.
در تقاضلای ابراهیلم هرچنلد سلخن از مقلام اماملت اسلت وللی در جلواب پلروردگار 
اِلـینَ واژه »عهلد« آملده اسلت کله هم »امامت« را شلامل می شلود و 

َ
 َعْهـِدی الّظ

ُ
اَلَیَنـال

هم »نبّوت« را؛ زیرا هر دو عهد الهی محسوب می شوند، چرا که عهد را هرگونه تفسیر 
کنیم هر دو را در بر می گیرد و چنین موهبتی نصیب ظالمان نمی شود و در روح البیان 
ُم ِمَن 

َ
ال ُة َو الّسَ

َ
ال ُم الّصَ ْیِ

َ
ْنِبَیاِء َعل  َعی  ِعْصَمِة ااْل

ٌ
نیز آمده است که: »َو یِف اْلَیِة َدلیل

ِبْعَثِة َو َبْعَدَها« »این آیه داللت بر عصمت انبیاء از کبائر دارد؛ خواه بعد 
ْ
 ال

َ
َكَباِئِر َقْبل

ْ
ال

از بعثت باشد یا قبل از آن.«2

روایات
ْنَیا َو ِعّزُ اْلُمْؤِمِنیَن.«3

ُ
ُح الّد

َ
یِن َو ِنَظاُم اْلُمْسِلِمیَن َو َصال َماَمَة ِزَماُم الّدِ ِ

ْ
»ِإّنَ ال

اللف(  املام رضلا : اماملت، زملام دین اسلت ورشلته مسللمانان واصلالح وآبادانی 
دنیا وعّزت مؤمنان.

ّنَ َعْبلدًا َجلاَء َیْوَم اْلِقَیاَملِة ِبَعَمِل َسلْبِعیَن َنِبّیًا َما َقِبَل 
َ
لٍد ِبَیلِدِه َللْو أ لِذی َنْفلُس ُمَحّمَ

َ
»َو اّل

ْهِل َبْیِتی« 4
َ
َیِة أ

َ
َیِتی َو َوال

َ
ی َیْلَقاُه ِبَوال اهلُل َذِلَك ِمْنُه َحّتَ

گر کسی  ب(  پیامبر خدا: سوگند به آن که مرا به حق به پیامبری برانگیخت، ا
بلا اعملال هفتلاد پیامبلر، خلدا را دیلدار کنلد، املا والیت اولو االملِر ما خانلدان را به همراه 

نداشته باشد، خداوند از او نه توبه و بازگشتی می پذیرد و نه فدیه ای.
و عن المفید عن درسلت و هشلام عنهم   قال: قد کان إبراهیم نبیا و لیس بإمام، 
ِتی« فقال اهلل تبارك  ّیَ اِس ِإمامًا قاَل َو ِمْن ُذّرِ حتی قال اهلل تبارك و تعالی: »ِإّنِی جاِعُلَك ِللّنَ

1. تفسیر کبیر، ج 4، ص 43. 
2. روح البیان، ج 1، ص 338؛ استفاده و تلخیص از پیام قرآن، ج 7، ص 82. 

3. الكافی، ج1، ص 200.
4. بحار االنوار، ج 27، ص 192.
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اِلِمیَن، من عبد صنما أو وثنا أو مثاال، ال یكون إماما.1
َ

و تعالی: ال َیناُل َعْهِدی الّظ
ج( از شیخ مفید از درست و هشام از ائمه  روایت شده، که فرمودند: ابراهیم نبی 
 َو ِمْن 

َ
، قال

ً
اِس ِإماما َك ِللّنَ

ُ
بود ولی امام نبود، تا آن که خدای تعالی فرمود: )ِإیّنِ جاِعل

( و معلوم  ینَ اِلِ
َ

 َعْهِدی الّظ
ُ

ِت( خدای تعالی در پاسلخ درخواسلتش فرمود: )ال َینال ّیَ ُذّرِ
است کسی که بتی و یا وثنی و یا مجسمه ای بپرستد، امام نمی شود.

و فی أمالی الشلیخ، مسلندا، و عن مناقب ابن المغازلی مرفوعا عن ابن مسلعود عن  
النبلی : فلی الیلة علن قول اهلل لبراهیم: من سلجد لصنم دونی ال أجعله إماما. قال 

 و انتهت الدعوة إلی و إلی أخی علی، لم یسجد أحدنا لصنم قط.2 
مرحوم شلیخ طوسلی در امالی با ذکر سلند و ابن مغازلی، در مناقب، بدون ذکر سلند 
از ابن مسعود روایت کرده، که گفت: رسول خدا  در تفسیر آیه ای که حكایت کالم 
خدا به ابراهیم اسلت، فرمود: کسلی که به جای سلجده برای من، برای بتی سلجده 
کند، من او را امام نمی کنم، آن گاه رسول خدا فرمود: این دعوت ابراهیم در من 

و برادرم علی که هیچ یک هرگز برای بتی سجده نكردیم منتهی شد. 

داستان

□نقل است علی بن جعفر که پیرمردی کهن سال بود، هر گاه امام جواد که 
نوجوانی نورس بود می دید تمام قد در مقابلش قیام می کرد و دسلت او را می بوسلید. 

وقتی به او اعتراض می کردند می فرمود: 
کت باشید، هنگامی که خداوند صاحب این محاسن سفید را شایسته امامت  »سا
ندانست و این جوان را شایسته نمود و مقام شامخ امامت را به او تفویض کرد، آیا من 
فضلل او را انلكار کنلم ؟ پنلاه می بلرم بله خلدا از این سلخن که شلما می گوئیلد، بلكه من 

بنده امام جواد هستم.«3
□ هنگاملی کله پیامبلر بلرای اولیلن بلار حضلرت عللی را بله عنلوان رهبلر بعد از 
خلود انتخلاب کلرد، جمعلی از قریلش بله حضلور پیامبلر آملده علرض کردنلد: »ای 
رسلول خلدا، ملردم، تلازه مسللمان هسلتند« )و هنلوز اسلالم بلر اعماق دل و وجودشلان 
نفوذ نكرده ( از این رو راضی نیسلتند که تو دارای مقام نبوت باشلی ولی مقام امامت 
گلر در ایلن ملورد مدتلی صبلر کنلی )تلا اسلالم به  گلذار شلود، ا بله پسلر عمویلت عللی وا

1. تفسیر برهان، ج 1، ص 151. 
2. امالی الطوسی، ج 1، ص 388 ل تفسیر برهان، ج 1، ص 151. 

3. زندگانی حضرت جواد و عسكریین، ص27.
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خوبی در دل ها جا کند( و بعد اعالم امامت علی نمائی، بهتر است.
پیامبلر در پاسلخ فرملود: ملن ایلن کار را بله رأی و اختیار خود انجلام نداده ام، بلكه 

فرمان خدا بوده است.
گر پیشلنهاد ما را به خاطر این که مخالفت با دسلتور خدا می شلود، نمی  آنها گفتند: ا
پذیلری، پیشلنهاد دیگلری می کنیلم و آن ایلن کله: در املر خالفلت، ملردی از قریلش را بلا 
علی شریک گردان، تا دل های مردم به سوی علی متوجه و آرام شود و در نتیجه 

امر خالفت و رهبری آسیب پذیر نگردد و مردم در این مورد با تو مخالفت نكنند.
در ایلن هنلگام جبرئیلل از طلرف خلدا آملد و ایلن آیله )65 زملر( را نلازل کلرد: »لـ�ن 
گر مشلرک شلوی تمام اعمالت  ین: ا اسـر اشـركت لنحبطن عملک و لتكونن من احلن

نابود می شود و از زیانكاران خواهی بود«.

خالصه و نتیجه گیری 

• اماملت دارای شلئونی همچلون رهبلری سیاسلی و زعاملت اجتماعلی و مرجعیلت 
دینلی و تبییلن و تفسلیر وحلی و والیلت باطنلی و معنلوی اسلت و از ایلن جهلت املام بله 

عنوان کامل ترین انسان، خلیفه و حجت خدا در روی زمین خواهد بود.1
• منصلب اماملت کله هملان ایصلال انسلان های خلدا جلو بله مقصلد اسلت، هرگلز 
گر از  نمی توانلد بله کسلانی سلپرده شلود کله نفسشلان آللوده بله ظللم شلده باشلد حتلی ا

ظلم خود توبه کرده و یا با گرویدن به اسالم آن را جبران کرده باشند. 
• املام در مسلیر دریافلت ایلن منصلب مبتلال بله بالهلای بسلیار سلنگینی خواهد شلد 

تا عده ای گمان نكنند گزافی در اعطای آن به انسان های الیق واقع شده است.

1. ر.ک.  دائرة المعارف قرآن کریم)1(، ص 545. 





تنگی رزق جهت جلوگیری از ظلم و ستم

 ِبَقَدٍر ما 
ُ

ل ْرِض َو لِكْن ُیَنّزِ
َ
َبَغْوا یِف اْل

َ
َق ِلِعباِدِه ل ْز ْو َبَسـَط اهلُل الّرِ

َ
»َو ل

ُه ِبِعباِدِه َخبیٌر َبصیر.«
َ
َیشاُء ِإّن

]سوره شوری، آیه27[

گاه�خداونـد�روزی�را�بـرای�بندگانـش�وسـعت�بخشـد،�در�زمیـن� »هـر�
طغیان�و�ستم�می�كنند؛�از�این�رو�به�مقداری�كه�می�خواهد�)و�مصلحت�

گاه�و�بیناست!« می�داند(�نازل�می�كند،�كه�نسبت�به�بندگانش�آ
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شأن نزول

از »خبلاب بلن ارت« صحابلی معلروف، نقلل شلده کله ایلن آیله درباره ما نازل شلد، و 
ایلن بله خاطلر آن بلود، کله ملا بله املوال فلراوان طوایلف »بنی قریظله« و »بنی نظیلر« و 
»بنی قینقلاع« از یهلود نظلر افكندیلم، و آرزو داشلتیم کله ای کاش ما هم چنین اموالی 
گلر خداونلد روزی را بلرای بندگانلش  داشلتیم، آیله نلازل شلد و بله ملا هشلدار داد کله ا

گسترده کند، طغیان خواهند کرد.1
در »تفسلیر دّر المنثلور« حدیلث دیگلری نقلل شلده، و آن ایلن کله: ایلن آیله در ملورد 

اصحاب »صفه« نازل گردید، چرا که آنها آرزو داشتند دنیایشان رو به راه شود.2

گان مهم  واژ

َدر 
َ

ــــ   ق
کلمه »قدر« در مقابل کلمه »بسط« است. اولی به معنای تنگ گرفتن رزق و دومی 
بله معنلای وسلعت دادن بله آن اسلت، در جملله سلابق هلم کله می فرملود: »َیْبُسـُط 
ـْن َیشـاُء َو َیْقـِدُر«3 بله همین معنا اسلت. و کلمه »قلدر« )به فتح قاف و دال،  َق مِلَ ْز الـّرِ
و هم به سلكون دال(  به معنای کمّیت و حجم هر چیز اسلت، و در جمله مورد بحث 
 ِبَقَدٍر ما َیشاُء« به این معنا است. خدای تعالی هر چه را 

ُ
ل که می فرماید: »َو لِكْن ُیَنّزِ

بخواهد با کمیت و حجم نازل می کند. و به معنای کمیت و حجم معین هم می آید، 
وَن.«4 قاِدُر

ْ
مانند آیه »َفَقَدْرنا َفِنْعَم ال

1  ل »تفسلیر کبیر فخر رازی«، ج 27، ص 171 و »تفسلیر ابوالفتوح رازی«، )ذیل آیات مورد بحث(؛ »قرطبی«، 
ج 16، ص 27.

کلم« و »بیهقلی« و »ابلو نعیلم« نقلل کلرده اسلت )ح 6، ص 8(؛ »قرطبلی«،  2  ل »دّر المنثلور« ایلن حدیلث را از »حا
ج 16، ص 27.

3  ل سوره شوری، آیه 12.
4  ل ملا بله هلر چیلز انلدازه معیلن دادیلم، پلس در انلدازه دهلی هم بهتریلن انلدازه دهندگانیم.؛ )مرسلالت،  23( ؛ 

ترجمه تفسلیر المیلزان، ج 18، ص 81.
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ــــ    بغی

ْرِض« کرارا در آیات قرآن به 
َ
کلمه »بغی« به معنای ظلم است. تعبیر»َیْبُغوَن یِف اْل

ْرِض 
َ
اُهْم ِإذا ُهْم َیْبُغـوَن یِف اْل ج

ْ
ن

َ
ـا أ ّمَ

َ
معنلی فسلاد و ظللم در زمیلن آمده اسلت، مانند»َفل

گر چه» بغی« به معنی» طلب« نیز آمده، اما هنگامی که با »یف االرض«  «.1 ا ّقِ ِبَغْیِر احْلَ
همراه شود به معنی فساد و ظلم در زمین است.

نکات تفسیری

1 (وسعت و ضیق روزی بر اساس مصلحت  
کله  گلر خداونلد روزی را بلر بنلدگان آن طلور  کله ا معنلای آیله شلریفه ایلن اسلت 
می خواهند گسترش می داد نعمت خدا را سبك می شمردند، و به چشم و هم چشمی 
می پرداختنلد، و بلر یكدیگلر برتلری می جسلتند، و در روی زمین سلتم روا می داشلتند، 
و بلرای پیلروزی بلر یكدیگلر می کوشلیدند، و بدیلن وسلیله از طاعلت الهلی بیلرون 
 ِبَقَدٍر ما َیشـاُء« و لكن خداوند  روزی را به میزان 

ُ
ل  می رفتند. لذا فرمود: »َو لِكْن ُیَنّزِ

مصلحت آنان هر اندازه که بخواهد با توجه به حالشان فرو می فرستد، یعنی: روزی 
کسلانی را که مصلحتشلان در وسلعت روزی اسلت وسلعت می دهد، و روزی کسلانی را 
گر بگویند: ما بسلیاری از کسلانی  که صالحشلان در تنگی روزی اسلت تنگ می سلازد، ا

را که دارای وسعت روزی هستند می بینیم که در روی زمین ستمگری می کنند؟
خواهیم گفت: پس از آنكه اجماال دانستیم که خداوند امور بندگان را طبق مصالح 
آنلان تدبیلر می فرمایلد، چله بسلا این افراد کسلانی بوده اند که چه روزی بسلیار داشلته 
گر روزی آنان را وسلعت نمی داد  باشلند چه کم، به حالشلان فرق نمی کند، و چه بسلا ا

حالشان در ستمگری از این بدتر می شد، و لذا روزی  آنان را توسعه داده است .2

2 (منظور از عباد در آیه شریفه
نكتله دیگلر ایلن کله ظاهلرًا منظلور از عبلاد در ایلن آیله برخلی از بنلدگان مؤمن اسلت، نه 
گر خداوند روزی برخی از بندگان  تمامی بندگان. بنا بر این معنی، آیه چنین خواهد شد »ا
مؤمنلش را کله خلودش می دانلد فقلر برایلش بهتلر اسلت توسلعه دهد چلون ظرفیت نلدارد 
طغیان می کند و موجب فسلاد و سلتمگری می شلود و در اثر ندادن حقوق واجبه و رعایت 
نكردن حال فقرا به خود و جامعه ستم می نماید«، مانند جریان ثعلبه که مرد فقیر و بسیار 

1  ل سوره یونس، آیه 23؛ )اّما هنگامی که خدا آنها را رهایی بخشید، )باز( به ناحق، در زمین ستم می کنند.(
2  ل ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 22، ص 140.



188

مؤمنی بود و همیشه پشت سر پیامبر به نماز می ایستاد چندین بار از حضرت خواست که 
برایش دعا کند ثروتمند شلود حضرت می فرمود: به صالحش نیسلت اصرار کرد حضرت 
دعا فرمود ثروتمند شلد در نتیجه طغیان کرد و از دادن زکات سلر باز زد، و نه تنها دیگر به 

نماز حاضر نمی شد، بلكه کارش به انكار زکات و هالکت رسید.
البته در مورد بندگان کافر که خداوند به آنان ثروت داده و موجب ظلم و فساد هم 
«1 به 

ً
ا

ْ
ْم ِلَیْزداُدوا ِإث ُ ِی لَ ا ُنْ

َ
هسلتند، مسلئله روشلن اسلت زیرا خداوند می فرماید: »ِإّن

آنان مهلت می دهیم تا بر گناهشان افزوده شود. 2

3( تطابق روزی با  ظرفّیت مرزوقین

خداوند متعال در آیه شریفه 12 سوره شوری می فرماید:
ِ َشْ ٍء 

ّ
ـُه ِبـُكل

َ
َیْقـِدُر ِإّن ـْن َیَشـاُء َو َق مِلَ ْز ْرِض َیْبُسـُط الـّرِ

َ
ـماَواِت َواْل ـُه َمَقاِلیـُد الّسَ

َ
 »ل

َعِلمٌی«؛ کلیدهای آسمان ها و زمین از آِن او )خدا( ست؛ روزی را برای هر کس بخواهد 
گسترش می دهد یا محدود می سازد؛ او به همه چیز داناست«.

هلر چنلد خداونلد روزی همه کسلانی که تالش و کوشلش می کننلد را تضمین کرده، 
وللی مقلدار روزی آنهلا یكسلان نیسلت، بلكله بلر حسلب ظرفّیلت آنهلا متفلاوت اسلت. 
گر زندگی آنهلا مختصری رونق  زیلرا ظرفّیلت بعضلی انسلان ها به قدری کم اسلت کله ا
پیلدا کنلد همله چیلز حّتلی خدا را فراملوش می کنند. لذا به هر کس بله اندازه ظرفّیتش 
می دهلد. چلرا کله او حكیلم اسلت، و ایلن کار اقتضلای حكمت اوسلت. علالوه بر اینكه 
تفلاوت در مقلدار روزی نوعلی آزمایلش الهلی محسلوب می شلود، تلا روشلن شلود آنكله 
روزی بیشلتر نصیبلش شلده بله نیازمنلدان کمك می کند، یا نله؟ و می دانیم امتحان، 

سبب پیشرفت و تكامل انسان هاست.3

4 (هماهنگی سنن الهی در تقدیر روزی 

 ِبَقَدٍر ما َیشـاُء« بیان سلنت الهی در روزی دادن بر طبق حال 
ُ

ل جمله »َو لِكْن ُیَنّزِ
ملردم اسلت، می فرمایلد: صلالح حلال ملردم در انلدازه ارزاقشلان دخاللت دارد، و ایلن با 
طغیانی که  در بعضی ثروتمندان مشاهده می کنیم و می بینیم که روز به روز ثروتمندتر 
می شوند منافات ندارد، برای اینكه خدای تعالی غیر از آن سنت سنتی دیگر نیز دارد 
کم اسلت، و آن عبارت اسلت از سلنت آزمایش و امتحان و در این  که بر سلنت قبلی حا

1. ما به آنان مهلت می دهیم فقط برای اینكه بر گناهان خود بیافزایند، سوره آل عمران، آیه 178.
2.  ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 22، ص 140.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 18، ص 82.
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ْوالُدُكـْم ِفْتَنٌة«1، و همچنین سلنت سلومی دارد، که آن 
َ
ُكـْم َو أ

ُ
ْموال

َ
ـا أ

َ
بلاره فرملوده: »ِإّن

سلنت مكلر و اسلتدراج اسلت، کله در آن بلاره می فرمایلد: »َسَنْسـَتْدِرُجُهْم ِمـْن َحْیـُث ال 
2.» ْم ِإّنَ َكْیِدی َمِتینٌ ُ ْمِی لَ

ُ
ُموَن َو أ

َ
َیْعل

سنت اصالح، یعنی اندازه گیری رزق، سنتی است ابتدایی که با آن، حال انسان ها 
اصلالح می شلود، مگلر آنكله خداونلد بخواهلد انسلانی را در بوتله امتحلان قلرار دهلد که 
در آن صلورت دیگلر بله طلور موقلت از سلنت قبلیلش چشلم می پوشلد، و در ایلن بلاره 

وِبُكْم«3
ُ
َص ما یِف ُقل می فرماید: »َو ِلَیْبَتِیَ اهلُل ما یِف ُصُدوِرُكْم َو ِلُیَمّحِ

و یا به خاطر کفران نعمت و تغییر آن، سنت قبلی خود را که دادن رزق به مقتضای 
صالح حال او بود تغییر دهد، که در این صورت سنت دیگری به کار می برد، و آن این 

است که آن قدر رزقش را وسعت می دهد تا طغیان کند.4  

5 ( ارزاق معنوی هم به اندازه ظرفیت نازل می شوند 

همان طور که دادن مال و فرزندان و سائر نعمت های مادی و صوری رزق مقسوم 
اسلت، و هلر کسلی از آن قسلمتی دارد، همچنیلن معلارف حقله و شلرایع آسلمانی کله 
منشأ همه آنها وحی است نیز رزق مقسوم است. آن نیز از ناحیه خدا نازل می شود، و 
خداوند به وسلیله آن نیز مردم را امتحان می کند، چون همه در عمل به آن معارف و 
به کار بسلتن آنها یكسلان نیسلتند، هم چنان که در به کار بسلتن نعمت های صوری 

یكسان نیستند.
گلر چنانچله معلارف الهلی و احلكام خدایلی همگلی یلك دفعله نلازل  و بنابرایلن، ا
می شلد، بلا در نظلر داشلتن اینكله شلامل تماملی شلؤون حیاتلی انسلان اسلت، ملردم 
نمی توانسلتند آن را تحملل کننلد، و قهلرا بله آن ایمان نمی آورند مگر اندکی از ایشلان، 
و بدیلن جهلت خلدای  سلبحان آن را بله تدریلج بلر رسلول خدا نلازل کرد، تلا مردم با 
پذیرفتلن قسلمت های اول آن آملاده شلوند بلرای پذیرفتلن قسلمت های بعلدی. و در 

اِس َعی  ُمْكٍث«5  الّنَ
َ

ُه َعی
َ
 َفَرْقناُه ِلَتْقَرأ

ً
این باره فرموده: »َو ُقْرآنا

1.جز این نیست که اموال و اوالد شما وسیله آزمایش شما است. سوره تغابن، آیه 15.
کلت می افكنیلم از جایلی کله درك آن را نمی کننلد. روزی چنلد به آنها مهلت  2 . بله زودی آنهلا را بله علذاب و هال

دهیلم کله همانلا مكلر و عقاب ما متین اسلت. )اعلراف،  182 و 183(.

3  .تلا خلدا آنچله در سلینه ها پنهلان داریلد بیازمایلد و آنچله در دل هلا نهلان کرده ایلد آشلكار سلازد. )آل عملران، 
.)154

4  .ترجمه تفسیر المیزان، ج 18، ص83.
5  .و قرآنی که آن را قطعه قطعه کردیم تا به تدریج آن را بر مردم بخوانی. )اسرا،  106(.
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و همچنیلن احلكام و تكالیلف شلرعی را یكسلان بلر همله مردم تحمیلل نكرد، چون 
گلر می کلرد بعضلی از ملردم تلاب تحمللش را نمی داشلتند، و بله همین جهلت آنها را به  ا
مقتضلای ابتالئاتلی کله هلر فلردی از افلراد دارد تقسلیم کلرد تلا هلر کلس بله تكلیفلی کله 

متوجه خود او است عمل کند.
پس روزی دادن از معارف و شرایع هم از هر جهت که فرض شود عینًا مانند روزی 
دادن از ملال و اوالد اسلت کله بیلن ملردم تقسلیم، و بلر حسلب حلال فلرد فلرد آنلان و بله 

مقتضای صالح ایشان تقسیم شده است.

پیام ها

1. همان گونه که عطاهای الهی لطف است، گاهی محرومّیت ها نیز لطف است.
َبَغْوا«

َ
َق ِلِعباِدِه ل ْز ْو َبَسَط اهلُل الّرِ

َ
 »ل

2. فضلل الهلی بلر اسلاس مصلحلت و حكملت تقسلیم می شلود  نله بلر اسلاس تمایلالت 
ْو َبَسَط اهلُل« ...

َ
انسان. »َو ل

َبَغْوا« 
َ
ْو َبَسَط ... ل

َ
3. روابط اجتماعی سالم در گرو زندگی معتدل و در حّد نیاز است. »ل

4. مؤمنلان نبایلد بله خاطلر تنگنلای معیشلت بله خداونلد سلوء ظلن داشلته باشلند. 
ْو َبَسَط اهلُل« 

َ
»َو ل

َبَغْوا« 
َ
ْو َبَسَط ... ل

َ
5. رفاه بیش از حد زمینه ی طغیان است. »ل

ُه ِبِعباِدِه َخِبیٌر َبِصیٌر« 
َ
6. مشّیت الهی بر اساس حكمت است. »ما َیشاُء ِإّن

 ِبَقَدٍر« 
ُ

ل 7. رزق مردم حساب و کتاب دارد. »ُیَنّزِ

روایات

 ِ
ّ

 ِمـَن السـماِء إیل الرِض َكَقَطـراِت امَلَطِر إیل ُكل
ُ

الـف( المـاُم عـّیٌ : إّن المـَر َینـِزل
یاَدٍة أو ُنقصاٍن، فـإن َرأی أَحُدُكم لِخیِه َغِفیَرًة یف أهٍل، أو ماٍل،  ـا ِمـن ِز

َ
َنفـٍس بـا ُقِسـَم ل

ُه ِفتَنًة.1
َ
أو نفٍس، فال َتُكوَنّنَ ل

املام عللی: فرملان ]الهلی بله آنچله مقلّدر اسلت[ همچلون قطلره هلای بلاران، از 
آسلمان بله زمیلن فلرود می آیلد، بله هلر کلس کلم و بیلش، آنچه سلهم اوسلت می رسلد. 
گر یكی از شما در خانواده یا مال یا جان و توان برادرش، اندك فزونی دید، این  پس، ا

نباید مایه فتنه )فساد( او شود.

1. نهج البالغه، خ 23.
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یٍص و ال َیصِرُفُه َكراِهَیُة كاِرٍه.1  ُه ِحرُص َحر ّرُ ُ َق ال َیحج ز  اهللِ  : إّن الّرِ
ُ

ب( رسول
پیامبر خدا : نه حرص زدن حریص، روزی را به سوی او می کشاند و نه ناخوش 

داشتن کسی، آن را از او باز می دارد.
واه أنـس عـن النـی ص عـن جبرائیـل عـن اهلل إن من عبادی من ال یصلحه  ج( ر
إال السقم و لو صححته لفسده و إن من عبادی من ال یصلحه إال الصحة و لو أسقمته 
لفسده و إن من عبادی من ال یصلحه إال الغن و لو أفقرته لفسده و إن من عبادی من 

ال یصلحه إال الفقر و لو أغنیته لفسده و ذلك أین أدبر عبادی لعلمی بقلوبم .2 
انس از پیامبر خدا نقل نموده:

 بعضلی از بنلدگان ملن طلوری هسلتند کله چیلزی جز بیماری به صالحشلان  نیسلت 
گر آنان را سالمت دهم فاسد خواهند شد و برخی از بندگان من هستند  به طوری که ا
گر بیمارشلان کنم، بیماری آنان را به  که چیزی جز صحت به صالحشلان نیسلت که ا
فساد خواهد کشانید، و برخی از بندگان هستند که جز بی نیازی چیزی به صالحشان 
گلر فقیرشلان سلازم، فقلر آنلان را تبلاه میسلازد، و برخلی از بندگانلم جلز فقلر  نیسلت کله ا
گلر آنان را بی نیاز سلازم بی نیازی فاسدشلان سلازد،  چیلزی بله صالحشلان نیسلت کله ا

گاهی از وضع دل های بندگانم امور آنان را تدبیر می کنم...(  و اینست که من با آ

داستان

□ یكلی از انصلار بله نام»ثعلبلة بلن حاطلب« کله ملرد فقیلری بلود و مرتب به مسلجد 
پیامبلر  می آملد اصلرار داشلت کله پیامبلر دعلا کنلد تا خداونلد مال فراوانلی به او 

بدهد!، پیغمبر  به او فرمود:"
»قلیل تؤدی شكره خیر من كثیر ال تطیقه؛ مقدار کمی که حقش را بتوانی ادا کنی، 
بهتلر از مقلدار زیلادی اسلت کله توانایلی اداء حقلش را نداشلته باشلی.«  آیا بهتر نیسلت 
که توبه پیامبر خدا تاسلی جویی و به زندگی سلاده ای بسلازی، ولی ثعلبه دسلت بردار 
نبود، و سلرانجام به پیامبر عرض کرد به خدایی که تو را به حق فرسلتاده سلوگند 
گلر خداونلد ثروتلی بله ملن عنایلت کنلد تملام حقلوق آن را می پلردازم،  یلاد می کنلم، ا

1.مشكاة األنوار في غرر األخبار، فضل بن حسن حفید شیخ طبرسی ، ص 13.
ع را می  تلوان بیملاری املام  2.مجملع البیلان فلی تفسلیر القلرآن، ج 9، ص 46؛ )یكلی از مصادیلق ایلن موضلو

گر حضرت بیمار نمي شلد به میدان می رفت و کشلته مي شلد،  زیلن العابدیلن در واقعله کربلالء نلام بلرد، که ا
یلا آنكله عاقبلت یزیلد دسلتور ملی داد او را بكشلند، و ایلن بیملاری موجلب شلد کله خلدا بعلد از املام حسلین تلا 

مدتلی کله خلدا خواسلته اسلت محفلوظ بماند.(
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پیامبر برای او دعا کرد.
چیزی نگذشت که طبق روایتی پسر عموی ثروتمندی داشت از دنیا رفت و ثروت 
سرشلاری بله او رسلید، و طبلق روایلت دیگلری گوسلفندی خریلد و بله زودی زاد وللد 
کلرد، آن چنلان کله نگاهلداری آنها در مدینه ممكن نبود، ناچار به آبادی های اطراف 
مدینه روی آورد و آن چنان مشغول و سر گرم زندگی مادی شد که در جماعت و حتی 

نمازجمعه نیز شرکت نمی کرد.
پلس از مدتلی پیامبلر مأملور جملع آوری زکات را نلزد او فرسلتاد، تلا زکات اموال او 
را بگیرد، ولی این مرد کم ظرفیت و تازه به نوا رسلیده و بخیل، از پرداخت حق الهی 
خلودداری کلرد، نله تنهلا خلودداری کلرد، بلكه به اصل تشلریع این حكلم نیز اعتراض 
نمود و گفت: این حكم، برادر »جزیه«  است یعنی ما مسلمان شده ایم که از پرداخت 
جزیله معلاف باشلیم و بلا پرداخلت زکات، چله فرقلی میان ما و غیر مسللمانان باقی می 

ماند؟!                        
 در حاللی کله او نله مفهلوم »جزیله« را فهمیده بود، و نه مفهوم زکات را، و یا فهمیده 
بود اما دنیا پرستی اجازه بیان حقیقت و اظهار حق به او نمی داد، به هر حال هنگامی 
که پیامبر سخن او را شنید فرمود: »یا ویح ثعلبه! یا ویح ثعلبه!؛ وای بر ثعلبه ای 

وای بر ثعلبه!«و در این هنگام آیات 75 تا 78 سوره توبه نازل شد.1
□ آیلت اهلل دسلتغیب در درس اخلالق خلود بله مناسلبت حفظ عزت نفلس فرمودند 
اول ماه که خواسلتم شلهریه طالب را بدهم دیدم یازده هزار و پانصد تومان کم اسلت 
ملن  در بلازار بلا افراد ثروتمند آشلنا نبودم بنا هم نداشلتم از آنهلا تقاضا کنم گفتم خدایا 
تو که می دانی من بنا ندارم از غیر تو درخواست کنم امید و اطمینان من به تو است. 
لحظاتلی بیلش نگذشلت کله درب منلزل را زدنلد گفتنلد یلك نفلر ملی خواهلد حسلاب 
ماللش را بدهلد هنگاملی کله حسلاب شلد حلدود 20 هلزار توملان گردید دسلت در جیب 
گفلت معلذرت می خواهلم بیلش از ایلن میسلر  کلرد و مقلداری اسلكناس بیلرون آورد 
نشلد ملن همراهلم پلول بیلاورم شلمردم دیلدم یازده هلزارو پانصد تومان اسلت ایشلان 
گلر برای خلدا گام بردارید خداوند درهای رزق و رحمتش را به روی  می فرملود بدانیلد ا

شما می گشاید.2

1. تفسیر نمونه، ج 8، ص 49.
2  ل تفسیر سوره نجم، ص 4 از آیت اهلل دستغیب .
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خالصه و نتیجه گیری

بنابلر آن چله بیلان شلد معللوم شلد کله گسلترش روزی گاهلی وسلیله ای اسلت برای 
امتحلان و آزمایلش، چلرا کله همله انسلان ها باید در ایلن جهان آزمایش شلوند گروهی 

نیز با ثروت آزمایش می شوند.
گاهلی نیلز بله خاطلر ایلن اسلت که هلم خودشلان و هم انسلان های دیگلر بدانند که 
ثلروت خوشلبختی نمی آفرینلد، شلاید راه را پیلدا کننلد، و به سلوی خدا بلاز گردند، هم 
کنلون جوامعلی را می بینیلم کله غلرق انلواع نعملت و ثلروت و رفاه انلد و در عیلن حلال  ا
گرفتار انواع مصائب و بدبختی ها می باشند، ناامنی، کشتار، آلودگی فراوان اخالقی، 

اضطراب و انواع نگرانی ها جسم و روح آنها را فرا گرفته است.
گاهلی نیلز ثلروت بی حسلاب یلك مجلازات الهلی اسلت کله خلدا بعضلی را گرفتلار آن 
گلر از نزدیلك نلگاه کنیلم  می بینیلم از  می سلازد، دورنملای زندگانیشلان دل انگیلز، املا ا
خودشلان بدبخت تلر خودشلانند! در ایلن زمینله سرگذشلت های فراوانلی از سلالطین 

ثروت دنیا وجود دارد که بسیاری شنیده اند، و نقل آنها سخن را به درازا می کشد.
گاهلی کمبلود روزی بله خاطلر سسلتی و تنبللی خلود انسلان اسلت، ایلن کمبودهلا و 
کله  محرومیت هلا خواسلت حتملی خداونلد نیسلت، بلكله نتیجله اعملال او اسلت 
دامنگیرش شده و اسالم بر اساس اصل سعی و کوشش که هم در آیات قرآن منعكس 
اسلت و هم در سلنت پیامبر و ائمه هدی همه را دعوت به تالش و جهاد کرده 

است.
وللی هلر گاه انسلان نهایلت تلالش خلود را به کار گرفت در عین حلال درها به روی او 
بسلته شلد، بایلد بدانلد در ایلن امر مصلحتلی بوده، بیتابی نكند، مأیوس نشلود، زبان 

به کفران نگشاید، و به تالش خود ادامه دهد، و تسلیم رضای الهی نیز باشد.1

1. تفسیر نمونه، ج 20، ص 434.
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)روزه�بدارد(�و�بر�كسانی�كه�روزه�برای�آنها�طاقت�فرساست؛�)همچون�بیماران�مزمن،�و�پیرمردان�
اره�بدهند:�مسکینی�را�اطعام�كنند؛�و�كسی�كه�كاِر�خیری�انجام�دهد،�

ّ
و�پیرزنان،(�لزم�است�كف

گر�بدانید!��)روزه،�در�چند�روز�معدوِد(�ماِه� برای�او�بهتر�اسـت؛�و�روزه�داشـتن�برای�شـما�بهتر�اسـت�ا
رمضـان�اسـت؛�ماهـی�كـه�قـرآن،�بـرای�راهنمایی�مردم،�و�نشـانه�های�هدایت،�و�فـرق�میان�حق�و�
باطل،�در�آن�نازل�شده�است.�پس�آن�كس�از�شما�كه�در�ماه�رمضان�در�حضر�باشد،�روزه�بدارد!�و�
آن�كس�كه�بیمار�یا�در�سفر�است،�روزهای�دیگری�را�به�جای�آن،�روزه�بگیرد!�خداوند،�راحتی�شما�
را�می�خواهد،�نه�زحمت�شما�را!�هدف�این�است�كه�این�روزها�را�تکمیل�كنید؛�و�خدا�را�بر�اینکه�شما�

را�هدایت�كرده،�بزرگ�بشمرید؛�باشد�كه�شکرگزاری�كنید!«

14
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گان مهم  واژ

ــــ   صیام
کلمه )صیام( و کلمه )صوم( در لغت مصدر و به معنای خودداری از عمل است، مثال 
ًصلوم از خلوردن و صلوم از نوشلیدن و از جملاع و از سلخن گفتلن و راه رفتلن و امثلال آن به 
معنای خودداری از آنها است و چه بسا در معنای آن این قید را اضافه کرده باشند، که 
به معنای خودداری از خصوص کارهایی است که دل آدمی مشتاق آن باشد و اشتهای 
آن را داشلته باشلد. معنلای صلوم در اصلل لغلت خلودداری از خصلوص چنیلن کارهایلی 
ع در خصوص خودداری از کارهای معینی استعمال شده و آن  بوده و لیكن بعدها در شر
ِذیَن ِمْن َقْبِلُكْم« 

َّ
هم خودداری از طلوع فجر تا مغرب و توأم با نیت است و منظور از »ال

امت های گذشلته و قبل از ظهور اسلالم اسلت، امت های انبیاء قبل، چون امت موسلی 
و عیسی و غیر ایشان است.

ــــ    یطیقونه
از ماده »طوق« در اصل به معنی حلقه ای است که به گردن می اندازند و یا به طور 
طبیعلی در گلردن وجلود دارد )ماننلد حلقه رنگین گردن بعضی از پرندگان( سلپس به 
معنی نهایت توانایی به کار رفته اسلت، جمله »ُیطیقوَنه« در اینجا با توجه به اینكه 
ضمیلر آخلر آن بله روزه بلر می گلردد مفهوملش ایلن اسلت کله بلرای انجلام روزه نهایلت 
توانایلی خلود را بایلد بله کار برنلد یعنی شلدیدًا به زحمت بیافتند و این در مورد پیران و 
بیملاران غیلر قابلل علالج می باشلد، بنلا بلر این آنها از حكلم روزه معافنلد و تنها به جای 

آن فدیه می پردازند.1

ــــ    تطوع
ع خیلر« را اشلاره به روزه های مسلتحبی می دانند و بعضی دیگر  بعضلی جمله»تطلو
گفته اند مفهوم جمله این است که با توجه به اهمیت و فلسفه روزه باید آن را از روی 

میل و رغبت انجام داد نه از روی کراهت و اجبار.

1. تفسیر نمونه، ج 1، ص 625.
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 َمْعُدوداٍت
ً
اما ّیَ

َ
ــــ     أ

منصلوب آملدن کلمله )اّیلام( بنا بر ظرفیت و به تقدیر کلمه )فی( اسلت و ایلن ظرف )در 
ایاملی معلدود( متعللق اسلت بله کلمله )صیلام( که نكلره آملدن ایلام و اتصلاف آن به صفت 
)معدودات( برای این است که بفهماند تكلیف نامبرده ناچیز و بدون مشقت است، تا به 

این وسیله مكلف را در انجام آن دل و جرأت دهد.

ــــ    فدیه 
مالی که در عوض تأخیر صوم داده می شود.

نکات تفسیری
لت دارد که هر سه با هم نازل شده اند  1 ( سیاق آیات شریفه دال

اوال آیلات سله گانه ملورد بحلث بله هلم متصلل و نظیلر کالم واحلدی اسلت کله یلک 
غرض را دربر دارد و آن غرض عبارت است از بیان وجوب روزه ماه رمضان.

و ثانیلا  قسلمتی از گفتلار ایلن سله آیله بله منزلله زمینه چینلی بلرای قسلمت دیگلر آن 
است، یعنی دو آیه اول به منزله مقدمه است برای آیه سوم، چون در آیه سوم تكلیفی 
کالم، اطمینلان نلدارد از اینكله شلنونده از اطاعلت آن  کله صاحلب  واجلب می شلود 
سرپیچی نكند، برای اینكه تكلیف نامبرده تكلیفی است که بالطبع برای مخاطب، 
شاق و سنگین است و به این منظور، دو آیه اول از جمالتی ترکیب شده که هیچ یک 
از آنهلا از هدایلت ذهلن مخاطلب بله تشلریع روزه رمضلان خاللی نیسلت، بلكله در همله 
آنها به تدریج ذهن شلنونده را به سلوی آن توجه می دهد و به این وسلیله اسلتیحاش 
و اضطراب ذهن او را از بین می برد و در نتیجه عالقمند به روزه می کند، تا با اشاره به 
تخفیف و تسهیلی که در تشریع این حكم رعایت شده و نیز با ذکر فوائد و خیر دنیوی 

و اخروی که در آن است، حدت و شدت دلخواهی و استكبار او را بشكند. 1

2 ( وجوب روزه در امت های پیشین 
از تورات و انجیل فعلی نیز بر می آید که روزه در میان یهود و نصاری بوده و اقوام و 
ملل دیگر هنگام مواجه شدن با غم و اندوه روزه می گرفته اند، چنان که در »قاموس 
کتلاب مقلدس« آملده اسلت: روزه در تملام اوقلات، در میلان هلر طائفله و هلر مللت و 

مذهب، در موقع ورود اندوه و زحمت غیر مترقبه، معمول بوده است.2

1 .ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 5.
2. قاموس کتاب مقدس، ص 427.
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کله  کله موسلی چهلل روز روزه داشلته اسلت چنلان  و نیلز از تلورات بلر می آیلد 
می خوانیلم: »هنلگام بلر آمدنلم به کوه که لوح های سلنگی یعنی لوح های عهدی که 
خداوند با شما بست بگیرم آن گاه در کوه چهل روز و چهل شب ماندم نه نان خوردم 

و نه آب نوشیدم«1.
و همچنین به هنگام توبه و طلب خشنودی خداوند، یهود روزه می گرفتند:

»قلوم یهلود غالبلا در موقعلی کله فرصلت یافته می خواسلتند اظهار عجلز و تواضع در 
حضور خدا نمایند روزه می داشتند تا به گناهان خود اعتراف نموده به واسطه روزه و 

توبه، رضای حضرت اقدس الهی را تحصیل نمایند.«2 
ِذیـَن ِمـْن َقْبِلُكـْم« )هملان 

َّ
 ال

َ
ُكِتـَب َعـی گلر قلرآن می گویلد  »َكمـا  بله ایلن ترتیلب ا

گونه که بر پیشلینیان نوشلته شلد( شلواهد تاریخی فراوانی دارد که در منابع مذاهب 
دیگر)حتی بعد از تحریف( به چشم می خورد. 3

3 ( علت ارزشمندی ماه مبارك رمضان 
این که ماه رمضان برای روزه گرفتن انتخاب شده به خاطر این است که این ماه 
بلر سلایر ماه هلا برتلری دارد، در آیله ملورد بحلث نكتله برتلری آن چنیلن بیلان شلده کله 
قلرآن کتلاب هدایلت و راهنملای بشلر کله »فرقلان« اسلت یعنلی بلا دسلتورات و قوانیلن 
خود روش های صحیح را از ناصحیح جدا کرده و سعادت انسان ها را تضمین نموده 
اسلت در ایلن ملاه نلازل گردیلده و در روایلات اسلالمی نیلز چنیلن آملده اسلت کله همله 
کتاب هلای  بلزرگ آسلمانی »تلورات«، »انجیلل«، »زبور«، »صحف« و »قلرآن« همه در 

این ماه نازل شده اند.
املام صلادق می فرمایلد: »تلورات« در ششلم ملاه مبلارک رمضلان و »انجیلل« در 

دوازدهم و »زبور« در هیجدهم و »قرآن مجید« در شب قدر نازل گردیده است.4 
بله ایلن ترتیلب ملاه رمضان همواره ماه نزول کتاب های بزرگ آسلمانی و ماه تعلیم 
و تربیلت بلوده اسلت چلرا کله تربیلت و پلرورش بلدون تعلیلم و آملوزش صحیلح ممكلن 
گاهلی هلر چله بیشلتر و عمیق تلر از تعلیملات  نیسلت، برنامله تربیتلی روزه نیلز بایلد بلا آ

آسمانی هماهنگ گردد، تا جسم و جان آدمی را از آلودگی گناه شستشو دهد.5

1. تورات،سفر تثنیه، فصل 9، شماره 9.
2. قاموس کتاب مقدس، ص 428.

3.  تفسیر نمونه، ج 1، ص 637- 628؛ با تلخیص.
4. وسائل الشیعه، جلد 7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 18، حدیث 16.

5.  تفسیر نمونه، ج 1، ص 637- 628؛ با تلخیص.
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خداونلد متعلال اهمّیلت و ارزش ملاه رمضلان را بله خاطلر نلزول قلرآن در ایلن ملاه 
می داند.

معنای این سلخن آن اسلت که قرآن آن قدر ارزشلمند و واالسلت که شلعاع آن، ماه 
رمضان، که به سلان ظرفی برای قرآن اسلت، را نیز گران بها کرده اسلت. سلپس قرآن 

مجید را در سه جمله توصیف می کند:
1. هدی للناس. 2. بینات من الهدی. 3. والفرقان.

ح زیر باشد: به نظر می رسد تفاوت آنها به شر
قرآن مجید دارای سله مرحله اسلت؛ در مرحله نخسلت )هدی للّناس( برای تمام 
ملردم، بلا تملام تفاوت هلا و اختالفاتلی کله در سلطح درک و معرفلت و عللم و دانلش و 
گاهی و دیگر امور دارند، مایه هدایت است. و همگان را )البّته در صورتی که قابلّیت  آ
داشته باشند( هدایت می کند. این مرحله هدایت عاّمه است و شامل همه توده های 
مردم می گردد. اّما در مرحله دوم »بینات من الدی« افراد خاّصی را شامل می شود؛ 
کسلانی که بینش عمیق تری دارند. قرآن مجید برای این دسلته از افراد نشلانه های 
روشلنی ذکلر کلرده اسلت. بنابرایلن، »بینلات ملن الهلدی«؛ هدایت هلای مخصوصلی 

است که ویژه گروه خاّصی است.
و مرحله سوم )والفرقان( ویژه اخّص الخواص است. آنها که مراحل عالی ایمان و 
تقلوا را پیملوده و بلر اثلر آن نورانّیلت خاّصلی پیدا کرده اند، تا آنجا که قادر بر تشلخیص 

حق از باطل هستند.
اینهلا بله مرحلله ای از کملال دسلت یافته انلد کله چنانچله حلق و باطلل در مسلائل 
مختللف فرهنگلی، سیاسلی، اقتصلادی، اعتقلادی و ماننلد آن مشلتبه شلود، بلا نلور 
فرقان خویش به راحتی راه را از چاه تشلخیص داده و به سلوی حق گام بر می دارند. 
خداونلد متعلال در آیله شلریفه 29 سلوره انفلال، بله روشلنی بله ایلن مرحلله اشلاره کرده 

است:
َیْغِفْر  َئاِتُكْم َو ْر َعنُكْم َسّیِ ُیَكّفِ  َو

ً
ُكْم ُفْرَقانا

َّ
 ل

ْ
َعل ُقوا اهلَل َیحجْ ِذیَن آَمُنوا ِإْن َتّتَ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
 »َیا أ

َعِظمِی«
ْ
َفْضِل ال

ْ
ُكْم َواهلُل ُذو ال

َ
ل

گلر از )مخالفلت فرملان( خلدا بپرهیزیلد، بلرای  )ای کسلانی کله ایملان آورده ایلد! ا
شلما وسلیله ای جهلت جلدا سلاختن حلق از باطلل قلرار می دهلد؛ )روشلن بینی خاّصلی 
کله در پرتلو آن، حلق را از باطلل خواهیلد شلناخت؛( و گناهانتلان را می پوشلاند و شلما را 

می آمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است.(
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دسلت یافتلن بله ایلن مرحلله از ایملان و بله دسلت آوردن ُفرقلان، صرفًا یلک فرضّیه 
نیست، بلكه از یاران پیامبر اسالم کسانی را می شناسیم که با این دید، دوزخیان 

را از همین دنیا می دیدند و بر سرنوشت آنها حسرت می خوردند!
ج واالیلی از  آری! در سلایه تقلوا و ایملان و عملل بله قلرآن، می تلوان بله چنیلن ملدار

کمال دست یافت.
نتیجله اینكله قلرآن مجیلد همچلون چشلمه جوشلان زاللی اسلت که هملگان بهره 
یكسلانی از آن نمی برنلد، بلكله هلر کلس بله انلدازه ظرفّیلت و تلالش و کوشلش و عللم و 
گاهی و دّقت و تفّكر و اندیشه و تقوا و بندگی اش، از آن بهره مند خواهد شد. دانش و آ
هملان طلور کله طالبلان آب چشلمه، هلر کس به انلدازه ظرف آبی که بله همراه دارد 
می تواند از چشمه آب بردارد. بنابراین، این تفاوت ها از ناحیه خداوند نیست، بلكه 

از جانب خود ماست.1

4 (  اثرات تربیتی روزه

الف( تقوی 

تقلوا و خداترسلی، در ظاهلر و باطلن، مهم تریلن اثلر روزه اسلت. روزه، یگانله عبادت 
مخفلی اسلت. نملاز، حلج، جهلاد، زکات و خملس را ملردم می بیننلد، اّملا روزه دیدنلی 

نیست. روزه، اراده انسان را تقویت می کند. 2
ُقوَن«، یعنی عالوه بر اینكه عمل به این دستور، همان فائده ای را دارد  ُكْم َتّتَ

َّ
َعل

َ
»ل

که شما به امید رسیدن به آن ایمان آوردید و آن، عبارت است از تقوا ، و عملی نیست 
کله تماملی اوقلات شلما را بگیلرد، بلكله عمللی اسلت کله در ایاملی قلیل و معلدود انجام 
 َمْعُدوداٍت« عالوه بر اینكه ما در تشلریع این حكم رعایت اشلخاصی 

ً
اما ّیَ

َ
می شلود، »أ

را هلم کله ایلن تكلیلف برایشلان طاقت فرسلا اسلت کرده ایلم و ایلن گونله افلراد بایلد بله 
جلای روزه فدیله بدهنلد، آن هلم فدیه مختصری که همه بتوانند بدهند و آن عبارت 

است از طعام یک مسكین.3
 ب( تلطیف روح، قوت اراده و تعدیل غرائض

از فوائلد مهلم روزه ایلن اسلت کله روح انسلان را تلطیف، اراده انسلان را قوی و غرائز 

1. سوگندهای پر بار قرآن، ص 30.
2. تفسیر نور، ج 1، ص 282.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 5.
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او را تعدیل می کند. روزه دار باید در حال روزه با وجود گرسلنگی و تشلنگی از غذا و آب 
و همچنین لذت جنسلی چشلم بپوشلد و عمال ثابت کند که او همچون حیوان در بند 
اصطبل و علف نیسلت، او می تواند زمام نفس سلرکش را به دسلت گیرد و بر هوس ها 

و شهوات خود مسلط گردد.
روزه با محدودیت های موقت به او مقاومت و قدرت اراده و توان مبارزه با حوادث 
سلخت می بخشلد و چلون غرائلز سلرکش را کنتلرل می کنلد بلر قللب انسلان نلور و صفلا 
می پاشلد. خالصله روزه انسلان را از عاللم حیوانیلت ترقلی داده و بله جهلان فرشلتگان 
ُقـوَن )باشلد کله پرهیلزگار شلوید( اشلاره بله همه این  ُكـْم َتّتَ

َّ
َعل

َ
صعلود می دهلد، جملله ل

حقایق است.

5 (اثر اجتماعی روزه  )تقویت حس نوع دوستی( 

بر کسلی پوشلیده نیسلت. روزه یک درس مسلاوات و برابری در میان افراد اجتماع 
اسلت، بلا انجلام ایلن دسلتور مذهبلی، افلراد متمكلن هم وضلع گرسلنگان و محرومان 
اجتملاع را بله طلور محسلوس در می یابنلد و هلم  بلا صرفه جویی در غذای شلبانه روزی 

خود می توانند به کمک آنها بشتابند.
البتله ممكلن اسلت بلا توصیف حلال گرسلنگان و محرومان، سلیران را متوجه حال 
گلر ایلن مسلئله جنبه حسلی و عینی به خود بگیلرد اثر دیگری  گرسلنگان سلاخت وللی ا

دارد.

6 (اثر بهداشتی و درمانی روزه 

ک« در درملان انلواع  در طلب املروز و همچنیلن طلب قدیلم، اثلر معجزه آسلای »امسلا
بیماریها به ثبوت رسیده و قابل انكار نیست، کمتر طبیبی است که در نوشته های خود 
اشلاره ای به این حقیقت نكرده باشلد، زیرا می دانیم عامل بسلیاری از بیماری ها زیاده 
روی در خلوردن غذاهلای مختللف اسلت، چلون ملواد اضافلی، جلذب نشلده بله صورت 
چربی های مزاحم در نقاط مختلف بدن، یا چربی و قند اضافی در خون باقی می ماند، 
ایلن ملواد اضافلی در البلالی عضلالت بلدن در واقلع لجن زارهلای متعّفنی بلرای پرورش 
انلواع میكرب هلای بیماری هلای عفونلی اسلت و در این حال بهترین راه بلرای مبارزه با 
ک و روزه اسلت! روزه زباله ها  ایلن بیماری هلا نابلود کلردن ایلن لجن زارها از طریق امسلا

و مواد اضافی و جذب نشده بدن را می سوزاند و در واقع بدن را »خانه تكانی« می کند.
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ع اسلتراحت قابلل مالحظله بلرای دسلتگاه های گوارشلی و عاملل  بله علالوه یلک نلو
مؤثری برای سرویس کردن آنها است و با توجه به اینكه این دستگاه از حساسترین 
دستگاه های بدن است و در تمام سال به طور دائم مشغول کار است، این استراحت 

برای آنها نهایت لزوم را دارد.
بدیهلی اسلت شلخص روزه دار طبلق دسلتور اسلالم بله هنلگام »افطلار« و »سلحور« 
نباید در غذا افراط و زیاده روی کند، تا از این اثر بهداشتی نتیجه کامل بگیرد، در غیر 

این صورت ممكن است نتیجه بر عكس شود.
»الكسی سوفورین«  دانشمند روسی در کتاب خود می نویسد:

»درمان از طریق روزه فائده ویژه ای برای درمان کم خونی، ضعف روده ها التهاب 
بسلیط و مزملن، دمل هلای خارجلی و داخللی، سلل، اسلكلیروز، روماتیسلم، نقلرس، 
استسلقاء، نوراسلتنی، علرق النسلاء، خلراز )ریختگلی پوسلت(، بیماری هلای چشلم، 
ملرض قنلد، بیماری هلای جلدی، بیماری های کلیه، کبد و بیماری های دیگر دارد. 
ک اختصاص به بیماری های فوق ندارد، بلكه بیماری هایی  معالجه از طریق امسلا
که مربوط به اصول جسلم انسلان اسلت و با سللول های جسلم آمیخته شلده همانند: 

سرطان سفلیس، سل و طاعون را نیز شفا می بخشد«1.

ثار روزه 7(فواید و آ
کله نمونه هایلی از آثلار  روزه آثلار فراوانلی از نظلر ملاّدی و معنلوی در انسلان دارد 

تربیتی، اجتماعی، بهداشتی و عرفانی روزه را بیان می کنیم:
 روزه انسان را از عالم حیوانّیت ترقی داده و به جهان فرشتگان باال می برد.

الف( آثار تربیتی روزه 
کرم پرسید: چه کنیم که شیطان از ما دور شود؟ حضرت علی از پیامبر ا

فرمود:
 الَعَمِل 

َ
َدَقـُة َتْكِسـُر َظْهَرُه، َواحُلـّبُ یف اهلِل وامُلواَظَبُة َعی ُد َوْجَهـُه َوالّصَ ـْوُم ُیَسـّوِ  »الّصُ

َیْقَطُع َداِبَره، َوااْلْسِتغَفاُر َیْقَطُع َوِتیَنُه «2
روزه روی شلیطان را سلیاه می کند و انفاق در راه خدا پشلت او را می شلكند و دوسلت 
داشتن به خاطر خدا و مواظبت بر عمل صالح دنباله او را قطع می کند و استغفار، رگ 

قلب او را می ُبرد«.  

1. روزه روش نوین برای درمان بیماری ها، ص 65.
2. بحاراالنوار، ج 96، ص 255.
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 ب( آثار اجتماعی روزه 
روزه باعلث مسلاوات و برابلری در میلان افلراد جامعله می شلود؛ در حدیلث معروفلی 

هشام بن حكم از امام صادق علت تشریع روزه را پرسید امام فرمود:
یاَم ِلَیْسَتوی ِبِه الَغِنُّ والَفِقیُر...«1 ا َفَرَض اهلُل الّصِ َ َ

»إّن
روزه بله ایلن دلیلل واجلب شلده اسلت کله میلان فقیلر و غنلی مسلاوات برقلرار گردد و 
ایلن بله خاطلر آن اسلت کله غنلی طعلم گرسلنگی را بچشلد و نسلبت بله فقیلر ادای حق 
 هر چله را بخواهند برای آنها فراهم اسلت، خلدا می خواهد 

ً
کنلد، چلرا کله اغنیلا معملوال

میان بندگان خود مسلاوات باشلد و طعم گرسلنگی و درد و رنج را به اغنیا بچشلاند تا 
به ضعیفان و گرسنگان رحم کنند«. 

پیام ها

1. اسالم برای هر فرد در هر شرایطی، قانون مناسب دارد. در این آیه، حكم مسافران، 
ْو َعی  َسَفٍر«

َ
 أ

ً
یضا ْن كاَن ِمْنُكْم َمِر َ َ

بیماران و سالمندان بیان شده است. »ف
گلر انسلان  2. شلرایط نبایلد فلسلفه کّللی حكلم و آثلار و منافلع آن را تماملًا از بیلن ببلرد. ا
مریلض یلا مسلافر در شلرایطی نمی توانلد روزه بگیلرد، باید در ایام دیگلری قضا کند تا از 

َخَر«
ُ
اٍم أ ّیَ

َ
ٌة ِمْن أ

َ
منافع روزه برخوردار شود. »َفِعّد

3. قصد سفر، به تنهایی مانع روزه نیست، در سفر بودن الزم است. »َعی  َسَفٍر«
َخَر«

ُ
اٍم أ ّیَ

َ
ٌة ِمْن أ

َ
4. قضای روزه، زمان خاّصی ندارد. »َفِعّد

ِذیَن ُیِطیُقوَنُه«
َّ
 ال

َ
5. توانایی، شرط تكلیف است. »َعی

» 6. تغذیه ی فقرا، در متن احكام جاسازی شده است. »َطعاُم ِمْسِكینٍ
َع« ْن َتَطّوَ َ َ

7. عباداتی سبب رشد و قرب بیشتر است که با عالقه و رغبت باشد. »ف
8. دستورات الهی به گونه ای است که حداقل را بر همه واجب کرده است و بیش از 
آن را بله اختیلار انسلان می گلذارد. در ایلن آیله سلیر کردن یک گرسلنه واجب ولی بیش 
 َفُهـَو 

ً
َع َخْیـرا ـْن َتَطـّوَ َ

َ
از آن بله عنلوان عملل مسلتحّبی در اختیلار خلود انسلان اسلت. »ف

ُه«
َ
َخْیٌر ل

9. انجلام دسلتورات خداونلد، آثلار خوبلی دارد کله به خود انسلان باز می گلردد نه خدا. 
ُكْم«2 

َ
ْن َتُصوُموا َخْیٌر ل

َ
»أ

1. من ال یحضره الفقیه، ج 2، ص 73.
2. تفسیر نور، ج 1، ص 284.



204

روایات

ـــــ  اقسام روزه داران در روایات 
روزه سه مرتبه و درجه دارد:

ک و خودداری از مبطالت روزه، که در روایات به این  • روزه عام: عبارت است از امسا
ع روزه اشاره شده، علی می فرمایند: نو

َمأ«1
َ

الّظ یاِم إاّل ُه ِمَن الّصِ
َ
ْیَس ل

َ
الف( »َكْم ِمن َصاِئٍ ل

چه بسا روزه دارانی که از روزه خود جز تشنگی، بهره ای ندارند«. 
همچنین رسول خدا فرموده اند:

وُع والَعَطُش «2 ُ ُه ِمن ِصیاِمه احلج
ُ

ب( »ُرّبَ َصاِئٍ َحّظ
چه بسا روزه داری که بهره اش از روزه گرفتن، گرسنگی و تشنگی است«؛ این افراد 

چشم، گوش و زبانشان روزه نیست بلكه مشغول گناه است.
• روزه خلاص: علالوه بلر اینكله از مبطلالت روزه خلودداری می کنلد، از گناهلان چشلم، 

ح نیز اجتناب می کند. امام علی می فرمایند: گوش، زبان، دست و پا و سایر جوار
راِب «3

َ
عاِم َوالّش  ِمَن الّطَ

ُ
ُجل َتِنُع الّرَ ِیاُم اجتناُب امَلحاِرِم َكما َیْ الف(  »الّصِ

روزه دوری کردن از حرام هاسلت، آن گونه که انسلان از خوردن و آشلامیدن دوری 
می کند«. 

حضرت زهرا نیز می فرمایند:
َبَصَرُه َوَجواِرَحُه «4 َعُه َو ب(  »ما َیْصَنُع الصاِئُ ِبِصیاِمِه ِإذا َلْ َیُصْن ِلساَنُه َوَسْ

ح خلود را نگله نلدارد، روزه بله چله  گلر روزه دار زبلان و گلوش و چشلم و اعضلا و جلوار ا
کارش می آید؟«. 

ح او  •  روزه اخلص: عبلارت اسلت از دوری از مبطلالت روزه؛ و همچنیلن اعضلا و جلوار
هم از گناه دوری کند، به عالوه، دل او هم روزه باشد و توّجه به خدا داشته باشد.

1. بحاراالنوار، ج 96، ص 294.
2. همان، ص 289.

3. بحاراالنوار، ج 96، ص 294.
4. دعائم االسالم، ج 1، ص 268.
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امام علی می فرمایند:
ساِن َخیٌر من ِصیاِم الَبْطِن «1 ِ

ّ
ساِن، وِصیاُم الل ِ

ّ
»َصْوُم القلِب َخْیٌر ِمن صیاِم الل

روزه قلب بهتر است از روزه زبان و روزه زبان بهتر است از روزه شكم«.  

ــــ    فلسفه روزه در روایت 

الف( امام باقر  از رسول خدا نقل می کند که آن حضرت فرمود:
َنا أجِزی ِبِه «2

َ
وُم یل َوأ  »قال اهلل تعایل: الّصُ

خداوند فرمود روزه اختصاص به من دارد و من خود پاداش آن را می دهم.  
کله شلخصی یهلودی از رسلول خلدا  ب( دربلاره پلاداش روزه داران روایتلی اسلت 
پرسید: چرا خداوند روزه را در امت تو سی روز قرار داده ولی در امت های گذشته بیش 

از آن بود؟ رسول خدا فرمودند:
ِثینَ  ِتِه َثال ّیَ  َفَفَرَض اهلُل َعی  ُذّرِ

ً
ِثینَ َیوما َجرِة َبَق یف َبْطِنِه َثال

َ
َكل ِمن الّش ا أ »إّن آَدَم مَلّ

ِیـم، وكذِلـك كاَن 
َ
 ِمـَن اهلِل َعل

ٌ
ـل

ُ
یـِل َتَفّض

ّ
ُكلوَنـُه ِبالل ـِذی َیأ

َّ
ـوَع َوالَعَطـُش، َوال ُ  احلج

ً
َیْومـا

ـت...؛« وقتلی آدم از آن درخلت خورد  عـی  آَدَم علیـه السـالم َفَفـَرَض اهلُل ذِلـَك َعـی  اّمَ
به مّدت سلی روز در شلكم او باقی ماند و به همین خاطر خداوند در ذریه اش سلی روز 
گرسلنگی و تشلنگی را قلرار داد و اینكله در شلب بلرای خلوردن آزادنلد بله خاطلر تفّضللی 
اسلت که خداوند در حّق آنها کرده اسلت و بر اّمت من هم سلی روز واجب کرد؛ سلپس 
 : ا َجزاُء َمن صاَمها؟ قال: فقال الّنّیُ

َ
ّمد، مف شخص یهودی گفت:  »َصَدْقَت  یا ُمَ

ا: 
ُ

ل أْوَجَب اهلُل َتعایل له َسـْبَع ِخصاٍل: أّوَ  إاّل
ً
َما ِمْن ُمؤمٍن َیصوُم َشـْهَر َرَمضاَن احِتسـابا

، َوالثاِلَثـُة َیكـوُن 
ّ

وجـل ـِة اهلِل عّزَ َیـذوُب احَلـراُم ِمـن َجَسـِده، والثاِنَیـُة َیقـرُب ِمـن َرمْحَ
اِمَسـُة أماٌن  ْیـِه َسـَكراِت امَلـوِت، َواحْلن

َ
ن اهلل َعل ـّوِ ِبیـِه، والرابعـُة: ُیَ

َ
ـَر َخِطیئـَة آَدم أ

َ
َقـد َكّف

ـابَعُة:  اِدَسـُة: ُیْعِطیـِه اهلُل َبـراَءًة ِمَن الّناِر، والّسَ ـوِع َوالَعَطـِش َیـْوَم الِقیاَمـِة، والّسَ ُ ِمـَن احلج
ّمد«3   : َصَدْقَت یا ُمَ

َ
ِة، َقال ّنَ َ باِت احلج ُیْطِعُمه اهلُل ِمن َطّیِ

راسلت گفتلی ای محّملد؛ پاداش روزه داران چیسلت؟ رسلول خلدا  فرمود: هیچ 
مؤمنی نیست که برای خشنودی خدا ماه رمضان را روزه دارد جز آنكه خداوند هفت 

خصلت برای او قرار دهد:

1. میزان الحكمه، ج 5، ص 471.
2. جامع احادیث الشیعة، ج 9، ص 94.

3. وسائل الشیعه، ج 7، ص 172؛ بحاراالنوار، ج 96، ص 369  ؛ خصال، باب السبعه .
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1. آنچه از حرام در بدنش باشد آب خواهد شد.
2. به رحمت خدا نزدیک شود.

3. کّفاره اشتباه پدرش آدم خواهد بود.
4. خداوند سكرات و سختی مرگ را بر او آسان گرداند.

5. در روز قیامت از گرسنگی و تشنگی در امان خواهد بود.
6. به او ورقه برائت و بیزاری از آتش داده خواهد شد.

کیزه بهشت به او بخوراند. کی های پا 7. از خورا

داستان

در اخبار منصوب به تورات آمده است که عابدی مّدت درازی خدا را عبادت کرده 
بلود، در خلواب دیلد کله فلالن زن در بهشلت همسلر اوسلت، از آن زن جویلا شلد تلا او را 
پیدا کرد و سله مرتبه از او پذیرائی کرد تا عمل او را ببیند، دید خودش شلب را به نماز 

می گذراند و او به خواب می رود و خود روزها روزه دار و او روزه هم نمی گیرد پرسید:
آیلا تلو عمللی جلز آن چله ملن دیلدم، داری؟ گفلت: نله! بله خلدا قسلم هملان بلود که 
دیدی، غیر از آنها چیزی بلند نیسلتم، آن عابد دوباره پرسلید: بگو چه عملی داری؟ 
گر در تنگنا  زن پس از قدری تأمل گفت: یک خصلت کوچكی دارم و آن این است که ا
گلر ناخلوش  گلر بیملار شلوم آرزوی تندرسلتی نمی کنلم و ا باشلم آرزوی رفلاه نمی کنلم و ا
باشلم آرزوی خوشلی نمی کنم. پس عابد دسلتش را روی سلر خود گذاشلت و گفت: به 

خدا که این خصلتی بزرگ است و دیگران توانایی آن را ندارند.1

خالصه و نتیجه گیری

روزه یلک برنامله علام الهلی بلرای تربیت همله امت ها بوده و خواهد بلود؛ اهتمام 
فلراوان آیلات و روایلات بلرای بیلان آثلار فلردی و اجتماعلی روزه ناشلی از آن اسلت که 
روزه صلرف یلک تكلیلف تعّبلدی نیسلت و برنامه منسلجم و جامعلی در آن گنجانده 
شلده اسلت. حتلی کسلانی کله بلدون قصلد قربلت روزه می گیرنلد از فوائلد جسلمانی 
گلر چله روزه بلدون اخلالص در درگاه خداونلد،  و روحلی آن بهلره منلد می گردنلد ا
نمی تواند عامل قرب به صفات حق تعالی باشلد. روزه دسلتاویز همه کسلانی اسلت 
کله قصلد تقویلت اراده بلرای مبلارزه بلا رذایلل اخالقلی را دارنلد و نیلز کسلانی کله بله 

1.مجموعه ورام، ابی فراس، ص 424.
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سلالمت جسلم و روح خود می اندیشلند. و جالب اسلت که بهترین عمل برای تقرب 
به خداوند، در بهترین زمان یعنی ماه رمضان واقع شلده و کسلانی که با اسلتقبال از 
ایلن ملاه وارد چنیلن برنامله و ضیافلت پر محتوا و جامعی می شلوند می بایسلت رفتار 
خلود را در طلول ملاه مطابلق بلا فلسلفه وجودی آن قلرار دهند بنابراین، پلر گویی، پر 
خوری، روزه داری برای رفع تكلیف، اوقات را به غفلت سلپری کردن و مانند آن از 
اسلاس بلا اهلداف ایلن ملاه هماهنلگ نبوده و برای چنین کسلانی این ملاه تفاوتی با 

ماه های دیگر نخواهد داشلت. 





نماز

ــالَة  ــِم الّصَ ِق
َ
ــاِب َو أ ِكت

ْ
ــَن ال ــَك ِم ْی

َ
ــَی ِإل وِح

ُ
ــا أ  م

ُ
ــل »اْت

ِذْكــُر اهلِل 
َ
ْنَكــِر َو ل َفْحشــاِء َو امْلُ

ْ
ــالَة َتْنــی  َعــِن ال ِإّنَ الّصَ

ــوَن« ــُم مــا َتْصَنُع
َ
ــُر َو اهلُل َیْعل ْكَب

َ
أ

]سوره عنكبوت، آیه 45[

»آن�چـه�را�از�ایـن�كتـاب�بـه�تـو�وحـی�شـده�اسـت،�بخـوان�و�
نماز�را�برپا�دار،�یقینًا�نماز�از�كارهای�زشت،�و�كارهای�ناپسند�
كـر�خـدا�بزرگ�تـر�اسـت،�و�خـدا�آنچـه�را� بـاز�مـی�دارد�و�همانـا�ذ

انجام�می�دهید،�می�داند.«

15
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گان مهم واژ

ــــ   ذکر
راغلب در مفلردات می گویلد: ذکلر در جایلی بله کار ملی رود کله عالوه بلر وجود مطلب 
در صندوق حافظه ، در نظر شلخص هم حاضر باشلد.1 بنابراین نماز، ذکری اسلت به 

مثابه درک حضور خداوند.

ــــ     فحشاء و منکر 
فرق میان» فحشاء« و »منكر« را در یک عبارت کوتاه می توان چنین گفت »فحشاء« 
اشاره به گناهان بزرگ پنهانی و »منكر« گناهان بزرگ آشكار است و یا فحشاء گناهانی 

است که بر اثر غلبه قوای شهویه و منكر بر اثر غلبه قوه غضبیه صورت می گیرد.2
»فحشاء و منكرات« مجموعه افعال غیر اخالقی است و می دانیم تمام افعال غیر اخالقی 
سرچشمه ای از صفات ضّد ارزشی در درون جان انسان دارد؛ به تعبیر دیگر،  همیشه اخالق 

درونی است که در اخالق برونی اثر می گذارد.
تأثیر نماز در باز داشلتن از فحشلاء و منكر نیز درسلت به همین دلیل اسلت؛ زیرا نماز 
بلا افعلال و اذکار بسلیار پلر محتوایلش، انسلان را در جهانلی برتلر و واالتر)جهان قرب به 
خدا( وارد می کند؛ و این نزدیكی او را از سرچشمه های اصلی فحشاء و منكر که همان 

هوای نفس و حّب افراطی به دنیاست دور می سازد.
بله همیلن دلیلل، نملاز گلزاران واقعلی کمتلر ِگرد گنلاه می گردند؛ و هر قلدر نماز روح و 
جان و محتوای بیشلتری داشلته باشلد، به همان نسلبت انسان از منكرات و زشتی ها 

دورتر می شود و شكوفه های فضائل و اخالق در درون جانش آشكارتر می گردد.3

ــــ    اقامه
»ِقَیام« بر چهار گونه است:

• قیام کردن و برخاستن با جسم و بدن، قهرا و به ناچار.

1 . مفردات راغب، ج1، ص 328.
2  . تفسیر نمونه، ج 11، ص370.

3 . اخالق در قرآن کریم، ج 1، ص 92.
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• قیام کردن و برخاستن با جسم و بدن، اختیارًا.
• قیام در معنی مراعات و محافظت،

• قیامی که در معنی عزم و قصد و اراده است 
الَة  به این معناست که کسی قصد انجام نماز نموده آن را ادامه  مثال ُیِقیُموَن الّصَ

می دهد و بر اقامه آن محافظت می کند.
ِقَیلام و ِقلَوام، اسلمی اسلت بلرای آنچله کله چیلزی را برپا ملی دارد و ثابت می کند مثل: 
عماد و سلناد، در مورد چیزی که به آن اعتماد و تكیه می شلود ]تكیه گاه، سلتون)پایه و 

اساس( سرپرست خانواده، حافظ و نگهدارنده.[1

نکات تفسیری

1 (مهم ترین اثر نماز

اثلری کله نملاز در روح و روان ملا می گلذارد، هملان تقویلت روح ایملان و توّجله بله 
خداست و این توّجه همان طور که گفتیم درجاتی دارد و درباره افرادی که از ارتكاب 
بسلیاری از گناهلان پروایلی ندارنلد، یلاد خلدا نسلبت به تلرک گناهان، تنهلا به صورت 

یک زمینه است نه عّلت تاّمه.
به عبارت دیگر، مقصود قرآن که می فرماید: »نماز انسان را از گناه باز می دارد« این 
نیست که هر فرد نمازگزار در برابر تمام گناهان معصوم می گردد، بلكه مقصود این است 
که نماز موجب یاد خدا و سبب توّجه به مقام ربوبی می شود و اثر طبیعی چنین توّجهی 
ایلن اسلت کله در انسلان زمینله روح اطاعلت و تلرک گناه پدید آورد وللی در عین حال چه 

بسا ممكن است بر اثر ضعف توّجه به خدا، عوامل نیرومندتری اثر آن را خنثی سازد.2

2 (مراتب تأثیر یاد خدا  
بدیهلی اسلت توّجله بله خلدا درجاتی دارد و هرگز در همه جا یكسلان نیسلت، گاهی 
ع گناه بیمه می کند و ارتكاب گناه به  به مرحله ای می رسلد که انسلان را در برابر هر نو
صلورت یلک محلال علادی در می آیلد، آنلان افرادی هسلتند که در پرتو یلاد خدا قلوبی 
آرام، دل هایلی بیلدار، دیدگانلی پلر فلروغ، گوش هایلی شلنوا و نفوسلی فرملان بلردار 

دارند.
 افلرادی پیلدا 

ً
در بسلیاری از ملردم، یلاد خلدا در درجله متوّسلطی قلرار دارد، مثلال

1. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 3، ص 268.
2. المیزان، ج 16، ص 141.
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می شلوند کله در عیلن ایلن کله بله برخلی از گناهلان آللوده می گردنلد وللی بله هیچ وجه 
حاضر نمی شوند خونی بریزند، مال یتیمی را بخورند و به ناموس کسی تجاوز کنند؛ 
زیرا می دانند که کیفرهای الهی در این موارد بسلیار سلخت و سلنگین اسلت و وجدان 

آنها در برابر گناهان مقاومت می کند.
گاهی یاد خدا به قدری ضعیف و کم فروغ می گردد که فقط به صورت زمینه ای برای 
تلرک گنلاه جللوه می کنلد، چله بسلا عواملل نیرومندتلری اثر ایلن زمینه را خنثی می سلازد 
وللی هلرگاه یلاد خلدا در همیلن صورت که ضعیف اسلت و به اصطالح عّلت ناقص اسلت 

پرورش داده شود، می تواند انسان را از بسیاری از گناهان باز دارد.
گلر نملاز، نملاز باشلد در همه کس تأثیلر در برابر گناه خواهلد گذارد.  خالصله ایلن کله ا
گاهلی ایلن تأثیلر بسلیار نیرومنلد و زمانلی کمتلر اسلت و ایلن با تفلاوت گناهلان و تفاوت 
نمازهلا تغییلر پیلدا می کنلد، هلر قلدر نملاز روح بیشلتری داشلته باشلد، اثلر تربیتلی و 

بازداشتن آن از گناه، نیرومندتر است.
 باز ملی دارد و در عین 

ً
گذشلته از ایلن، نملاز افلراد نمازگلزار را از بسلیاری گناهلان عملال

حلال زمینله را بلرای تلرک گناهلان دیگلر آملاده می سلازد، زیلرا نمازگلزار ناچلار اسلت کله 
، یكی از شلرایط 

ً
بلرای صّحلت و قبوللی نملاز، از بسلیاری از گناهلان اجتنلاب ورزد؛ مثلال

نملاز، مشلروع بلودن و مبلاح بلودن تمام وسلایلی اسلت که در نماز و مقّدملات آن مانند 
ع تدریجًا سلبب  آب وضلو و غسلل و ملكان و لبلاس نمازگلزار، به کار می رود. این موضو
ع حرام اجتناب ورزد؛  می شود که گناهان بسیاری را ترک کند و در کار و کسب از هر نو
زیلرا بسلیار مشلكل اسلت کله یلک فلرد تنهلا در امور مربوط بله نماز، به حالل بلودن آنها 

مقّید شود  و در موارد دیگر بی پروا باشد.
شلاهد ایلن گفتلار ایلن اسلت: کسلانی کله تلارک نملاز هسلتند، بلا تلرک ایلن فریضله، 
بسیاری از فرایض دیگر مانند روزه، حج، زکات و خمس را ترک می کنند و فرقی میان 
ک نمی گذارند ولی برعكس کسانی که الاقل صورتی از نماز  ک و ناپا حالل و حرام و پا
را انجام می دهند، طبعًا قسلمتی از گناهان را به خاطر آن ترک می کنند تا چه رسلد به 
افلرادی کله ایلن فریضله را به صورت کاملتری انجام می دهند، آنان بیشلتر گناهان و 

یا همه آن را ترک می نمایند.1 
ع اثر تربیتی خواهد گذاشلت. خواه این  خالصه: نماز در تمام »نمازگزاران« یک نو
اثر قوی و همه جانبه باشلد یا ضعیف و کم فروغ و این بسلتگی به چگونگی برگزاری 

نماز و آداب و روح آن دارد.

1. المیزان، ج 16، ص 141.
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ْیا 
َ
این سخن را با حدیثی از رسول خدا پایان می دهیم فرمود: »َمْن حاَفَظ َعل

ِقیاَمِة: هرکس نماز خود را محافظت کند نماز برای 
ْ
اًة َیْوَم ال ج

َ
 َو ن

ً
 َو ُبْرهانا

ً
ُه ُنورا

َ
كاَنْت ل

گاهی و نجات در روز قیامت است«.1 او مایه نور و روشنایی و آ

3 ( فرآیند تاثیر ݡگذاری نماز در اصالح انسان 
محافظلت انسلان نسلبت بله نملاز طرفینلی اسلت، هم او بایلد نماز را از فسلاد و خلل 
حفلظ کنلد و هلم نملاز انسلان را از تباهلی و فسلاد محافظلت می کنلد و شلاهد آن »اّنَ 

ْنَكِر« است. َفْحشاِء َو امْلُ
ْ
لوة َتْنی َعِن ال الّصَ

گلر چله نملاز چیزی نیسلت که فلسلفه اش بر کسلی مخفی باشلد ولی دقلت در متون 
آیلات و روایلات اسلالمی ملا را بله ریزه کاری هلای بیشلتری در ایلن زمینله رهنملون 

می گردد:
الف( یا دخدا

روح و اسلاس و هدف و پایه و مقدمه و نتیجه و بالخره فلسلفه نماز همان یاد خدا 
اسلت، هملان »ذکلر اهلل« اسلت کله در آیله فلوق بله عنلوان برتریلن نتیجله بیلان شلده 

است.
البتله ذکلری کله مقدمله فكلر و فكلری کله انگیلزه عملل بلوده باشلد، چنلان کله در 
كر  ْكَبُر فرمود: »ذ

َ
ِذْكُر اهلِل أ

َ
حدیثی از امام صادق آمده اسلت که در تفسلیر جمله َو ل

اهلل عنـد مـا احـل و حـرم «2 )یلاد خدا کردن به هنلگام انجام حالل و حرام )یعنی به یاد 
خدا بیفتد به سراغ حالل برود و از حرام چشم بپوشد(

کلمله ذکلر هلم بله معنلای حضلور قلبلی اسلت هلم حضلور زبانلی املا در قلرآن، اصالتلا 
گلر بله ذکلر زبانلی هلم ذکر گفته می شلود  در معنلای حضلور قلبلی بله کار رفتله بنابرایلن ا
دلیللش ایلن اسلت کله ذکلر لفظلی می توانلد مشلتمل بلر ذکلر قلبلی هلم باشلد. از طرفلی 
می بینیلم نملاز را هلم ذکلر نامیلده انلد چلرا کله نملاز نیلز مشلمتل بلر ذکلر زبانلی )تهلیلل، 
حملد، تسلبیح و ماننلد آن( و حضلور قلبلی اسلت و مجموعله نملاز، هملان عبودیلت و 
بندگلی خلدا را مجسلم می سلازد و غایلت و نتیجله نملاز رسلیدن بله مقلام درک ورود بله 

محضر ربوبی است.3
ب( محو گناهان

 نماز وسیله شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است چرا که خواه ناخواه 

1. روح البیان، ج 10، ص 167.
2. کافی، ج 2، ص 80 ؛ بحار االنوار، ج 82، ص 200.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، ص 202، با تلخیص.
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نملاز انسلان را دعلوت بله توبله و اصلالح گذشلته می کنلد، للذا در حدیثلی می خوانیلم 
پیامبر از یاران خود سؤال کرد:

»لـو كان عـی بـاب دار احدكـم هنـر و اغتسـل یف كل یوم منـه مخس مرات ا كان یبق 
اری كلما  ن ش ء؟ قلـت ال، قـال: فان مثل الصالة كمثـل النر احلج یف جسـده مـن الـدر

صی كفرت ما بینما من الذنوب«1
کیزه باشلد و در هر روز پنج بار خود  گر بر در خانه یكی از شلما نهری از آب صاف و پا ا
را در آن شستشلو دهلد، آیلا چیلزی از آلودگلی و کثافلت در بلدن او می مانلد؟ در پاسلخ 
علرض کردنلد: نله، فرملود: نملاز درسلت هماننلد ایلن آب جلاری اسلت، هلر زملان کله 
انسان نمازی می خواند گناهانی که در میان دو نماز انجام شده است از میان می رود  
و بله ایلن ترتیلب جراحاتلی کله بلر روح و جلان انسلان از گنلاه می نشلیند، بلا مرهلم نملاز 

التیام می یابد و زنگارهایی که بر قلب می نشیند زدوده می شود.
ج (سد در برابر گناهان با تقویت روح ایمان 

نماز سدی در برابر گناهان آینده است، چرا که روح ایمان را در انسان تقویت می کند 
و نهلال تقلوی را در دل پلرورش می دهلد و می دانیلم »ایمان« و »تقوی« نیرومندترین 
سد در برابر گناه است  این همان چیزی است که در آیه فوق به عنوان نهی از فحشاء 
و منكر بیان شده است و همان است که در احادیث متعددی می خوانیم: افراد گناه 
ح حلال آنهلا را بلرای پیشلوایان اسلالم بیلان کردنلد فرمودنلد: غلم  کاری بودنلد کله شلر

مخورید، نماز آنها را اصالح می کند و کرد.
د (برطرف كننده غفلت 

نماز، غفلت  زدا است، بزرگ ترین مصیبت برای رهروان راه حق آن است که هدف 
آفرینلش خلود را فراملوش کننلد و غلرق در زندگی مادی و لذائذ زود گذر کردند، اما نماز 
به حكم اینكه در فواصل مختلف و در هر شلبانه روز پنج بار انجام می شلود، مرتبا به 
انسلان اخطلار می کنلد، هشلدار می دهلد، هلدف آفرینلش او را خاطلر نشلان می سلازد، 
کله انسلان  موقعیلت او را در جهلان بله او گوشلزد می کنلد و ایلن نعملت بزرگلی اسلت 
وسیله ای در اختیار داشته باشد که در هر شبانه روز چند مرتبه به طور بسیار قوی به 

او بیدار باش گوید.
هـ (از بین بردن تكبر 

نملاز خلود بینلی و کبلر را درهلم می شلكند، چلرا کله انسلان در هلر شلبانه روز هفلده 
ک در برابر خدا می گذارد، خود را ذره کوچكی  رکعت و در هر رکعت دو بار پیشانی بر خا

1. وسائل الشیعه، ج 3، ص 7، )باب 2 از ابواب اعداد الفرائض حدیث 3(.
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در برابلر عظملت او می بینلد، بلكله صفلری در برابلر بی نهایلت. پرده هلای غلرور و خلود 
خواهی را کنار می زند، تكبر و برتری جویی را در هم می کوبد.

بله همیلن دلیلل عللی در آن حدیلث معروفلی کله فلسلفه های عبلادات اسلالمی 
در آن منعكلس شلده اسلت بعلد از ایملان، نخسلتین عبلادت را کله نملاز اسلت با همین 
هلدف تبییلن می کنلد می فرمایلد: »فـرض اهلل االمیـان تطهیـرا مـن الشـرک و الصـالة 

یا عن الكبر ...:«1 تنز
کسازی انسان ها از شرک واجب کرده است و نماز را برای  )خداوند ایمان را برای پا

کسازی از کبر(  پا
و (پرورش فضایل اخالقی 

نماز وسیله پرورش، فضائل اخالق و تكامل معنوی انسان است، چرا که انسان را 
از جهان محدود ماده و چهار دیوار عالم طبیعت بیرون می برد، به ملكوت آسمان ها 
دعلوت می کنلد و بلا فرشلتگان هم صلدا و هلم راز می سلازد، خلود را بلدون نیلاز بله هیلچ 

واسطه در برابر خدا می بیند و با او به گفتگو برمی خیزد.
تكلرار ایلن عملل در شلبانه روز آن هلم بلا تكیله روی صفلات خلدا، رحمانیلت و 
رحیمیلت و عظملت او مخصوصلا بلا کملک گرفتلن از سلوره های مختللف قلرآن بعلد از 
کی ها است اثر قابل مالحظه ای   حمد که بهترین دعوت کننده به سوی نیكی ها و پا

در پرورش فضائل اخالقی در وجود انسان دارد.
گی   كیز ز ( دعوت به طهارت و پا

کسلازی  نماز قطع نظر از محتوای خودش با توجه به شلرائط صحت، دعوت به پا
زندگی می کند، چرا که می دانیم مكان نمازگزار، لباس نمازگزار، فرشلی که بر آن نماز 
می خوانلد، آبلی کله بلا آن وضلو می گیرد و غسلل می کند، محلی که در آن غسلل و وضو 
ک باشلد کسلی که  انجام می شلود باید از هر گونه غصب و تجاوز به حقوق دیگران پا
آللوده بله تجلاوز و ظللم، ربلا، غصلب، کم فروشلی، رشلوه خلواری و کسلب املوال حلرام 
باشد چگونه می تواند مقدمات نماز را فراهم سازد؟ بنا بر این تكرار نماز در پنج نوبت 

در شبانه روز خود دعوتی است به رعایت حقوق دیگران.
ح ( تقویت نظم

 نملاز روح انضبلاط را در انسلان تقویلت می کنلد، چلرا که دقیقا بایلد در اوقات معینی 
انجلام گیلرد کله تأخیلر و تقدیلم آن هلر دو موجب بطالن نماز، اسلت همچنین آداب و 
ع و سلجود و ماننلد آن کله رعایلت آنها،  احلكام دیگلر در ملورد نیلت و قیلام و قعلود و رکلو

1. نهج البالغه، کلمات قصار 252.
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پذیرش انضباط را در برنامه های زندگی کامال آسان می سازد.
گر  همله اینهلا فوائلدی اسلت کله در نملاز، قطع نظر از مسلئله جماعت وجلود دارد و ا
ویژگی جماعت را بر آن بیافزاییم)که روح نماز همان جماعت است( برکات بی شمار 
گاهیم. ح آن نیست، به عالوه کم و بیش همه از آن آ دیگری دارد که اینجا جای شر
گفتار خود را در زمینه فلسفه و اسرار نماز با حدیث جامعی که از امام علی بن موسی 

الرضا نقل شده پایان می دهیم:
امام در پاسخ نامه ای که از فلسفه نماز در آن سؤال شده بود چنین فرمود:

عللت تشلریع نملاز ایلن اسلت کله توجله و اقلرار بله ربوبیلت پروردگار اسلت، مبلارزه با 
ع و نهایلت تواضلع،  شلرک و بلت پرسلتی، قیلام در پیشلگاه پلروردگار در نهایلت خضلو
اعتلراف بله گناهلان و تقاضلای بخشلش از معاصی گذشلته و نهادن پیشلانی بر زمین 
همله روز بلرای تعظیلم پلروردگار.  نیلز هلدف ایلن اسلت کله انسلان هملواره هشلیار و 
متذکر باشلد، گرد و غبار فراموشلكاری بر دل او ننشلیند، مسلت و مغرور نشلود، خاشلع 
و خاضلع باشلد، طاللب و عالقمنلد افزونلی در مواهلب دین و دنیا گلردد. عالوه بر اینكه 
مداومت ذکر خداوند در شب و روز که در پرتو نماز حاصل می گردد، سبب می شود که 
انسان موال و مدبر و خالق خود را فراموش نكند، روح سرکشی و طغیانگری بر او غلبه 
ننمایلد.  همیلن توجله بله خداونلد و قیام در برابر او، انسلان را از معاصی باز می دارد و از 

انواع فساد جلوگیری می کند.1  
بنابراین بر خالف گفته بعضی مفسران2 اواًل نماز در همه اثر دارد، ثانیًا اثرش در همه 
احلوال اسلت؛ ثالثلًا نهلی مسلتلزم انتهاء هم هسلت یعنلی در نماز چنیلن خاصیتی وجود 
دارد که انسلان را از منكرات باز دارد لكن همه اینها به نحو اقتضاء اسلت نه علت تامه؛ 
گر  به نحوی که نمازگزار دیگر نتواند گناه کند! بلكه اثرش به مقدار اقتضاء است، یعنی ا
مانع و یا مزاحمی در بین نباشد اثر خود را می بخشد و نمازگزار را از فحشاء بازمی دارد ولی 
گر مانعی و یا مزاحمی جلو اثر آن را گرفت، دیگر اثر نمی کند و در نتیجه نمازگزار آن کاری  ا
کله انتظلارش را از او ندارنلد انجلام خواهلد داد. بله طلور خالصله یاد خدا و موانلع یاد خدا، 
مانند دو کفه ترازو هسلتند، هر وقت کفه یاد خدا چربید، نمازگزار گناه نمی کند و هر جا 
کفه آن موانع چربید کفه یاد خدا ضعیف می شود و نمازگزار از حقیقت یاد خدا منصرف 

1. وسائل الشیعه، ج 3، ص 4.
2. روح المعانی، ج 20، ص 163.
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می گردد و ممكن است مرتكب گناه  شود.1

4 (شرایط کمال نماز  

نملاز علالوه بلر شلرائط صحت شلرائط قبول، یا بله تعبیر دیگر شلرائط کمال دارد که 
رعایت آنها نیز یک عامل مؤثر دیگر برای ترک بسیاری از گناهان است.

در کتلب فقهلی و منابلع حدیلث، املور زیلادی بله عنلوان موانلع قبلول نماز ذکر شلده 
مر  است از جمله مسئله شرب خمر است که در روایات آمده: »ال تقبل صالة شارب احلن

اربعین یوما اال ان یتوب«2
)نماز شراب خوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد مگر اینكه توبه کند( و در روایات 
کله نملاز آنهلا قبلول نخواهلد شلد پیشلوای  کسلانی  متعلددی می خوانیلم: از جملله 
سلتمگر اسلت3 و در بعضی از روایات دیگر تصریح شلده اسلت که نماز کسلی که زکات 
نمی پردازد قبول نخواهد شد و همچنین روایات دیگری که می گوید: خوردن غذای 
حرام یا ُعجب و خود بینی از موانع قبول نماز اسلت، پیدا اسلت که فراهم کردن این 

شرایط قبولی تا چه حد سازنده است؟4

روایات

الف(  »روی أنس بن مالك الجهنی عن النبی ص قال إنه من لم تنهه صالته عن 
الفحشاء و المنكر لم یزدد من اهلل إال بعدا«5

انلس بلن ماللک از رسلول خلدا روایلت کلرده کله فرملود: کسلی کله نملازش او را از 
فحشاء و منكر باز ندارد، جز دورتر شدن از خدا اثری برایش ندارد.

َها  ّیُ
َ
اِس أ  َناَدى َمَلٌك َبْیَن َیَدِی الّنَ

َّ
ٍة َیْحُضُر َوْقُتَها ِإال

َ
ِبّیُ ص َما ِمْن َصال ب( »َو َقاَل الّنَ

ِتُكم «6
َ

ْطِفُئوَها ِبَصال
َ
ْوَقْدُتُموَها َعَلی ُظُهوِرُکْم َفأ

َ
ِتی أ

َ
اُس ُقوُموا ِإَلی ِنیَراِنُكُم اّل الّنَ

کرم فرمود: هیچ نمازی نیسلت که وقت به جا آوردن آن فرا رسلد مگر  پیغمبر ا
آنكله فرشلته ای آملده و در برابلر مردم فریلاد می کند: ای مردم برخیزید و به آتش هایی 
که )به سلبب ارتكاب گناهان( بر پشلت های خود افروخته اید بنگرید، پس شلعله آن 

1.  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص 13. 
2. بحار، ج 84 ص 320. 317.

3. همان، ص 318.
4. تفسیر نمونه، ج 16، ص 296 ل 89 ؛ به صورت خالصه.

5 ـ مجمع البيان ىف تفسري القرآن، ج 8، ص: 447.
6 ـ من ال يحرضه الفقيه، ج 1، ص: 208.
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آتش ها را به یاری نمازهایتان فرو نشانید.
ج(  امیرمؤمنلان بلرای یلاد خلدا اهّمّیلت خاّصلی قائلل شلده و دربلاره آن چنیلن 

می گوید:
 »اّن اهلل جعـل الذكـر جـالء للقلـوب، تسـمع بـه بعـد الوقـرة و تبصـر بـه بعـد العشـوة و 

تنقاد به بعد العاندة«1
خداونلد یلاد خلود را صیقلل و روشلنایی دل هلای بنلدگان قلرار داده کله در پرتلو آن 
گوش آنها شلنوا می شلود و چشلم آنها بینا می گردد و به جای دشلمنی و سلتیزه جویی، 

فرمانبردار می شوند«. 
د(  »مـن احـب ان یعلـم ا قبلـت صلوتـه ام ل تقبـل؟ فلینظر: هل منعت صلوته عن 

الفحشاء و النكر؟ فبقدر ما منعته قبلت منه«2
املام صلادق می فرمایلد: کسلی کله دوسلت دارد ببینلد آیلا نملازش مقبلول درگاه 
الهی شلده یا نه؟ باید ببیند آیا این نماز او را از زشلتی ها و منكرات باز داشلته یا نه؟ به 

همان مقدار که بازداشته نمازش قبول است.

داستان

□ یكلی از آقایلان می نویسلد: بله آقلای بهجلت علرض کردم: حاج آقلا! عمرمان 
گذشلت املا هنلوز لذتلی از عبلادت و بله خصلوص نملاز احسلاس نكردیلم، بله نظلر شلما 
چله بایلد بكنیلم! ایشلان فرمودنلد: آقلا علام البللوی اسلت! ایلن دردی اسلت کله همله 
گرفتاریلم! علرض کلردم: آقلا! بله هلر حلال مراتلب دارد )مراتلب نملاز ملا بلا شلما تفلاوت 
می کند( در عین حال باز دسلتوری خواسلتم؛ بعد از چند بار اصرار فرمودند: احسلاس 
ج از نماز دارد و یک سری مقدمات در خود نماز.  لذت در نماز یک سری مقدمات خار
ج از آن بایلد ملورد مالحظله قلرار بگیلرد ایلن اسلت کله انسلان  آن چله قبلل از نملاز و خلار
گنلاه نكنلد، قللب را سلیاه نكنلد، دل را تیره نكند. املا در خود نماز باید فكر را از غیر خدا 
گر به طور غیر اختیاری بود  منصرف کند و توجهش به غیر خدا مشغول نشود. البته ا

که هیچ، اما به محض التفات باید قلبش را از غیر خدا منصرف کند.3
□ فخر رازی در تفسلیرش در ذیل تفسلیر سلوره مبارکه عصر4 می گوید: زنی صیحه 

1. نهج البالغه، خ 222.
2. مجمع البیان ذیل آیه مورد بحث .

3. در محضر بزرگان، ج 2، ص 70-69.
4. مفاتیح الغیب، ج 32، ص 278.
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زنلان، دیوانله وار خدملت پیامبلر آمده گفت: »یا رسلول اهلل، اصحاب بروند تنها با 
شما کاری دارم.« اصحاب رفتند. آن زن خدمت پیامبر نشست و گفت: »یا رسول 
اهلل گناه کردم، گناهم خیلی بزرگ است« پیامبر فرمود: »رحمت خدا از آن بزرگ تر 
اسلت« گناه هر چه بزرگ باشلد معنا ندارد که کسلی مأیوس باشلد. هر چه گناه بزرگ 
گلر توبله کنلد، تالطلم درونلی پیلدا کنلد، گناهش  و هلر چنلد طوالنلی، مسلّلم اسلت کله ا
آمرزیلده می شلود. بلن بسلت در اسلالم نیسلت« سلپس فرمودنلد: »گناهلت چیسلت؟« 
گفت: یا رسول اهلل! زن شوهر دار بودم، زنا دادم، آبستن شدم، بّچه به دنیا آمد، او را 

در خمره سرکه خفه کردم، بعد هم سرکه های نجس را به مردم فروختم! 
حضلرت خیللی متأثلر شلدند و بعلد از بیلان حكلم مسلئله، فرمودنلد: »می خواهلی به 
تلو بگویلم چلرا در ایلن چلاه افتلادی؟ »ظننـت أنـك تركـت صـالة« بله گمانلم تلو نملاز  

نمی خوانی!

خالصه و نتیجه گیری

• نملاز مشلتمل اسلت بلر ذکلر خلدا و ایلن ذکلر، اوال ایملان بله وحدانیلت خلدای تعالی و 
رسالت و جزای روز قیامت را به نمازگزار تلقین می کند و به او می گوید که خدای خود را 
با اخالص در عبادت مخاطب قرار داده و از او استعانت بنما و درخواست کن که تو را به 

سوی صراط مستقیم هدایت نموده و از ضاللت و غضبش به او پناه ببر.
• و ثانیا او را وادار می کند بر اینكه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و کبریایی 
خلدا شلده، پلروردگار خلود را بلا حملد و ثنلا و تسلبیح و تكبیلر یلاد آورد و در آخلر بلر خلود و هلم 

مسلكان خود و بر همه بندگان صالح سالم بفرستد.
• علالوه بلر ایلن او را وادار می کنلد بله اینكله از حدث )که نوعی آلودگی روحی اسلت( 
ک کنلد و نیلز از اینكله لبلاس و ملكان  و از خبلث یعنلی آلودگلی بلدن و جامله، خلود را پلا

نمازش غصبی باشد، بپرهیزد و رو به سوی خانه پروردگارش بایستد.
گر انسان مدتی کوتاه بر نماز خود پایداری کند و در انجام آن تا حدی نیت صادق  • پس ا
داشته باشد، این ادامه در مدت کوتاه به طور مسلم باعث می شود که ملكه پرهیز از فحشاء 
گر فرضا آدمی شخصی را موکل بر خود کند، که دائما  و منكر در او پیدا شود، به طوری که ا
ناظر بر احوالش باشد و او را آن چنان تربیت کند که این ملكه در او پیدا شود و به زیور ادب 
عبودیت آراسته گردد، قطعا تربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست و به بیش از آنچه که نماز 
او را دسلتور می دهلد دسلتور نخواهلد داد و بله بیلش از آن مقلدار که نماز به ریاضلت وادارش 
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می کند وادار نخواهد کرد.1

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، ص 199.



خدا نزدیک است

جیــُب 
ُ
أ یــٌب  َقر َفــِإیّنِ  َعــّنِ  ِعبــادی  َک 

َ
ل

َ
َســأ ِإذا  »َو 

ــوا ب   ُیْؤِمُن
ْ
َیْســَتجیُبوا یل  َو ل

ْ
اِع ِإذا َدعــاِن َفل

َ
ــّد ــَوَة ال َدْع

َیْرُشــُدوَن« ُهــْم 
َّ
َعل

َ
ل

]سوره بقره، آیه 186[

»و�هنگامـی�كـه�بنـدگان�مـن،�از�تـو�دربـاره�مـن�سـؤال�كننـد،�
)بگو:(�من�نزدیکم!�دعای�دعا�كننده�را،�به�هنگامی�كه�مرا�
می�خواند،�پاسـخ�می�گویم!�پس�باید�دعوت�مرا�بپذیرند،�
و�بـه�مـن�ایمـان�بیاورند،�تا�راه�یابند�)و�به�مقصد�برسـند(.«

16
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شأن نزول 

گویند که در روایت آمده که بادیه نشینی از حضرت پرسید که یا رسول اهلل پروردگار 
ملا آیلا بلا ملا نزدیلک اسلت تلا بلا او راز گوئیم یا دور اسلت تلا او را به آواز بلنلد بخوانیم این 
« و چون بپرسلند از تلو بنده های من از حال من  َك ِعبـاِدی َعّنِ

َ
ل

َ
آیله آملد کله »َو ِإذا َسـأ

یـٌب« پس بدرسلتی که من  کله نزدیكلم یلا دورم از ایشلان پلس در جلواب بگلو »َفـِإیّنِ َقِر
نزدیكم به ایشان بحسب احاطه علمی.1

گان مهم واژ

ــــ   دعا و دعوت 

کلمه )دعا( و )دعوت( به معنای این است که دعا کننده نظر دعا شده را به سوی 
خود جلب کند.2

ــــ   سوال
کلمله )سلؤال( بله معنلای جللب فائلده و یلا زیادتر کردن آن از ناحیه مسلئول اسلت، 
تلا بعلد از توجیله نظلر او حاجتلش بلرآورده شلود، پلس سلؤال بله منزلله نتیجله و هلدف 
اسلت بلرای دعلا )مثلل اینكله از دور یلا نزدیک شلخصی را که دارد ملی رود صدا می زنی 
و می خوانی، تا روی خود را برگرداند، آن وقت چیزی از او می پرسلی تا به این وسلیله 

حاجتت برآورده شود(3
ع سلؤالی می شلود و  در سلؤال یلک معنلای جاملع وجلود دارد کله مشلمول همله نلو
آن جللب توجله مسلئول عنله اسلت در دعلا. سلؤال بله منزلله نتیجله و هدف بلرای دعا 
می باشد مانند این که کسی را صدا می کنیم تا وقتی توجهش جلب شد از او چیزی را 

سؤال کنیم و پاسخ را بشنویم.4

1. تفسیر شریف الهیجی، ج 1، ص 170.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 31.

3. همان.

4. همان.
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ــــ   عبودیت 
کلمه )عبودیت( به معنای مملوکیت است، البته نه هر مملوکیت، بلكه مملوکیت 
انسلان )پس گوسلفند را عبد صاحبش نمی خوانند( و عبد عبارت اسلت از انسلان و یا 
هر صاحب عقل و شلعور دیگری که ملک دیگری باشلد، در نتیجه عبد وقتی به خدا 

نسبت داده می شود نظیر ملک منسوب به او است.1

نکات تفسیری

1 (تجلی اهتمام ویژه خداوند به دعای بندݡگان در آیه شریفه
عالمه طباطبایی بر این نظرند که نكات ذیل در آیه شریفه روشن گر اهتمام ویژه 

خداوند به دعای بندگان می باشد:
 خداونلد در آیله شلریفه اسلاس گفتلار را بلر تكللم وحلده قلرار داده، نله غیبلت؛ هفلت 
مرتبله ضمیلر متكللم )ملن( تكلرار شلده و آیله ای بله چنین اسللوب در قلرآن منحصر به 

همین آیه است؛ پس نسبت به مضمون آیه کمال عنایت را دارد.
□ تعبیر فرموده به »عبادی«.

□ در پاسلخ دعلای بنلدگان فرملوده ملن نزدیلک هسلتم یعنلی وقتلی بنلدگان سلؤال 
می کنند »خداوند کجاست« خودش مستقیم پاسخ می دهد.

کید می کند. □ نزدیک بودن خودش به بندگان را با حرف »إّن« تا
□ قلرب بله بنلدگان را بله صفلت بیلان کلرده و فرملود: »نزدیكلم« و نله بلا فعلل، »ملن 

نزدیک می شوم« تا ثبوت و دوام نزدیكی را برساند.
ع آورده تا تجدد اجابت و استمرار آن را برساند. □ مسئله استجابت دعا را با فعل مضار
□ از آیه برمی آید که اجابت همان خواندن خدا و خواندن او همان اجابت اسلت این 
دالللت دارد بلر اینكله دعلوت داعی بدون هیچ شلرطی و قیدی مسلتجاب اسلت نظیر 

ُكْم«2
َ
ْسَتِجْب ل

َ
یِن أ آیه:» اْدُعو

2 ( علت نزدیک بودن بندݡگان به خداوند 
اِع ِإذا َدعـاِن« هملان 

َ
ِجیـُب َدْعـَوَة الـّد

ُ
یـٌب أ َك ِعبـاِدی َعـّنِ َفـِإیّنِ َقِر

َ
ل

َ
آیله »َو ِإذا َسـأ

طلور کله متعلرض حكلم مسلئله اجابلت دعلا اسلت متعلرض بیلان عللل آن نیز هسلت و 
می فهمانلد عللت نزدیلک بلودن خلدا بله بنلدگان همیلن اسلت که دعلا کننلدگان بنده 
اویند و علت اجابت بی قید و شلرط دعای ایشلان همان نزدیكی خدا به ایشلان اسلت و 

1. همان.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 45؛ با تلخیص و اضافات.
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بی قید و شلرط بودن اجابت دعا، مسلتلزم بی قید و شلرط بودن دعا اسلت، پس تمامی 
دعاهایی که خدا برای اجابت  آن خوانده می شود مستجاب است.1

3 ( دعا برترین عبادت 
از آیلات و روایلات اسلتفاده می شلود کله دعلا  نله  تنهلا عبلادت اسلت، بلكله از  برتریلن  

عبادت ها  به شمار رفته  است.
ین  ُكـُم اْدعـو ّبُ  َر

َ
خداونلد متعلال در آیله 60 سلوره غافلر )مؤملن( می فرمایلد: »َو قـال

یـَن«؛  َ داِخر وَن َجَهـّمَ
ُ
وَن َعـْن ِعبـاَدت  َسـَیْدُخل َیْسـَتْكِبُر ذیـَن 

َّ
ال اّنَ  ُكـْم 

َ
ل اْسـَتِجْب 

پروردگار شلما گفته اسلت: مرا بخوانید تا دعای شلما را بپذیرم! کسلانی که از عبادت 
خ می شوند! من تكّبر می ورزند به زودی با ذّلت وارد دوز

آیه شلریفه، نخسلت به »دعا« تعبیر می کند؛ سلپس در ادامه تعبیر را عوض کرده، 
از آن به »عبادت« یاد می کند.

با تفّكر در آیات قرآن درمی یابیم که دعا از نظر اسالم هم عبادت است؛ و هم باعث 
اعتنای خدا به انسان؛ و هم وسیله تقرب بنده به موالست.2  

ثار دعا 4 ( آ
چلرا دعلا از نظلر دیلن دارای چنیلن ارزش و اهمّیتلی اسلت کله بنلا بلر آیلات و روایات، 
برتریلن عبلادت، اسللحه مؤملن، سلتون دیلن، نلور آسلمان ها و زمیلن، کلیلد رحملت، 
ج انسلان در  چلراغ هدایلت، نیملی از عبلادات، رملز پیلروزی، اسللحه انبیلا، مایله ار
گر این تحفه و هدیه الهی را مورد دّقت و بررسی  پیشگاه خدا و ... به شمار می رود؟ ا
قلرار دهیلم و آن را موشلكافی کنیلم، درمی یابیلم کله حقیقتلًا، تملام ایلن فضایل برای 

دعا سزاوار و شایسته است.3
الف( عامل خود سازی و تربیت

دعا آثار مهّمی در وجود انسان به ارمغان می آورد که مهم ترین اثر آن این است که 
انسان را تربیت می کند؛ و عامل خودسازی و تربیت انسان است.

تعلیلم و تربیتلی کله بعثلت انبیلا بلر آن نهلاده شلده و از مهم تریلن اهلداف بعثلت بله 
شمار رفته است.  بی شک تعلیم مقدمه تربیت است. از این رو، هدف نهایی، تربیت 

شناخته شده است.4

1. همان.
2. مثال های زیبای قرآن، ناصر مكارم شیرازی، ج 1، ص 275. 

3. همان، ص 277.

4. همان، ص 278.
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ب( ایجاد نور تقوا در وجود انسان است.
تقوا؛ سلبب تقّرب انسلان به درگاه الهی اسلت. تقوا؛ زاد و توشله ای اسلت که سلبب 

نجات انسان در جهان آخرت می گردد. تقوا؛ برات و گذرنامه بهشت است.1
ج( تقویت نور معرفت

وقتلی انسلان بله درگاه خداونلد روی ملی آورد، در ایلن فكلر فلرو می رود کله او بر همه 
چیز توانا و قادر است و اسرار درون و برون ما را می داند. این مطلب سبب می شود که 
گر دعاهایی همچون: صحیفه سّجادیه،  سطح معرفت انسان باال برود؛ مخصوصًا ا
مناجلات شلعبانّیه، صبلاح، کمیلل و ندبله خوانلده شلود کله اینها باالتریلن درس های 
عرفلان اسلالمی اسلت و بلا وجلود ایلن منابلع معتبلر، شایسلته نیسلت طاللب عرفلان در 
پی کتاب های مشلكوک برود. بنابراین، دعا نور امید، نور تقوا و نور معرفت را در دل 

انسان زنده می کند.
سـؤال: در دعلای ملاه رجلب- کله خوانلدن آن پلس از هلر نمازی مسلتحب اسلت-، 
ُه َو َمْن َلْ َیْعِرْفُه«؛ ای 

ْ
ُه، یا َمْن ُیْعطی َمْن َلْ َیْسَئل

َ
می خوانیم: »یا َمْن ُیْعطی  َمْن َسَئل

کنندگان و به کسلانی که دعا نمی کنند، به عارفان و به کسلانی که  خدایی که به دعا
تو را نمی شناسند، عطا می کنی و نعمت می دهی.

بلر اسلاس ایلن قسلمت از دعلای ملاه رجلب، خداونلد بله همه انسلان ها- چه کسلانی 
که خداشلناس باشلند و چه نباشلند، چه کسلانی که دعا کنند و چه نكنند- نعمت عطا 

می کند. بنابراین، چه نیازی به دعا و توّسل است؟
پاسـخ:�فیلض بلرکات خداونلد اقسلام و انواعلی دارد: بخشلی از آن را خداونلد بله 
همله انسلان ها عطلا می کنلد، هماننلد بلاران کله در هنگام نزول کافلر و مؤمن، عارف و 

غیرعارف و ... همه از آن بهره مند می شوند.
بخلش دیگلر آن، برکاتلی اسلت کله تنهلا بله اهلل معرفلت عطلا می شلود و غیلر مؤمن 
کنندگان از آن  مشلمول آن نمی گلردد. و بخلش سلوم، نعمت هایلی اسلت که تنهلا دعا

بهره می برند.2
د( دعا سبب ایجاد نور اّمید در دل انسان ها است. 

گر به سلالمت خود اّمیدوار  انسلان ناامیلد در دریلف مرده هلا قلرار دارد؛ انسلان بیمار ا
گلر مأیلوس شلود و چلراغ اّمیلد در دللش خاملوش گلردد، دیگلر  باشلد، بهبلود می یابلد و ا
امیلدی بله بهبلود او نیسلت. هملان گونله کله عاملل اصللی پیلروزی جنگجویلان در 
گلر پیشلرفته ترین  میلدان جنلگ، امیلد و روحیله اسلت. از ایلن رو، سلربازان ناامیلد ا

1. همان.
2. همان، ص279.
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سالح های جنگی را نیز داشته باشند، بازنده میدان جنگ خواهند بود.
دعا در دل انسان نور امید می تاباند، انسانی که اهل دعا و مّتكی به خداوند است 
گر به درگاه  خداوند روی  )علی رغم مشلكالت زیاد؛ دشلمنان جسلور، فقر مالی و ...( ا
آورد و بله او امیلد ورزد و بلا او راز و نیلاز کنلد، نلور امیلد در دللش زنده می شلود و به زندگی 
امیدوار می گردد و گویی حیات دوباره ای می یابد؛ چه اینكه این انسان دست نیاز به 

سوی کسی دراز نموده که مشكل ترین کارها در نزد او آسان ترین است.1

5 (بررسی یک پرسش
کله از ائّمله معصوملان بله ملا رسلیده اسلت، دعاهایلی  سـؤال�اول: در دعاهایلی 
کله چنیلن  کله هرگلز مسلتجاب نخواهلد شلد. چلرا ائمله دسلتور داده انلد  می بینیلم 
 در دعاهلای ماه رمضان )که به عنوان تعقیب نماز خوانده 

ً
دعاهایلی را بخوانیلم؟ مثلال

ِ َمْدیٍن؛ پروردگارا! بدهی تمام بدهكاران را 
ّ

ُهّمَ اْقِض َدْیَن ُكل
َّ
می شود( آمده است: »الل

عطا بفرما« در حالی که این خواسته تحقق نمی یابد مخصوصًا، در عصر و زمانی که ما 
زندگی می کنیم؛ زیرا زندگی دنیای  فعلی به گونه ای است که همه مردم برای خود وام 
و بدهكاری فراهم می کنند و اساسًا، دنیای بدون بدهكاری و وام خیالی بیش نیست. 

بنابراین، هدف از این گونه دعاها چیست؟
کله  پاسـخ:�وام و بدهلكاری بلر دو قسلم اسلت؛ نخسلت وام هلا و بدهكاری هایلی 
زمینه پرداخت آن فراهم است؛ مثل وام هایی که تّجار و کسبه می گیرند و معامالتی 
انجلام می دهنلد و تلا زملان قسلط آن نیلز ملال ملورد نظلر را می فروشلند و بدهلكاری را 
می پردازنلد، یلا وام هایلی کله افراد حقوق بگیر دریافت می کننلد و از محل حقوق خود 

آن را می پردازند.
قسلم دوم وام هایی اسلت که زمینه پرداخت ندارد و در عین حال، انسلان مجبور 
بله گرفتلن آن اسلت و در پرداخلت آن عاجلز و ناتلوان می شلود. ظاهلرًا منظلور از دعلای 

فوق وام های قسم دوم است نه اّول.
در وام هلای قسلم دوم، نله تنهلا دعلا بلرای اجابلت آن پسلندیده و اجابلت آن 
امكان پذیلر اسلت، بلكله بنابر دسلتورات اسلالم، بایلد برای تحّقلق آن گام های عملی 
نیلز برداشلته شلود؛ چله اینكله در یلک جامعله اسلالمی کاملل )کله هملان جامعله املام 
 

َّ
ُكل ُهـّمَ اْشـِبْع 

َّ
گرسلنه هلم نبایلد وجلود داشلته باشلد. »الل زمانلی اسلت( حّتلی یلک 

یاٍن«. یک فقیر و نیازمند نباید   ُعْر
َّ

ْكُس ُكل ُهّمَ ا
َّ
جاِیْع«. یک برهنه نباید باشد، »الل

1. همان.



227

 فقیٍر«. و نهایتًا یک بدهكار نیز نباید باشد.1 
َّ

ُهّمَ اْغِن ُكل
َّ
باشد؛ »الل

شلاهد ایلن مطللب روایلت مفّصلی اسلت به ایلن مضمون که از املام صادق نقل 
شلده اسلت کله »خداونلد دقیقلًا نیلاِز نیازمندان را محاسلبه کرده و به مقلدار نیاز آنها در 
گر نیاز فقرا بیشلتر بلود، خداوند مقدار زکات  املوال ثروتمنلدان زکات قلرار داده اسلت. ا

را بیشتر می کرد.2 

6 ( آداب و شرایط دعا در قرآن 

قرآن درباره دعا سفارشاتی دارد، از آن جمله:
یَن«3   ُه الّدِ

َ
ِلِصینَ ل الف( دعا و درخواست باید خالصانه باشد. »َفاْدُعوا اهلَل ُمنْ

 4»
ً
 َو َطَمعا

ً
ب( با ترس و امید همراه باشد. »َو اْدُعوُه َخْوفا

 َو ُخْفَیًة«5  
ً
عا ُكْم َتَضّرُ ّبَ ع و در پنهانی صورت بگیرد. »اْدُعوا َر ج( با تضّر

ا«6   ُه ِنداًء َخِفّیً ّبَ د( با ندا و خواندنی مخفی همراه باشد. »ِإْذ نادی  َر
در اصلول کافلی، جللد دوم، صدهلا حدیلث در اهمّیلت، نقلش وآداب دعلا، توّجله 
واصلرار وذکلر حاجت هلا بله هنگام دعا، دعای دسلته جمعی وایمان به اسلتجابت آن 

آمده است.7 

7 (دلیل عدم استجابت دعا 
ح کرده انلد عالمله طباطبایلی در  مفسلران در بلاره علدم اسلتجابت دعلا نظراتلی طلر

این باره می نویسند:
سلؤال فطلری از خلدای سلبحان هرگلز از اجابت تخلف نلدارد، در نتیجه دعائی که 
مسلتجاب نمی شلود و به هدف اجابت نمی رسلد، یكی از دو چیز را فاقد اسلت و آن دو 

اِع ِإذا َدعاِن«، به آن اشاره شده.
َ

چیز همان است که در جمله: »َدْعَوَة الّد
اول ایلن اسلت کله دعلا دعلای واقعلی نیسلت و امر بر دعا کننده مشلتبه شلده، مثل 
کسلی کله اطلالع نلدارد خواسلته اش نشلدنی اسلت و از روی جهلل هملان را درخواسلت 
گلر بدانلد هرگلز آنچله را می خواسلت  می کنلد، یلا کسلی  کله حقیقلت املر را نمی دانلد و ا

1. همان، ص 288.
2. وسایل الشیعه، ج 6، ابواب الزکاة، باب 1، حدیث 2 و 3 و 6 و 9.

3. سوره غافر، آیه 14.
4. سوره اعراف، آیه 56.

5. همان، آیه 55.
6. سوره مریم، آیه 3.

7. تفسیر نور، ج 1، ص 289.
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گلر می دانسلت کله فالن مریض مردنی اسلت و درخواسلت  درخواسلت نمی کلرد، مثلال ا
گر مانند  شلفای او درخواسلت مرده زنده شلدن اسلت هرگز درخواسلت شلفا نمی کند و ا
انبیاء این امكان را در دعای خود احساس کند، البته دعا می کند و مرده زنده می شود 
گر می دانست  ولی یک شخص عادی که دعا می کند از استجابت مایوس است و یا ا
کله بهبلودی فرزنلدش چله خطرهایلی برای او در پلی دارد دعا نمی کرد، حاال هم که از 

جهل به حقیقت حال دعا کرده مستجاب نمی شود.
دوم ایلن اسلت کله دعلا، دعلای واقعلی هسلت، لیكن در دعلا خلدا را نمی خواند، به 
این معنا که به زبان از خدا مسئلت می کند ولی در دل همه امیدش به اسباب عادی 

یا امور وهمی است، اموری که توهم کرده در زندگی او مؤثرند.
پس در چنین دعائی شرط دوم )اذا دعان، در صورتی که مرا بخواند( وجود ندارد، 
چلون دعلای خاللص برای خدای سلبحان نیسلت و در حقیقت خلدا را نخوانده چون 
آن خدایلی دعلا را مسلتجاب می کنلد کله شلریک نلدارد و خدایلی کله کارها را با شلرکت 
اسباب و اوهام انجام می دهد، او خدای پاسخگوی دعا نیست، پس این دو طایفه 
از دعلا کننلدگان و صاحبلان سلؤال، دعایشلان مسلتجاب نیسلت، زیلرا دعایشلان دعلا 

نیست و یا از خدا مسئلت ندارند چون خالص نیستند.1
برخی از مفسلران نیز در این باره گفته اند: منظور از نزدیک بودن خداوند این اسلت 
که »من می شنوم دعای کسی را که مرا بخواند مانند کسی که در مكان نزدیک باشد«.
ممكلن اسلت سلؤال شلود کله ملا بسلیاری از ملردم را می بینیلم کله دعلا می کنند ولی 

خداوند اجابت نمی کند بنا بر این، با آیه فوق چگونه سازگار است؟
پاسلخ ایلن اسلت که کسلی نیسلت کله دعا کنلد و دعایش موافق حكملت خداوند و 
بله نفلع دیلن او بلوده و فسلادی هلم برایش نداشلته باشلد جز این کله خداوند دعایش 
را اجابلت می کنلد. ایلن مطلبلی اسلت کله بایلد دعلا کننلده باور داشلته باشلد چیزی که 
هسلت گاهی مصالح و منافع بنده ایجاب می کند که زودتر آن دعا مسلتجاب شلود و 
کرم نقل کرده که  زمانی دیرتر. لذا در روایتی آمده که: جابر بن عبداهلل از پیغمبر ا
حضرت فرمود چه بسلا بنده ای دعا می کند ولی از آنجا که خداوند آن بنده را دوسلت 
ملی دارد بله جبرئیلل خطلاب می کند اجابت دعای بنده ام را عقب بیانداز من دوسلت 
دارم پیوسلته صلدای او را بشلنوم و گاهلی بنلده ای دعا می کند وللی چون مورد غضب 
خداوند است به جبرئیل امر می کند زود دعای او را مستجاب نما، چون نمی خواهم 

صدای او را بشنوم.2

1. همان، ص 47.
2. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 502.
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گر گفته شلود ما می دانیم، آنچه حكمت خداوند ایجاب کند انجام می دهد و در  ا
این صورت دعای بنده و اجابت خدا چه معنا است؟

در پاسخ به دو نكته باید توجه داشت:
ع و انقیاد در برابر خداوند است پس دعا عبادت  1- از آنجا که خود دعا اظهار خضو

خواهد بود.
2- چه بسا خود دعا مصلحتی به وجود می آورد که حكمت خداوند ایجاب می کند 
بر طبق آن مصلحت دعایش را مستجاب کند در صورتی که قبل از دعا چنین مصلحتی 
نبوده و در نتیجه حكمتی هم از خدا درباره آن وجود نداشت شاهد این مطلب روایت 

زیر است:
کرمنقلل می کنلد کله فرملود: هر مسللمانی که دعا  ابلی سلعید خلدری از پیغمبلر ا
کنلد در صورتلی کله دعلای او در ملورد گنلاه و قطلع رحلم نباشلد خداوند یكی از این سله 

مطلب را به او می دهد.
1- فورًا دعایش را مستجاب می کند.

2- در آخرت خواسته اش را به او می دهد.
3- )به واسطه آن دعا( یک بدی و گرفتاری را از او دفع می کند.

بعضلی علرض کردنلد یا رسلول اهلل بنا بر این ملا زیاد دعا می کنیم. فرمود خدا زیادتر 
کلرم سله مرتبه فرملود: خلدا زیادتر و  کنلد و در روایلت انلس بلن ماللک اسلت کله رسلول ا

نیكوتر کند.1

روایات

ــــ   موانع استجابت دعا در روایات 
در این نوشتار به برخی از شرایط و موانع استجابت دعا اشاره می شود:

الف( عدم معرفت خدا مهم ترین مانع اجابت دعا
در روایتلی از املام صلادق  آملده اسلت که: علّده ای از نزدیكان و اقوام آن حضرت 
عّللت مسلتجاب نشلدن دعاهلا را از حضرتلش پرسلیدند. حضلرت در جلواب فرمودند: 

ُكْم َتْدُعوَن َمْن ال َتْعِرُفوَنُه«2
َ
ّن »اِل

 عّللت اینكله دعاهلا بله اجابلت نمی رسلد، ایلن اسلت کله شلما کسلی را می خوانیلد کله 
نسبت به او معرفت ندارید«. 

1. همان.
2. بحاراالنوار، ج 90، ص 368.
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بنابرایلن، شلرط اّول اجابلت دعلا، شلناخت صفلات جلالل و جملال و فعلل و اسلماء اهلل 
الحسنی است که هر کس باید به اندازه توان خود این شناخت را به دست آورد.

ب( نیت صادق  
َنٍة  َعْبَد اذا َدعا اهلَل َتباَرَك َو َتعایل ِبِنّیَ

ْ
 امام صادق در حدیثی فرموده است: »اّنَ ال

1»
َّ

َوَجل ُه َبْعَد َوفاِئِه ِبَعْهِد اهلِل َعّزَ
َ
ِلٍص اْسُتجیَب ل ٍب ُمنْ

ْ
صاِدَقٍة َو َقل

ک و قلبی پر از اخلالص و صفا به درگاه  )هنگاملی کله بنلده خلدا، بلا نّیت صلادق و پا
خداونلد روی آورد بعلد از آن کله بله عهلد و پیمانلی کله بلا خداونلد مّنلان داشلته، عملل 

نماید، خداوند دعای او را مستجاب می گرداند.(
ک نبودن طعام  ج( پا

پیامبلر گراملی اسلالم در روایلت بسلیار زیبلا و هشدارباشلی می فرمایلد: »اِطـْب 
ـُه َدْعـَوٌة 

َ
ـا ُتْسـَتجاُب ل

َ
 مف

ً
 َیْرَفـُع ایل فیـِه َحرامـا

َ
ُجـل َكْسـَبَك ُتْسـَتجاُب َدْعَوُتـَك؛ َفـاّنَ الّرَ

2»
ً
َبعینَ َیْوما اْر

ک کلن تلا دعاهایلت مسلتجاب شلود؛ زیلرا یلک لقمله حلرام  )کسلب و درآملدت را پلا
باعث می شود که دعا تا چهل روز، مستجاب نشود.(

د( عدم حضور قلب 
ْغ   اْسـٍم ِمـْن اْسـاِء اهلِل اْعَظـْم َفَفـّرِ

ُ
: ُكل

َ
ْعَظـِم َفقـال

َ
 َعـِن اْسـِم اهلِل اْل ـِیُ  الّنَ

َ
  »ُسـِئل

ِ ما ِسواُه َو اْدُعُه ِباّیِ اْسٍم ِشْئَت«3
ّ

َبَك ِمْن ُكل
ْ
َقل

کلرم در ملورد اسلم اعظلم سلئوال شلد. حضلرت فرمودنلد: »تملام  )از پیامبلر ا
اسم های خداوند اعظم است، قلبت را از ما سوی اهلل خالی کن، سپس به هر نامی از 

اسماء اهلل که می خواهی خدا را بخوان، همان اسم اعظم است(. 

توضیحات

از این روایت استفاده می شود که اسم اعظم    )  آن گونه که بعضی ها تصّور می کنند( 
یلک لفلظ نیسلت کله انسلان آن را بلر زبان جاری سلازد و مشلكالتش حل  شلود، بلكه اسلم 
اعظم حالت و صفت خاّصی اسلت که باید در درون انسلان ایجاد شلود و آن، پاک کردن 

خانه دل است.4

1. مكارم االخالق، ج 2، ص 874..
2. همان، ص 20.

3. بحاراالنوار، ج 90، ص 322.
4. توضیح بیشتر پیرامون »اسم اعظم« را در تفسیر نمونه، ج 7، ص 30 و ج 23، ص 310 و ج 15، ص 470، 

مطالعه فرمائید.
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ــــ   عدم مصلحت اجابت دعا 

گرچه ما موّظف به دعا هستیم و باید نسبت به اجابت آن هم امیدوار باشیم؛ ولی  ا
باید توّجه داشلت که برخی اوقات اجابت بعضی از دعاها به مصلحت انسلان نیسلت، 
گاهلی از اوقلات انسلان خیلال می کنلد کله سلعادت او در اجابلت دعاسلت، در حاللی کله 
کت و نابودی او در آن است، اینجاست  گاهی می داند که شقاوت و هال خداوند از روی آ

که چنین دعاهایی اجابت نمی شود.1

داستان

روزی موسی در محلی عبور می کرد، در مسیر راه مردی را دید که دست هایش را 
به سوی آسمان دراز کرده و با حالت خاصی از گریه و زاری دعا می کند و خواسته هایش 

را از درگاه خدا می طلبد.
موسلی از آنجلا گذشلت و پلس از یلک هفتله مراجعلت نملود، بلاز دیلد او در هملان 

محل، مشغول دعا و زاری است و حاجت خود را از خدا می طلبد.
گر آن مرد آن قدر دعا  در این هنگام خداوند به موسی وحی کرد: »ای موسی ! ا
کنلد کله زبانلش بریلده شلده و بیافتلد، دعایلش را بله اجابلت نمی رسلانم مگلر اینكله از 
طریقلی کله ملن بله آن املر کرده ام وارد شلود« )یعنلی رهبری پیامبلران و اوصیاء آنها را 

بپذیرد و با این اعتقاد دعا کند(2

خالصه و نتیجه گیری

دعا نوعی عبادت بلكه از برترین عبادت هاست استجابت دعا متوقف بر دو شرط 
اسلت نخسلت دعای انسلان مطابق با مصالح حقیقی باشلد و دیگر این که انسلان در 

دعا فقط از خدا طلب کند.
ع در دعلا و .... از  املوری ماننلد: خللوص در دعلا )سلیطره تلرس و امیلد بلر دل( تضلّر

آداب و شرایط دعا در دیدگاه قرآن می باشد. 
در روایات ائمه اموری مانند عدم معرفت به خدا، فقدان خلوص نیت، ناپاکی طعام، 

عدم حضور قلب، فقدان مصلحت و .... از موانع استجابت دعا شمرده شده است. 

1. در ایلن ملورد روایلات فراوانلی وارد شلده اسلت کله دعلا بلدون اثلر نیسلت، بله میلزان الحكمله، بلاب 1209 
کنیلد. مراجعله 

2. بحار االنوار، ج 27، ص 180.
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دعلا در هرجلا ودر هلر وقلت کله باشلد، مفیلد اسلت. چلون خداونلد می فرمایلد: ملن 
کلن مقّدسله بلرای  یـٌب« آنچله از اوقلات مخصوصله، یلا اما نزدیلک هسلتم. »َفـِإیّنِ َقِر
گر  ح شلده بلرای فضیللت اسلت. خداوند به ما نزدیک اسلت ولی ملا چطور؟ ا دعلا مطلر
گاهلی قهلر او داملن ملا رامی گیلرد، بله خاطر دوری ما از خداوند اسلت کله در اثر گناهان 
یـٌب«. اسلتجابت خداونلد دائملی اسلت، نله موسلمی. »اجیلب«  می باشلد. »َفـِإیّنِ َقِر
کلردن وظیفله ی  نشلانه ی دوام اسلت. بلا آنكله خلدا همله چیلز را می دانلد، اّملا دعلا 
َیْسـَتِجیُبوا یِل« دعا آنگاه به اجابت می رسلد که همراه با ایمان باشلد. »َو 

ْ
ماسلت. »َفل

ُهْم َیْرُشُدوَن«1
َّ
َعل

َ
ُیْؤِمُنوا ِب« دعا وسیله ی رشد و هدایت است. »ل

ْ
ل

1. تفسیر نور، ج 1، ص 290.



شکایت پیامبر  از  مهجوریت  قرآن

ُقْرآَن َمْهُجورا«
ْ
ُذوا هَذا ال نَ َّ

 یا َرّبِ ِإّنَ َقْوِمی ات
ُ

ُسول  الّرَ
َ

»َو قال
]سوره فرقان، آیه 30[

»و�پیامبـر�]درقیامـت�[�می�گویـد:�پـروردگارا!�همانـا�قـوم�مـن�ایـن�قرآن�
را�متروک�گذاشتند!«

17
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گان مهم  واژ

ــــ   قوم 
در باره این واژه دو قول است: برخی گفته اند 

ملراد از قلوم آن جنلاب در آیله یلاد شلده، عموم عرب بلكه عموم امت او اسلت، البته 
به اعتبار عاصیان امت.1

و برخی نیز گفته اند:
مراد از »قوم« آن عده از مردمند که بر رسالت و کتاب او طعنه می زدند.2 

ــــ   هجر 
کلمه هجر )به فتحه هاء و سكون جیم( به معنای ترک است.3

»هجر«، جدایی با عمل، بدن، زبان و قلب را شامل می شود.4
رابطله ی میلان انسلان و کتلاب آسلمانی، بایلد دائملی و در تمام زمینه ها باشلد، زیرا 

کلمه ی »هجر« در جایی به کار می رود که میان انسان و آن چیز رابطه باشد.5

نکات تفسیری 

1 ( قرآن کتابی محبوب اما مهجور
قلرآن در بیلن ملا حضلور دارد و محبلوب اسلت؛ املا عمال مهجور اسلت. ملردم قرآن را 
تالوت می کنند و تا اندازه ای با آن آشنا هستند، اّما بیشتر آن را برای ثواب می خوانند 
ج از وقلت اذان، صلدای تالوت  و ایلن در فرهنلگ عموملی ملا رایلج اسلت؛ هرکلس خلار
قلرآن را بشلنود، تصلور می کنلد کسلی از دنیلا رفتله و بلرای او مراسلم ختلم گرفتله انلد! 
در حقیقلت خیللی از مواقلع، خوانلدن قلرآن در نلزد عملوم یلادآور ملرگ اسلت، چلرا کله 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص 283.
2. همان.

3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 15، ص 205.
4. مفردات راغب.

5. التحقیق فی کلمات القرآن.
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وقتی مردم عزیزی از دسلت می دهند، با تدارک حجله و گذاشلتن نوار قرآن از طریق 
بلندگو، حزن و اندوه خود را ابراز می دارند...

سلؤال اینجاسلت کله چلرا چنیلن کتلاب محبوبلی مهجور مانلده و غبار غربلت بر آن 
نشسته؟ با این مقدمه به برخی عوامل مهجوریت و نیز برخی راهكارهای مهجوریت 

زدایی از قرآن اشاره ای می کنیم.
کشلورهای اسلالمی ملدارس عریلض و طویللی بله عنلوان ملدارس  در بعضلی از 
»تحفیلظ القلرآن« دیلده می شلود و گلروه عظیملی از پسلران و دختلران بله حفلظ قلرآن 
گاه از شلرق و قوانیلن و  گاهلی از غلرب و  کله اندیشله های آنهلا  مشلغولند، در حاللی 
مقرراتشلان از بیگانلگان از اسلالم گرفتله شلده اسلت و قلرآن فقلط پوششلی اسلت برای 

خالفكاری هایشان.
آری املروز هلم پیامبلر فریلاد می زند: »خدایا! قوم من قرآن را مهجور داشلتند«! 
مهجلور از نظلر مغلز و محتلوا، متروک از نظر اندیشله و تفكر و متروک از نظر برنامه های 

سازنده اش! 1

2 (ݡگوشه ای از امتیازات معجزه جاودان الهی 

گر چه در باره امتیازات بی ُمنتهای قرآن کتاب های فراوانی وجود دارد لكن صرفًا  ا
برای یادآوری به گوشه ای از آنها در این مقال اشاره می کنیم:

الف( گنجاندن معارفی بلند در كلماتی كوتاه: 
مانند تعبیر »هن لباس لكم و انم لباس لن« که اشاره به هم پوشانی و حمایت 
ملادی و معنلوی زن و ملرد دارد  و یلا بلرای بیلان سسلتی قدرت هلای غیلر الهلی، آنهلا 
را بله خانله عنكبلوت تشلبیه می کنلد و یلا ایلن کله از آفریلدن یلک پشله هلم ناتواننلد. 
نقلل شلده کله هلارون را طبیبلی مسلیحی بلود، روزی ایلن طبیب به علی بن حسلین 
بلن واقلد گفلت:"در کتلاب شلما)قرآن( از عللم طلب چیزی نیسلت، در حاللی که علم 
دوتاست، علم پزشكی و علم ادیان وی در جواب گفت: خداوند تمام علم پزشكی 

ُبوا َوال ُتْسـِرُفوا.«    وا َواْشـَر
ُ
را در نصف آیه جمع کرده اسلت؛ »َُكل

ب( شیرینی و نفوذ كالم:
کهنله نمی شلود انسلان را زده و خسلته نمی کنلد مطالبلش تملام  قلرآن هیلچ گاه 

نمی شود و مانند آن. 
ج( جامعیت:

1. تفسیر نمونه، ج 15، ص 78.
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گلر چله قلرآن کتلاب هدایلت اسلت املا از همله عللوم در ایلن زمینله بهلره بلرده اسلت  ا
از برهلان تلا مثلل، از دنیلا تلا آخلرت و نیز مسلایل خانوادگی، حقوق، سیاسلی، نظامی، 

اخالقی، تاریخی و .... را در بر دارد. 
د( واقع گرایی: 

محتوای آن مبتنی بر حدس و گمان نیست.
هـ( همه گیر و جهانی: 

مردم در هر سطح و هر کجا باشند، از آن بهره می برند.
و( رشد فزاینده: 

بلا داشلتن بیشلترین دشلمن و ضربلات فلراوان، بیشلترین رشلد را در طلول عمر خود 
داشته است.

ز( معجزه ای قابل دسترسی: 
چون از نوع سخن و کلمات است در اختیار همگان می باشد. 

ح( كتاب قانون:
 هم معجزه و هم کتاب دستور و قانون است.

ط( از پیامبر ی اّمی:
  از فردی درس نخوانده و در منطقه ای مرحوم از سواد نازل شده. 

ی( مصون از تحریف:
 چیز ی به آن افزوده و یا از آن کاسته نشده است و مصون از تحریف است.1

3 ( نجات از سلطه بیگانگان در سایه تبعیت از قرآن 

ّبُكـم و ُهًدی و َرمَحٌة ِلَقوٍم  از آنجلا کله قلرآن کتلاب هدایلت اسلت: »هذا َبصاُر ِمن َر
ُیؤِمنون«2 پیروی از آن از مهم ترین مصداق های پیروی در مسلیر هدایت به شلمار 
می آیلد، ازایلن رو خداونلد متعاللی بله مؤمنلان دسلتور داده تلا از قلرآن پیلروی کلرده: 
ِبعـوا مـا 

َ
ّت ِبعـوُه«3 و از پیلروی دیگلران بپرهیزنلد:  »ا

َ
ِكتـٌب انَزلنـُه ُمبـاَرٌك َفاّت »و هـذا 

ِبعوا ما انِزَل اَلیُكم ِمن  ِبعـوا ِمن دوِنِه اوِلیاَء«.4 جملله »اّتَ ُكـم وال َتّتَ ّبِ یُكـم ِمـن َر
َ
 ال

َ
ل انـِز

1.  تفسیر نور،  ج 3، ص، 571.
اِس َو  ی  هلذا َبصاِئلُر ِللّنَ ِبلُع ملا ُیوحلی  ِإَللّیَ ِملْن َرّبِ ّتَ

َ
ملا أ 2. سلوره اعلراف، آیله 203؛ در جلای دیگلر می فرمایلد: ُقلْل ِإّنَ

ُهلدًی َو َرْحَملٌة ِلَقلْوٍم ُیوِقُنلوَن« )جاثیله، 20(  بگلو: »ملن تنهلا از چیلزی پیلروی می کنم که بر من وحی می شلود؛ 
ایلن وسلیله بینایلی از طلرف پروردگارتلان، و مایله هدایت و رحمت اسلت بلرای جمعّیتی که ایملان می آورند«.

3. سوره انعام، آیه 155.
4. سلوره اعلراف، آیله 3. آنچله را از سلوی پروردگارتلان بله جانلب شلما نلازل شلده پیلروی کنیلد، و از معبودانلی 
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ُكلم« جملله ای کنایلی اسلت و ملراد از آن، املر بله دخلول در تحلت والیلت خلدای  َرّبِ
تتبعوا غیر مـا انزل الیكم«  سلبحان اسلت، زیلرا در ادامله بله جای آنكه بگویلد: »و ال
ِبعـوا ِمـن دوِنـِه اوِلیـاَء«1 و در حقیقت بدین معناسلت که با پیروی  می فرمایلد: »وال َتّتَ
از قلرآن خلود را در والیلت خداونلد داخلل کلرده و بلا دوری کلردن از تبعّیلت دیگلران 
ذیَن َیسـَتِمعوَن 

َّ
خویلش را از سللطه دیگلران نجلات دهید. بله گفته برخی در آیه »ال

ِبعـوَن احَسـَنُه«2  پیلروی از بهترین ها پیروی از قرآن اسلت.3   َفَیّتَ
َ

الَقـول
4 ( اظهار حسرت بزرݡگان از کم کاری در باره قرآن 4

الف(مالصلدرا در مقّدمله تفسلیر سلوره واقعله می گویلد: بسلیار بله مطالعله کتب 
حكملا پرداختلم تلا آنجا که گمان کردم کسلی هسلتم ولی همین کله کمی بصیرتم باز 
شلد، خلودم را از عللوم واقعلی خاللی دیلدم. در آخر عمر به فكر رفتم که به سلراغ تدّبر در 
قرآن و روایات محّمد و آل محّمد بروم. یقین کردم که کارم بی اساس بوده است، 
زیلرا در طلول عملرم بله جلای نلور در سلایه ایسلتاده بلودم. از غصله جانم آتلش گرفت و 
قلبم شلعله کشلید، تا رحمت الهی دسلتم را گرفت و مرا با اسلرار قرآن آشلنا کرد و شلروع 
به تفسیر و تدّبر در قرآن کردم، دِر خانه ی وحی را کوبیدم، درها باز شد و پرده ها کنار 
وها خاِلِدیَن«.5 

ُ
ْیُكْم ِطْبُمْ َفاْدُخل

َ
رفت و دیدم فرشتگان به من می گویند: »َسالٌم َعل

ب( فیلض کاشلانی می گویلد: کتاب هلا و رسلاله ها نوشلتم، تحقیقاتلی کلردم ولی 
در هیچ یک از علوم دوائی برای دردم و آبی برای عطشلم نیافتم، بر خود ترسلیدم و به 
سوی خدا فرار و انابه کردم تا خداوند مرا از طریق تعّمق در قرآن و حدیث هدایت کرد.6
ج( املام خمینلی در گفتلاری از اینكله تمام عمر خود را در راه قرآن صرف نكرده، 
گون  تأّسلف می خورد و به حوزه ها و دانشلگاه ها سلفارش می کند که قرآن و ابعاد گونا
آن را در همله ی رشلته ها، مقصلد اعللی قلرار دهنلد تلا مبلادا در آخلر عملر براّیلام جوانلی 

تأّسف بخورند.7 

غیلر او پیلروی ننماییلد، وللی بسلیار انلدك و کلم پنلد می گیریلد.
1. المیزان، ج 8، ص 8.

2. سوره زمر، آیه 18.
3.  التحریر والتنویر، ج 23، ص 365.

4. برگرفته از تفسیر نور، ج 6، ص 249.
5. سوره زمر، آیه 73.

6. رساله االنصاف.
7. صحیفه نور، ج 20، ص 20.
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5 ( علل مهجوریت قرآن

بحلث دربلاره علللی کله باعلث مهجوریت قرآن دربین مسللمانان شلد، می تواند به 
رفع این مهجوریت کمک شایانی بكند، چرا که شناخت عوامل به وجود آورنده یک 
آسلیب و معضلل راهنملای خوبلی اسلت کله می توانلد راهكار درسلت حلل آن معضل را 
نشان دهد. به طور کلی ممكن است عوامل بسیاری در مهجوریت قرآن دخیل باشد 

که در اینجا به مهم ترین آنها اشاره می شود.
الف( كنار گذاشتن اهل بیت به عنوان مفسران حقیقی قرآن

هملان طلو رکله در مقدمه اشلاره شلد، پیامبر گرامی اسلالم همان سفارشلی را که 
نسلبت بله حفلظ قلرآن و تمسلک بله آن )بله معنلای پیلروی عمللی از دسلتورات آن(  
داشلت، نسلبت بله اهل بیلت خلودش هلم داشلت و در ملوارد بسلیاری اهمیت این 
املر را بله ملردم گوشلزد کلرد، چلرا کله اهل بیلت جزء جدایلی ناپذیر قلرآن و دانای به 
تمام اسرار قرآن بودند و این در دیگران یافت نمی شد. ولی متاسفانه جامعه اسالمی ل 
کید پیامبر این حامالن و عامالن واقعی قرآن را از صحنه  علی رغم سفارش های ا
اجتماع کنار زد و جامعه از فیض وجودی این ذوات مقدسه محروم ماند. در صورتی 
کله قلرآن اطاعلت از ایلن معصوملان را بله عنلوان اولوااالملر، هلم ردیلف اطاعلت پیامبر 
ِذیـَن آَمُنوا 

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
و اطاعلت پیامبلر را در ردیلف اطاعلت خلدا می دانلد و می فرمایلد: »َیـا أ

یِل الْمِر ِمْنُكْم«1  و
ُ
 َوأ

َ
ُسول ِطیُعوا الّرَ

َ
ِطیُعوا اهلَل َوأ

َ
أ

بنابراین می توان گفت اولین عاملی که باعث مهجوریت قرآن در جامعه اسالمی 
شد، کنار گذاشتن و رها کردن اهل بیت بود، مسئله ای که حضرت علی فراوان 
از آن یلاد می کنلد.2 حتلی صدیقله کبلری، حضلرت فاطملة زهلرا در بسلتر بیملاری 
آنگاه که تعدادی از زنان مهاجر و انصار نزد او می آیند در بخشی از کالمش می فرماید: 
»وای بلر آنلان چلرا نگذاشلتند حق در مرکز خود قلرار گیرد؟ و خالفت بر پایه های نبوت 
گلر پلای در میان می نهادنلد و علی را بلرکاری که  اسلتوار بمانلد؟... بله خلدا سلوگند ا
پیغمبلر بلر عهلده او نهلاد می گزاردنلد، بسلیار آسلان ایشلان را بله راه راسلت می برد و 
گر چنین می کردند درهای رحمت از زمین و آسلمان  حق هر یک را به او می سلپرد... ا
به روی آنان می گشود. اما نكردند و به زودی خدا به کیفر آنچه کردند آنان را عذاب 

1. سوره نساء، آیه 59؛ ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت کنید.
2. سیری در نهج البالغه، بخش پنجم، صفحات141تا184.
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خواهد فرمود.«1
ب( پیروی از هواهای نفسانی

دومیلن عامللی کله باعلث مهجوریت قرآن در جوامع اسلالمی گذشلته و حال شلده، 
کثریت مردم از هواهای نفسلانی اسلت. بسلیاری از مردم هنگامی که منافع  پیروی ا
دنیلوی و ملادی خلود را با تعالیم و دسلتورات قلرآن در تعارض می بینند، جانب منافع 

خود را می گیرند و حق و حقیقت را فدای مصالح شخصی خویش می کنند.
قلرآن کسلانی را کله بله دنبلال هواهای نفسلانی هسلتند به شلدت نكوهلش می کند 
ِبِه 

ْ
ِعِه َوَقل  َسْ

َ
ٍم َوَخَمَ َعی

ْ
 ِعل

َ
ُه اهلُل َعی

َّ
َضل

َ
ـُه َهَواُه َوأ َ

َ
ـَذ ِإل نَ َّ

ْیـَت َمـِن ات
َ
َفَرأ

َ
و می فرمایلد: »أ

وَن«2 آیا دیدی کسلی را که  ُر
َ

َفال َتَذّك
َ
ِدیِه ِمْن َبْعِد اهلِل أ ْن َیْ َ َ

 َبَصِرِه ِغَشـاَوًة ف
َ

 َعی
َ

َوَجَعل
هلوس خلود را معبلود خویلش قلرار داده و خلدا او را دانسلته گمراه گردانیلده و برگوش و 
دلش مهر و بر دیده اش پرده نهاده است؟ آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد 
کلرد؟ آیلا پنلد نمی گیریلد؟" هملان طلور کله ایلن آیله بیان می کنلد پیروی از هلوا و هوس 
چشلم و گلوش و دل انسلان را کلور می کنلد و چنیلن انسلانی هرگلز نمی توانلد بله محضلر 

قرآن شرفیاب شود و از انوار ملكوتی آن مستفیض گردد.
بنابلر ایلن پیلروی از هلوا و هوس دومین عاملی اسلت کله می تواند قرآن را در زندگی 

فردی و اجتماعی به مهجوریت بكشاند.3
ج( شیطان

شلیطان بعلد از سلجده نكلردن برحضلرت آدم از درگاه رحملت الهلی رانلده شلد و 
از هملان روز بله علزت خداونلد سلوگند یاد کرد که فرزنلدان آدم را گمراه خواهد کرد، در 
ملوارد دیگلری نیلز خداونلد انسلان را شلدیدا از دوسلتی بلا شلیطان و شلیطان صفتان بر 
کیلد شلدید قلرآن بلرای پیلروی نكلردن از فرامین و وسوسله های  حلذر ملی دارد. ایلن تا
شلیطانی بله خاطلر ایلن اسلت کله شلیطان اعملال زشلت را بلرای انسلان نیكلو جللوه 
می دهلد بله گونله ای که انسلان زیبایی های قلرآن را درک نمی کند در حالی که انجام 
معاصلی و گناهلان برایلش جاذبله و زیبایلی دارد. نتیجله ایلن می شلود کله انسلان بله 
سلوی قرآن نمی رود و این نسلخه شلفا بخش هسلتی را متروک می گذارد و زمینه های 
بدبختی و شقاوت خود را فراهم می کند. بنابراین شیطان هم سومین عامل موثر در 

مهجوریت قرآن است.4

1. شهیدی، سید جعفر، زندگی فاطمه زهرا، ص151.
2. سوره جاثیه، آیه 23.

3 ـ پرواز در ملكوت، ص113، به نقل از سایت اندیشه قم.
4 ـ هامن.
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د( عدم توجه به نقش سازنده قرآن در زندگی فردی و اجتماعی
املام خمینلی در بلاره مهجلور مانلدن قلرآن و نقلش سلازنده آن در زندگلی فردی 
کیلزه و قیمتلی  گلر ملا ایلن صحیفله الهلی را مثلاًل جللدی پا و اجتماعلی می فرمایلد: »آیلا ا
نمودیلم و در وقلت قرائلت یلا اسلتخاره بوسلیدیم و بله دیلده نهادیلم، آن را مهجلور 
گرغاللب عملر خلود را در تجویلد و جهلات لغویله و بیانیله و بدیعیله آن  نكرده ایلم؟ آیلا ا
گرقرائلات  کتلاب شلریف را از مهجوریلت بیلرون آورده ایلم؟ آیلا ا کردیلم، ایلن  صلرف 
گرفتیم، از ننگ مهجوریت قرآن خالصی پیدا کرده ایم؟ آیا  مختلف و امثال آن را فرا
 گر وجود اعجاز قرآن و فنون محسلنات آن را تعلیم کردیم ازشلكایت رسلول خدا ا
مستخلص شده ایم؟ هیهات!  که هیچ یک از این امور مورد نظر قرآن و ُمنِزل عظیم 
الشلأن آن نیسلت. قلرآن کتلاب الهلی اسلت و در آن شلئون الهیله اسلت. قلرآن حبلل 
متصلل مابیلن خاللق و مخللوق اسلت و بله وسلیله تعلیملات آن بایلد رابطله معنویله و 
ارتباط غیبی، بین بندگان خدا و مربی آن پیدا شود، از قرآن باید علوم الهیه و معارف 

لدّنیه حاصل شود.«1
هـ( گسترش خرافات در جامعه

گسلترش خرافات در جامعه نیز از اموری اسلت که به مهجوریت قرآن می انجامد. 
اعتقلاد داشلتن ملردم جامعله بله املوری ماننلد، فلال، سلحر و جلادو، خواب هلا و... 
می توانلد جامعله را از حقایلق موجلود در عاللم هسلتی کله جلوه هلای آن در قلرآن بروز و 

ظهور دارد، دور کند و به مهجوریت قرآن منتهی شود.2

6 ( راه های مهجوریت زدایی از قرآن
الف( اعتقاد و باور جامعه به الگو بودن قرآن در تمام ابعاد زندگي

اولیلن ملوردي کله توجله بله آن در زدودن مهجوریلت از قلرآن الزم و ضلروري بله نظلر مي رسلد، 
کله قلرآن مي توانلد در تملام زمینه هلاي زندگلي بشلراعم از  اعتقلاد و بلاور بله ایلن املر اسلت 
اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، علمي و... الگو باشد و مي تواند انسان ها و جوامع 
انساني را به سعادت برساند. مگر همین مسلمانان نبودند که در سده هاي نخستین هجري 
با الهام از تعالیم انسلان سلاز قرآن توانسلتند قدرت آن روز جهان را در اختیار بگیرند و حتي در 

بسیاري از علوم و دانش ها پیشرو و برتر از سایر جوامع باشند؟
نگاهلي بله تاریلخ در قلرون اولیله اسلالم ایلن واقعیلت را بلراي ملا اثبلات مي کند، ولي متاسلفانه 
گذشت زمان و به علل متعدد، مسلمانان از این تعالیم عالیه فاصله گرفتند و هویت قرآني  با

1. همان.
2 ـ پایگاه اطالع رسانی معاونت حوزه به قلم محمد اسماعیل زاده.
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خود را از دست دادند و این فاصله گرفتن از قرآن باعث شدکه موقعیت ویژه خود را در جامعه 
گر امروز مسللمانان خواسلتار به دسلت آوردن آن موقعیت  جهاني از دسلت بدهند. بنابر این ا
رفیلع در صحنله جهانلي هسلتند بایلد بله قلرآن بازگردند و دسلتورات این کتاب عزیلز را در تمام 

ابعاد زندگي فردي و اجتماعي پیاده کنند.1
ج( تصحیح فرهنگ استفاده از قرآن

یلک فرهنلگ نامناسلب کله در بیلن بیشلتر افلراد جامعله رایلج اسلت انحصلار عمللی 
اسلتفاده از قلرآن در مجاللس ترحیلم و فاتحله و مسلابقات قرآنلی و سلفره عقلد و ماننلد 
آنسلت! گویلی هنلوز ایلن بلاور در ملا ایجلاد نشلده که قلرآن برنامله چگونه زیسلتن را به 
ما می آموزد! چگونه بخوریم، چگونه بپوشیم، چگونه راه برویم، چگونه با دیگران 
معاشلرت نماییلم، مسلائل مربلوط بله خانلواده و جامعله و سیاسلت و اقتصلاد و ... را با 
کلی برنامله ریلزی نماییلم و ده هلا مطللب اساسلی دیگلر که خط مشلی  چله میلزان و مال
یک مسلمان در چگونه زیستن را تعیین می کند و پاسخ تمام اینگونه مسائل در قرآن 
آملده... بایلد ایلن انحصلار را بشلكنیم و قلرآن را از دل مقبره هلا و مجاللس ترحیلم بله 
بیلرون سلوق دهیلم! بله خانلواده، بله مدرسله، بله دل فیلم هلا و کتاب هلا و مجلالت 
خواندنلی، بله دنیلای مجلازی اینترنلت و دنیلای خیاللی تصویرهلا و دنیلای واقعلی 

خودمان ... 2
د( عمل كردن دست اندركاران قرآن به دستورات قرآن

یكی از عوامل مهم که در مهجوریت زدایی از قرآن می تواند بسیار تاثیرگذار باشد، 
ایلن اسلت کله حافظلان، قاریلان، مفسلران و تملام کسلانی کله در ایلن بخلش فعالیلت 
ح  دارند، عامل به قرآن باشند. این افراد که معموال در جامعه به عنوان افراد الگو مطر
هسلتند، خود باید از عامالن به دسلتورات قرآن باشلند و سلایر مردم این خوشلبختی و 
سلعادتی را کله، در سلایه عملل بله قرآن به دسلت می آیلد، درزندگی این افلراد ببینند تا 
گر دست اندرکاران  بقیه هم نسبت به آن تمایل و رغبت پیدا کنند. روشن است که ا
عللوم قرآنلی، قلرآن را در زندگلی خلود پیاده نكنند، خواسلته یا ناخواسلته تأثیر بدی در 
گر ملردم تاثیرات قلرآن را در  نلگاه ملردم و افلراد مرتبلط بلا اینهلا  بله وجلود خواهلد آمد و ا
زندگی آنان مشلاهده کنند، به طور طبیعی به اسلتفاده کردن از این کتاب و عمل به 

دستورات آن عالقه مند می شوند.3

1 ـ هامن.

2 ـ هامن.

3 ـ هامن.
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هـ( تدبر و اندیشه در قرآن
یكی دیگر از اموری که می تواند در مهجوریت زدایی از قرآن تأثیر به سزایی داشته 
باشد، دعوت افراد جامعه به تدبر و اندیشه در آیات نورانی قرآن است. قرآن، خود را 
کتاب اندیشه معرفی می کند و ازمسلمانان می خواهد که در آن تفكر و اندیشه کنند. 
قلرآن کریلم بله گونله ای نازل شلده اسلت که هملگان بتوانند در آن تدبلر نموده و از آن 
بهلره منلد شلوند. در واقلع هرکلس به اندازه ظرفیت ها و اسلتعدادهای خود می تواند از 

تعالیم این کتاب بهره مند شود و آن را بفهمد.
ِكٍر«1

َ
 ِمْن ُمّد

ْ
ْكِر َفَهل ُقْرآَن ِللِذّ

ْ
ْرَنا ال َقْد َیّسَ

َ
»َول

و( نگاه ویژه آموزش و پرورش به درس قرآن
یكلی از نهادهایلی کله می توانلد در راسلتای مهجوریلت زدایلی از قلرآن بسلیار تاثیلر 
گلذار باشلد، آملوزش و پلرورش اسلت. آملوزش و پلرورش یلک قشلر عظیلم نوجلوان و 
جوان را در اختیار داردکه این قشر از ویژگی های منحصر به فرد برخوردارند و مطابق 
کالم معلروف امیلر مومنلان حضلرت عللی کله فرملود: »العلـم یف الصغـر كالنقـش یف  

احلجر.«2
»دانلش آموختلن در خردسلالی هماننلد نقلش بلر روی سلنگ، مانلدگار و بلادوام 

است.« 
چه بهتر که در این سلنین روح و روان این قشلر با آیات کریمه قرآن پیوند بخورد و 
بله تعبیلر املام جعفلر صادق »من قرأ القرآن و هو شـاب مومن اختلط القرآن بلحمه 
و دمـه«3 هلر کلس قلرآن را بخوانلد در حاللی کله جوانلی موملن اسلت، قرآن با گوشلت و 
خونلش آمیختله می شلود«؛ جوانلی کله روح و روانلش بلا قلرآن هملراه شلود، می توانلد 
تملام برنامه هلای زندگلی اش را بلر مبنلای قلرآن قلرار دهد و چنین جوانلی در زندگی به 

بن بست نمی رسد. 
الزم بله ذکلر اسلت کله ایلن رویكلرد قرآنلی در آملوزش و پلرورش نبایلد منحصلر بله 
حیطه روخوانی و تجوید و... باشد بلكه باید به جوان آموخت که قرآن کتاب زندگی 
اسلت و الگوهای عملی آن را نشلان داد، تا جوان به این باور برسلد که می تواند تمام 
برنامه هلای زندگلی خلود را بلر پایله قلرآن قلرار دهلد. مهم تریلن ثملره اقبلال جوانلان به 
ج شلدن قلرآن از مهجوریلت خواهلد بلود و البتله نتایلج گرانب هلای دیگلری  قلرآن خلار

1. سوره قمر، آیه 22؛ و قطعًا قرآن را برای پند آموزی آسان کرده ایم؛ پس آیا پند گیرنده ای هست؟
2. بحاراالنوار، ج 1، ص 224.

3. کافی، ج 2، ص 603.
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هم خواهد داشت که در این نوشتار بررسی نمیشود. 1
كز علمی فرهنگی به مباحث قرآنی ز( توجه خاص مرا

کله می تواننلد در  کله روشلن فكران هلر جامعله در ابعلاد مختللف و تاثیلری  نقشلی 
جامعه و افراد داشته باشند، کاماًل بدیهی و روشن است. تربیت متخصص در حیطه 
عللوم قلرآن باعلث بهلره منلدی دانشلگاهیان و جامعله از معلارف واالی قلرآن خواهلد 
کلز حلوزوی نیلز همیلن توجله خلاص بله علوم قرآنلی و تربیت  شلد. از سلوی دیگلر در مرا
متخصلص، همیلن نتایلج را بلرای جامعه به همراه خواهد داشلت. هماهنگی حوزه و 
دانشلگاه در این راسلتا و نشلر معارف قرآن در سلطح جامعه تأثیر به سلزایی در زدودن 

ک قرآن خواهد داشت. مهجوریت از چهره تابنا
ح( محور قرار دادن قرآن در سخنرانی ها

روحانیلون و مبلغلان عللوم دینلی بلا توجله بله نقلش سلازنده و تأثیرگلذاری کله در 
جامعله دارنلد، می تواننلد بله مهجوریلت زدایلی از قرآن کمک شلایانی بكنند و این امر 
محقق نمی شود، مگر اینكه مباحث و سخنرانی ها با محوریت قرآن انجام گیرد. به 
تعبیلری در سلخنرانی ها بایلد قلرآن اصلل باشلد نه در حاشلیه؛ اصل قلرار دادن قرآن در 
ع سخنرانی به مخاطب القا می کند، که همه چیز بر اساس قرآن است و نتیجه  موضو

آن تشویق مخاطبین و توجه آنها به قرآن خواهد بود.2

روایات
الف(امام علی که پس از پیامبر گرامی اسالم، بزرگ ترین شخصیت جامعه 
اسلالمی اسلت بله ملردم زمانلش هشلدار می دهلد کله  »ای ملردم زمانلی خواهلد آملد که 
قرآن در مهجوریت قرار گیرد و فقط اسلم و رسلم آن در جامعه خواهد بود، بدون این 
کله از عملل بله احلكام آن خبلری باشلد.« آنچله را کله ملوالی متقیلان بیلان می کنلد 

می توان از آن به پیامدهای مهجوریت و متروک گذاشتن قرآن تعبیر کرد.
حضرت در بخشی از خطبه 147 می فرماید: 

ْظَهلَر 
َ
 أ

َ
ْخَفلی ِملَن اْلَحلّقِ َو ال

َ
ِتی َعَلْیُكلْم ِملْن َبْعلِدی َزَملاٌن َلْیلَس ِفیلِه َشلْی ٌء أ

ْ
لُه َسلَیأ »َو ِإّنَ

َماِن ِسلْلَعٌة  ْهِل َذِلَك الّزَ
َ
ْکَثلَر ِملَن اْلَكلِذِب َعَللی اهلِل َو َرُسلوِلِه َو َلْیَس ِعْنَد أ

َ
 أ

َ
ِملَن اْلَباِطلِل َو ال

ِد 
َ

 ِفی اْلِبال
َ

َف َعلْن َمَواِضِعِه َو ال ْنَفلَق ِمْنُه ِإَذا ُحّرِ
َ
 أ

َ
َوِتلِه َو ال

َ
ْبلَوَر ِملَن اْلِكَتلاِب ِإَذا ُتِللَی َحلّقَ ِتال

َ
أ

ْعَرَف ِمَن اْلُمْنَكِر َفَقْد َنَبَذ اْلِكَتاَب َحَمَلُتُه َو َتَناَساه  َحَفَظُتُه 
َ
 أ

َ
ْنَكَر ِمَن اْلَمْعُروِف َو ال

َ
َشْی ٌء أ

1 ـ پایگاه اطالع رسانی معاونت حوزه به قلم محمد اسماعیل زاده.
2. همان.
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َ

لاِن َو َصاِحَبلاِن ُمْصَطِحَبلاِن ِفلی َطِریلٍق َواِحلٍد ال ْهُللُه َطِریلَداِن َمْنِفّیَ
َ
َفاْلِكَتلاُب َیْوَمِئلٍذ َو أ

اِس َو َلْیَسلا ِفیِهْم َو َمَعُهْم َو َلْیَسلا  َملاِن ِفی الّنَ ْهُللُه ِفلی َذِللَك الّزَ
َ
ُیْؤِویِهَملا ُملْؤٍو َفاْلِكَتلاُب َو أ

 ُتَواِفلُق اْلُهلَدى َو ِإِن اْجَتَمَعلا َفاْجَتَملَع اْلَقلْوُم َعَللی اْلُفْرَقلِة َو اْفَتَرُقلوا 
َ

َللَة ال
َ

ال
َ

ّنَ الّض
َ
َمَعُهلْم أِل

ُة اْلِكَتاِب َو َلْیَس اْلِكَتاُب ِإَماَمُهْم َفَلْم َیْبَق ِعْنَدُهْم ِمْنُه  ِئّمَ
َ
ُهْم أ ّنَ

َ
]َعِن َعَلی اْلَجَماَعِة َکأ

ه «1  َخّطَ
َّ

 َیْعِرُفوَن ِإال
َ

 اْسُمُه َو ال
َّ

ِإال
»همانلا پلس از ملن روزگاری بلر شلما فلرا خواهلد رسلیدکه چیلزی پنهان تلر از حلق و 
آشلكارتر از باطلل و فراوان تلر از دروغ بله خلدا و پیامبلرش نباشلد. و نلزد ملردم آن زملان 
گلر آن را درسلت بخواننلد و تفسلیر کننلد؛ متاعلی  کاالیلی زیانمندتلر از قلرآن نیسلت، ا
گلر کله آن را تحریلف کننلد و معانلی دلخلواه خود را  پرسلودتر از قلرآن یافلت نمی شلود، ا
رواج دهند... حامالن قرآن آن را وا گذاشته و حافظان قرآن آن را فراموش می کنند، 
پس در آن روز قرآن و پیروانش از میان مردم رانده و مهجور می گردند و هر دو غریبانه 
در یک راه ناشناخته سرگردانند و پناهگاهی میان مردم ندارند، پس قرآن و پیروانش 
در میان مردمند اما گویا حضور ندارند؛ با مردمند ولی از آنها بریده اند... مردم در آن روز 
کنده اند، گویی آنان پیشلوای  در جدایلی و تفرقله هلم داسلتان و در اتحلاد و یگانگی پرا
قرآن بوده و قرآن پیشوای آنان نیست، پس از قرآن جز نامی نزدشان باقی نماند و آنان 

جز خطی را از قرآن نشناسند.«
بلا توجله بله بیان نورانی موالیمان حضرت علی می توان پیامدهای مهجوریت 

را به این شكل دسته بندی کرد. 
1. پنهان شدن حق و آشكار شدن باطل. 

 .2. دروغ بستن به خدا و پیامبر
3.  استفاده ابزاری از قرآن برای اثبات دعاوی خویش. 

4. متروک شدن شریعت و رواج منكرات. 
5.  رانده شدن حامالن و حافظان قرآن از صحنه اجتماع.

6.  جدا شدن مردم از فرهنگ قرآن. 
7.  جایگزین شدن تفرقه و جدایی به جای اتحاد و یگانگی در جامعه. 

8. باقی ماندن خط و تذهیب قرآن و عدم راهیابی قرآن به زندگی روزانه مردم.
همان طورکه مالحظه شد، حضرت علی به وضوح این را پیش بینی می کند که مردم 
در آینلده چله بلر سلر قلرآن خواهند آورد و آنچه موال فرمود، نه تنها در سلده های نخسلت 
کنون نیز می توان آن را در جوامع اسالمی به وضوح مشاهده کرد و  اتفاق افتاده بلكه هم ا

1. نهج البالغه، خ147، ترجمه محمد دشتی، ص271.
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آنچه که امروز در جوامع اسالمی اتفاق می افتد بی نیاز از شرح و تبیین است.
 کله خبلر از ظهلور فرزنلدش مهلدی ب( ملوالی متقیلان عللی در خطبله ای 
می دهلد او را بله عنلوان شلخصیتی معرفلی می کنلد کله مهجوریلت را از قلرآن و سلنت 
لَت اْلِكَتلاِب َو  لیَرِة َو ُیْحِیلی َمّیِ َکْیلَف َعلْدُل الّسِ خواهلد زدود و می فرمایلد: »َفُیِریُكلْم 

ة...«1 ّنَ الّسُ
کتلاب خلدا و سلنت   او روش عادالنله در حكوملت حلق را بله شلما می نمایانلد و 

پیامبر را که تا آن روز متروک ماندند، زنده می کند.«
ْشِر َوااْلْمَن َیْوَم  جاَة َیْوَم احْلَ َهداِء َوالّنَ

ُ
َعداِء َو َمْیَتَة الّش ج( »یا َمعاُذ! اْن اَرْدَت َعْیَش الّسُ

ِة َو 
َ

ّف َن َیْوَم احْلنِ َوْز
ْ
َعَطِش  َوال

ْ
ّیَ َیْوَم ال وِر َو الـّرِ ُر  َیْوَم احْلَ

َّ
ل مـاِت َو الّظِ

ُ
ل

ُ
ـوَر َیـْوَم الّظ ـْوِف  َوالّنُ احْلنَ

ـْیطاِن، َو ُرْجحاٌن 
َ

مْحـِن، َو ِحْرٌز ِمَن الّش ْكُر الّرَ ـُه ِذ
َ
ُقـْرآَن  َفِإّن

ْ
ـِة َفـاْدُرِس ال

َ
ل ال

َ
ـدی  َیـْوَم الّض ُ

ْ
ال

یِف اْلیزاِن «2
گر می خواهی زندگی سلعادتمندانه ای داشلته باشلی و به باالترین مقامات،  ای معاذ ا
گر طالب نجات در روز قیامت هستی، به دنبال پناهگاهی  یعنی مقام شهدا دست یابی و ا
برای روزی هستی که همگان ترسانند و در پی نوری هستی که در مراحل تاریک صحرای 
محشر تو را نجات دهد و چنانچه سایبانی می خواهی که در مراحل داغ و سوزان قیامت 
حافظ تو از گرما باشد و طالب سیراب شدن در روزی هستی که همه عطشانند و خواهان 
سنگین شدن ترازوی اعمال نیک در روزی هستی که کّفه اعمال سبک است و مشتاق 
یافتن مسیر هدایت در روزی هستی که همه راه را گم کرده اند، )برای دست یافتن به تمام 
گیری و بحث و بررسلی پیرامون قرآن بپرداز و این املور را در  ایلن امتیلازات( بله تعلیلم و فرا
قرآن جستجو کن«. سپس می فرماید: »عّلت این امتیازات فراوان )که در سایه عمل به 
قرآن بدست می آید( آن است که قرآن کالم خداوند و نگهدارنده انسان در مقابل شیطان 

و باعث سنگینی ترازوی عمل انسان در روز قیامت است«. 
ِقه«3

ْ
د( رسول خدا: »فضل القرآن عی سائرالكالم َكَفْضِل اهلل عی َخل

برتری قرآن بر سایر سخنان، مانند برتری خداوند بر مخلوقاتش است«. 
 ش ء دون اهلل«4

ّ
 كل

ُ
»القرآن أْفَضل

قرآن به جز خداوند برتر از هر چیزی است« 
 ه( روایاتلی کله بله بزرگداشلت قرآن توصیله می کند؛ مانند: روایتی از رسلول خدا

1. همان، خ138، ترجمه محمد دشتی، ص257.
2. جامع األخبار، ص 41.

3. روض الجنان، ج 1، ص 7؛ کنزالعمال، ج 1، ص 516، 525، 527؛ مستدرك الوسائل، ج 4، ص 237.
4. همان، ص 18؛ جامع االخبار، ص 41؛ مستدرك الوسائل، ج 4، ص 236.
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که فرمود:
 حُبرَمِة اهلل«1

َ
ر القرآن فقد اسَتَخّف ْن وّقر القرآن فقد وّقر اهلل، و من ل ُیوّقِ َ َ

 »ف
 آن کلس کله قلرآن را بلزرگ بشلمارد خداونلد را بزرگ داشلته و کسلی که قلرآن را بزرگ 

نشمارد، حرمت خداوند را سبک شمرده است«.
و( و در فتنه هلا ملجلأ و پناهلگاه اسلت؛ آنلگاه کله فضلای جامعله را غبارهلای فتنله 
َتَبَسـْت علیكم 

ْ
گرفته و هر کسلی به سلویی دعوت می کند، قرآن راهنماسلت:  »إذا ال

م فعلیكم بالقرآن«.2
َ
یِل امُلْظل

َّ
الِفَتن َكِقَطِع الل

کیان در روز قیامت قرآن است. امام صادق می فرماید: ز( یكی دیگر از شا
ـُه، َو عاِلـٌم َبـْینَ 

ُ
 فیـه أهل

ّ
: َمْسـجٌد َخـراٌب ال ُیَصـی

ّ
وَجـل َثـٌة َیْشـكوَن إیَل اهلِل َعّزَ  »َثال

یِه ُغباٌر، ال ُیْقَرُء ِفیه «3
َ
ٌق َقْد َوَقَع َعل

َّ
ُجّهاٍل، َوُمْصَحٌف ُمَعل

»سله چیلز نلزد خلدا شلكایت می کننلد: مسلجدی کله خلراب شلده و در آن نملاز خوانلده 
نمی شود، عالمی که در بین مردم قرار دارد و از او بهره نمی برند و قرآنی که غبار روی آن را 

گرفته و خوانده نمی شود«.

داستان

□ یكی از ویژگی های عرفانی پیامبر مأنوس بودن با قرآن بود. سعد بن هشام 
گویلد: نلزد عایشله همسلر رسلول خلدا رفتلم و از اخلالق آن حضلرت پرسلیدم ؛ او بله 
من گفت: آیا قرآن می خوانی؟ گفتم: آری، اخالق رسول خدا )مطابق ( قرآن است.

آهنلگ صلدای رسلول خلدا چنلان بلود کله قلرآن را از همله ملردم زیباتلر و دلرباتلر 
  می گویلد: رسلول خلدا می خوانلد. چنلان کله انلس بلن ماللک خدمتلكار پیامبلر

هنگام خواندن قرآن، آهنگ صدایش را می کشید.
ابن مسلعود که از کاتبان وحی بود، می گوید یک روز رسلول خدا  به من فرمود: 

مقداری قرآن بخوان تا من گوش کنم.
ملن سلوره مبارکله نسلاء را می خوانلدم تلا رسلیدم به آیه 41 )و كیـف اذا جئنا من كل 
امـة بشـهید و جئنـا بـك عـی هـؤالء شـهیدا: چگونله باشلد آن هنلگام کله از هلر امتلی 

گواهی آریم و تو را برای این امت بگواهی خواهیم(.
همین که این آیه قرائت شد، دیدم چشمان رسول خدا  پر از اشک شد، سپس 

1. کنزالعمال، ج 1، ص 527؛ مستدرك الوسائل، ج 4، ص 236.
2. الكافی، ج 2، ص 600.

3. الخصال، ج 1، ص 142.
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فرمود: )دیگر بس است.(1
□ امام خمینی قبل از فرا رسلیدن وقت هر نماز معموال قرآن تالوت می کردند. 
بلكله در هلر فرصتلی کله بیلن کارهلا فراغت داشلتند، قلرآن می خواندند. روزانه هشلت 
مرتبله ایلن کار تكلرار می شلد. املام ماهلی یلک مرتبله قلرآن را تملام می کردنلد و در ملاه 
رمضلان سله دوره قلرآن را ختلم می نمودند. همسلر حاج احمد آقلا می گویند: نجف که 
بودیم آقا چشمشان ناراحت شده بود. دکتر آمد و چشم ایشان را معاینه کرد و گفت: 
»شلما چنلد روز قلرآن نخوانیلد و اسلتراحت کنیلد!« امام یلک دفعه خندیدنلد و گفتند: 
گلر چشلم  »دکتلر! ملن چشلمم را بلرای قلرآن خوانلدن می خواهلم؛ چله فایدهلای دارد ا
داشلته باشلم و قلرآن نخوانلم؟ شلما کاری کنیلد کله ملن بتوانم قلرآن بخوانلم.« بارها 
دیلده می شلد کله در دقایقلی قبلل از آماده شلدِن سلفره که معموال بله بطالت می گذرد، 

ایشان به تالوت قرآن می پرداختند.2

خالصه و نتیجه گیری

 قرآن با وجود جامعیت تمام و خصوصا در پاسلخ گویی به نیازهای انسلان مهجور 
باقی مانده است و دقیقا به همین دلیل هم هست که برای ما مسلمانان و بلكه کل 
بشریت یک ننگ است که کتابی با این همه برجستگی ها و فضایل این چنین مورد 

بی مهری در علم و عمل قرار گیرد
مهم ترین ویژگی های قرآن: 

الف( گنجاندن معارفی بلند در کلماتی کوتاه: 
ب( شیرینی و نفوذ کالم .

ج( جامعیت .
د( واقع گرایی: محتوای آن مبتنی بر حدس و گمان نیست.

ه( همه گیر و جهانی بودن پیام.
و( رشلد فزاینده: با داشلتن بیشلترین دشلمن و ضربات فراوان، بیشلترین رشلد را در 

طول عمر خود داشته است.
ز( چیز به آن افزوده و یا از آن کاسته نشده است و مصون از تحریف است. 

ح( هم معجزه و هم کتاب دستور و قانون است.

1. داسلتان هایلی از زندگلی پیامبلر  63 بله نقلل از محجلة البیضلاء ج 4 ص 120 و بحاراالنلوار، ج 92، ص 
326 و کحلل البصلر،ص 79.

2  . برداشت هایی از سیره امام خمینی، ج 3، ص 6.
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ط( از فردی دست نخوانده و در منطقه ای مرحوم از سواد نازل شده. 
کلملات اسلت در اختیلار  ع سلخن و  ی( معجلزه ای قابلل دسترسلی: چلون از نلو

همگان می باشد. 
علل مهجوریت قرآن

الف( کنار گذاشتن اهل بیتt به عنوان مفسران حقیقی قرآن.
ب( پیروی از هواهای نفسانی.

ج( شیطان.
د( عدم توجه به نقش سازنده قرآن در زندگی فردی و اجتماعی.

ه( گسترش خرافات در جامعه.
راه های مهجوریت زدایی از قرآن

الف( آشنایی با معارف و آموزه های قرآنی و ترویج صحیح آن.
ب( اعتقاد و باور جامعه به الگو بودن قرآن در تمام ابعاد زندگی.

ج( تصحیح فرهنگ استفاده از قرآن.
د( عمل کردن دست اندرکاران قرآن به دستورات قرآن.

ه( تدبر و اندیشه در قرآن.
و( نگاه ویژه آموزش و پرورش به درس قرآن.

کز علمی فرهنگی به مباحث قرآنی. ز( توجه خاص مرا
ح( محور قرار دادن قرآن در سخنرانی ها.



شراب و قمار

ْزالُم 
َ
ْنصــاُب َو اْل

َ
ْیِســُر َو اْل ْمــُر َو امْلَ ــا احْلنَ َ

َ
ذیــَن آَمُنــوا ِإّن

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»یــا أ

یــُد  ــا ُیِر َ
َ

ُكــْم ُتْفِلُحــوَن * ِإّن
َّ
َعل

َ
ــْیطاِن َفاْجَتِنُبــوُه ل

َ
ِرْجــٌس ِمــْن َعَمــِل الّش

ْیســِر َو  ْمــِر َو امْلَ َبْغَضــاَء یِف احلنْ
ْ
َعــَداَوَة َو ال

ْ
ن ُیوِقــَع َبْیَنُكــُم ال

َ
ــْیَطاُن أ

َ
الّش

نهَتــون « نــُم ّمُ
َ
 أ

ْ
ــوِة  َفَهــل

َ
ل ــِر اهلِل َو َعــِن الّصَ ْك ُكــْم َعــن ِذ

َ
َیُصّد

]سوره مائده، آیه91- 90[

بتهـا�و�ازلم�]نوعـی� آورده�ایـد!�شـراب�و�قمـار�و� ایمـان� كـه� كسـانی� »ای�
بخت�آزمایـی�[،�پلیـد�و�از�عمـل�شـیطان�اسـت،�از�آنهـا�دوری�كنید�تا�رسـتگار�
شوید.�*�شیطان�می�خواهد�به�وسیله�شراب�و�قمار،�در�میان�شما�عداوت�
و�كینه�ایجاد�كند،�و�شـما�را�از�یاد�خدا�و�از�نماز�بازدارد.�آیا�)با�این�همه�زیان�

كید،(�خودداری�خواهید�كرد؟!« و�فساد،�و�با�این�نهی�ا

18



250

شأن نزول   

در تفاسلیر شلیعه و اهلل تسلنن، شلأن نزول هلای مختلفلی دربلاره آیله نخسلت ذکلر 
شده است، که تقریبًا با یكدیگر شباهت دارند از جمله این که: در »تفسیر دّر المنثور« 
از »سلعد بن وقاص« چنین نقل شلده: این آیه درباره من نازل گردید، مردی از انصار 
غذائی تهیه کرده بود و ما را دعوت کرد، جمعی در مجلس میهمانی او شرکت کردند 
و علالوه بلر صلرف غلذا شلراب نوشلیدند و ایلن، قبلل از تحریلم شلراب در اسلالم بلود، 
هنگامی که مغز آنها از شراب گرم شد، شروع به ذکر افتخارات خود کردند، کم کم کار 
بلاال گرفلت و بله اینجلا رسلید که یكی از آنها اسلتخوان شلتری را برداشلت، بلر بینی من 
کوبید و آن را شلكافت، من خدمت پیامبر  رسلیده، این جریان را عرض کردم، در 

این موقع آیه فوق نازل شد.1  

گان مهم واژ

ــــ   خمر
گر مسلكر را خمر  خملر در اصطلالح اهلل لغلت، در معنایلش سلتر )پوشلیدن( اسلت و ا
و پوشلاننده خواندنلد، بدیلن جهلت اسلت کله عقلل را می پوشلاند و نمی گلذارد میلان 
خوب و بد و خیر و شر را تمیز دهد، روپوش را هم که زنان با آن سر خود را می پوشانند 
از همیلن جهلت خملار می گوینلد و نیلز می گویند )خمرت االناء( یعنلی من روی ظرف را 
گر می گویند )اخمرت العجین( معنایش این اسلت که من مایه خمیر  پوشلاندم و نیز ا
گلر مایله را خمیلر گفته انلد، بله ایلن جهلت اسلت کله قبلال خمیلر  را داخلل خمیلر کلردم و ا

می شود و رویش را می پوشانند.
»املا کلمله )خملر( در اصطلالح اهلل لغلت بله معنلای هلر مایلع مسلت کننلده اسلت، 
مایعلی کله اصلال بله ایلن منظلور سلاخته و پرداختله می شلود و خمر به معنای مسلكر در 
علرب تنهلا در شلراِب انگلور و خرملا و جلو اسلتعمال می شلده اسلت. چلون غیلر این چند 

1. » دّر المنثلور«، ج 2، ص 315؛» فتلح القدیلر«، ج 2، ص 75؛»المیلزان«، ج 6، ص 132؛» مسلند احملد«، 
ج 1، ص 181 و 186؛» جاملع البیلان«، ج 7، ص 46؛»اسلباب نلزول الیلات« واحلدی نیشلابوری، ص 138 و 

بسلیاری از تفاسلیر دیگلر.
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قسم مسكری نمی شناختند و بعدها مردم به تدریج اقسام آن را زیاد کردند که هم از 
ع بسیار شد و هم از حیث درجه سكرش انواع مختلفی پیدا کرد و به هر حال  جهت نو

همه انواعش خمر است.« 1

ــــ   میسر 
 و کلمله )میسلر( در لغلت بله معنلای قملار اسلت و مقاملر )قمارباز( را یاسلر می گویند و 
گر قمارباز را آسان خواندند به این مناسبت  اصل در معنایش سهولت و آسانی است و ا
است که قمارباز بدون رنج و تعب و به آسانی مال دیگران را به چنگ می آورد، بدون 
ع  اینكله کسلبی کنلد، یلا بیللی بزنلد و عرقلی بریلزد البته میسلر در عرب بیشلتر در یک نو
خاصلی از قملار اسلتعمال می شلود و آن عبلارت اسلت از انداختلن چوبله تیلر کله از الم و 

اقالمش هم می گویند.2

ــــ   أنصاب
 عبارتسلت از همان بت ها و یا سلنگ هایی که برای ذبح قربانی ها در اطراف خانه 
کعبله نصلب می کرده انلد، سلنگ هایی بلوده که مردم به آن تبرک می جسلته و در باره 

آن عقیده هایی داشتند.3

ــــ   ازالم 

ْزالُم«، نوعی قرعه کشی یا قمار با چوب بوده که در جاهلّیت رواج داشته است.
َ ْ
»األ

َزَللْم و ُزَللْم )جملع: ازالم( در لغلت بله شلی ء باریلک و بلنلدی کله تراشلیده و صلاف و 
مسلتقیم شلده، َزَللْم می گوینلد. یكلی از مصادیلق بلارز زلم، ِقلْدح )جمع: اقلداح و قداح(، 
چوبی است که به اندازه تیر، بریده و تراشیده شده و آماده پیكان و َپرنهادن است.4 نیز 
به دسلت و پای گاو یا هر حیوان شلبیه به آن، َزَلْم و ازالم گویند.5 در زبان عرب، چوبی 
را که به اندازه تیر از درخت جدا کرده و شاخ و برگ آن را بریده و کجی آن را راست کرده 

و آماده پر و پیكان نهادن کرده باشند، »ِقْدح« و َزَلم نامند.6  

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 6، ص 288.
2. همان.

3. همان، ص، 175.
4. ترتیب العین، ص 650. 349 ؛لسان العرب، ج 6، ص 75، ج 11، ص 51 ؛ التحقیق، ج 4، ص 302. 301.

5. تهذیب اللغه، ج 13، ص 218؛ لسان العرب، ج 6، ص 76. 
6. لسان العرب، ج 11، ص 51
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ــــ   رجس
»رجلس« )بله کسلر را( بنلا بر آنچه راغلب در مفردات خود گفته مانند نجس هر چیز 
پلیلدی را گوینلد1 و املا »رجاسلت« )بله فتح را و سلكون جیم( بله معنای وصف پلیدی 
است، مانند نجاست و قذارت که عبارتند از پلیدی یعنی حالت و وصفی که طبایع از 
هر چیزی که دارای آن حالت و وصف است از روی نفرت دوری می کنند و پلید بودن 
اینهایی که در آیه ذکر شده است از همین جهت است که مشتمل بر وصفی است که 
فطلرت انسلانی نزدیكلی بله آن را بلرای خاطلر آن وصفلش جایز نمی دانلد، چون که در 
آن هیلچ خاصیلت و اثلری کله در سلعادتش دخیلل باشلد و احتملال دهلد کله روزی آن 

خاصیت از آن پلیدی جدا شود، نمی بیند.2

ــــ   عداوت 
گلر   راغلب در مفلردات می گویلد: »علدو« بله معنلاى تجلاوز و ضلد التیلام اسلت کله ا
گلر نسلبت به راه  نسلبت بله قللب مالحظله شلود علداوت و دشلمنی را معنلا می دهلد، و ا
رفتن مالحظه شود معناى دویدن را، و نسبت به اخالل در عدالت در معامله معناى 
گر  وا اهلَل َعْدوًا ِبَغْیِر ِعْلٍم« آمده، و ا عدوان و ظلم را می دهد، و به این معنا در آیه» َفَیُسّبُ
نسبت به اجزاى زمین و محل نشستن مالحظه شود معناى ناهموارى را می دهد.  3

       بغض و بغضاء ضد محبت اسلت و »صد« به معنای گردانیدن راه اسلت بر کسلی 
و یلا چیلزی »انتهلا« هلم بله معنای پذیرفتن نهی اسلت و هم بله معنای ضد ابتدا.4

نکات تفسیری

1 (مقصود از »ازالم« در آیه
کله بلا آن بله طلرز  عالمله طباطبایلی می گویلد: »ازالم« عبارتسلت از چوب هایلی 
کله در  مخصوصلی قملار می کرده انلد، و چله بسلا اطلالق بلر چوبله تیرهایلی می شلده 
ابتلدای هلر کار مثلال در موقلع عزیملت به سلفر و امثال آن با آنها تفلأل می زده اند، لیكن 
ایلن کلمله در اول همیلن سلوره بله معنلای اول آملده اسلت، زیلرا در بیلن چیزهایی ذکر 
شده بود که تصرف و خوردنش حرام بود، از این رو بعید نیست که در این آیه هم به 

همان معنا باشد، نه به معنای تفأل.

1. مفردات راغب، ص 188.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 6، ص 177.

3. همان، ج 7، ص، 434.
4. هامن، ج 6، ص، 181.
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برخلی معتقدنلد کله خداونلد در ایلن آیله در پلی تحریلم ازالم و انصلاب نبلوده؛ چون 
انصلاب )قربانلی بت هلا( و ازالم )استقسلام از هبلل و ...( از مناسلک آییلن بت پرسلتی 
اسلت؛ در حالی که آیه مدنی اسلت و خطاب به مؤمنان در مدینه اسلت؛ از نظر ایشلان 
ایلن آیله بیانگلر تحریلم خملر و میسلر بلوده کله هنلوز در میلان مسللمانان رواج داشلت و 
برای آن که این دو را نیز از سنن جاهلی و مشرکانه بخواند در کنار انصاب و ازالم از آنها 
یاد کرده است.1 از مدنی بودن هر دو آیه می توان نتیجه گرفت که ازالم در این دو آیه 
ج از مفهوم میسر )برد و باخت گوشت( باشد؛ زیرا کاربردهای دیگر  نمی توانسته خار

ازالم با مفهوم توحید در میان مؤمنان سازگاری نداشت.2

2 ( آیات در یک نگاه 
ِذیَن آَمُنوا« شلروع شلده اسلت. اشلاره به اینكه مخالفت 

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
الف( آیه با خطاب »یا أ

با این حكم با روح ایمان سازگار نیست.
کید است به کار رفته. ا« که برای حصر و تا َ َ

ب( بعد از آن کلمه »ِإّن
ج( شلراب و قملار هم ردیلف انصلاب )بتلی کله شلكل مخصوصلی نداشلتند و تنها قطعه 
سلنگی بودند( ذکر شلده اسلت و نشلان می دهد، خطر شلراب و قمار به قدری زیاد اسلت 
کله در ردیلف بلت پرسلتی قرار گرفته، به همین دلیلل در روایتی از پیامبرمی خوانیم : 

مر كعابد الوثن« 3  )شراب خوار همانند بت پرست است.(   »شارب احلن
د( شراب و قمار و همچنین بت پرستی و ازالم )یک نوع بخت آزمایی( همگی به عنوان 

ْزالُم ِرْجٌس(.
َ
ْنصاُب َو اْل

َ
ْیِسُر َو اْل ْمُر َو امْلَ ا احْلنَ َ َ

رجس و پلیدی شمرده شده اند )ِإّن
ْیطاِن(.

َ
هل( تمام این اعمال جزء اعمال شیطانی قلمداد شده است )ِمْن َعَمِل الّش

و( سرانجام فرمان قاطع برای اجتناب از آنها را صادر کرده و می فرماید )َفاْجَتِنُبوُه(.
ضمنلا بایلد توجله داشلت کله اجتنلاب مفهومی رسلاتر از نهلی دارد، زیرا معنلی اجتناب 
فاصله گرفتن و دوری کردن و نزدیک نشلدن اسلت که به مراتب از جمله »ننوشلید« 

رساتر می باشد.
ز( در پایلان ایلن آیله می گویلد: ایلن دسلتور بله خاطلر آن اسلت کله شلما رسلتگار شلوید 

ُكْم ُتْفِلُحوَن( یعنی بدون آن رستگاری ممكن نیست.4
َّ
َعل

َ
)ل

1. غرائب القرآن، ج 2، ص 546.
2. دائرة المعارف قرآن کریم)2(، ص 604.

3. در حاشلیه تفسلیر طبری جلد هفتم ص 31- همین حدیث در تفسلیر نور الثقلین جلد اول ص 669 از امام 
صادق نیز نقل شلده اسلت.
4. تفسیر نمونه، ج 5، ص 73.
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کیلد ایلن حكلم نخسلت بله مسللمانان دسلتور می دهلد  ح( و در آیله سلوم بله عنلوان تا
ِطیُعـوا 

َ
ِطیُعـوا اهلَل َو أ

َ
کله خلدا و پیامبلرش را اطاعلت کننلد و از مخالفلت او بپرهیزنلد )َو أ

وا(.  َو اْحَذُر
َ

ُسول الّرَ
گر از اطاعت فرمان پروردگار سلر باز زنند،  ط( و سلپس مخالفان را تهدید می کند که ا
مسلتحق کیفلر و مجلازات خواهنلد بلود و پیامبلر وظیفله ای جلز ابلالغ آشلكار نلدارد 

1.) ِبینُ َبالُغ امْلُ
ْ
ا َعی  َرُسوِلَنا ال

َ
ّن

َ
ُموا أ

َ
ْیُمْ َفاْعل

َّ
)َفِإْن َتَول

3( حرمت تدریجی شراب

مرحوم عالمه طباطبایی می فرماید: از این که حرمت شراب تدریجی بوده است 
نمی تلوان نتیجله گرفلت کله قلرآن در آیلات اولیله، خلوردن آن را جایلز دانسلته و سلپس 
کراهلت آن را بیلان کلرده و نهایتلا آن را منلع کلرده اسلت و نیز نمی تلوان نتیجه گرفت که 
ابتلدا آن را بله صلورت مبهلم حلرام کلرده و بعدها به حرمت آن تصریح کرده اسلت، بلكه 
ابتلدا در سلوره اعلراف آیله 33 تماملی زشلتی ها، من جمله شلراب را به صلورت کلی حرام 
اعالم کرده و سپس در سوره بقره آیه 219 به صورت خاص حرمت آن را اعالم فرموده و 

در آیه مورد بحث با صراحت و لحنی شدید حرمت قطعی آن را بیان کرده.2 

4 (قرآن شراب را هم رجس و هم اثم می داند

در آیله 219 بقلره بله جلای عبلارت »رجلس« از عبلارت »اثلم« اسلتفاده شلده3 اثم آن 
گناهی اسلت که به دنبال خود شلقاوت و محرومیت از نعمت های دیگری را می آورد 
و سلعادت زندگلی را در جهلات دیگلری تبلاه می سلازد و دو گنلاه ملورد بحلث از همیلن 

گناهان است و بدین جهت آن را اثم خوانده.4
گر کسلی  معنلای دیگلر اثلم  زیلان و ضلرر اسلت. در حقیقلت خداونلد بیلان می دارد که ا
گاه شلود که زیان آن بسلیار بزرگ تر و  در پی منافع اقلی خمر و شلراب اسلت می بایسلت آ

بیش تر از سود اقلی آن است که می تواند نسبت به آن زیان بزرگتر هیچ شمرده شود.

5 ( پلیدی و رجس فلسفه تحریم خمر
در ادبیات عرب از شلراب به عنوان خمر  یاد شلده اسلت. همان طور که قبال بیان شلد، 

1. همان، ص 74.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 11. 

3. َیْسَئُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو اْلَمْیِسِر ُقْل فیِهما ِإْثٌم َکبیٌر.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 289.
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خمر در لغت به معنای پوشاندن چیزی است و فقیهان و دانشمندان علم حقوق اسالمی 
هلر نوشلیدنی مسلت کننلده ای کله عقلل آدملی را زایلل کند به عنوان خملر معرفی و حكم 
حرملت را بله تبلع آیلات و روایلات معتبلر بر آن بار نملوده اند و به عنوان جرم اجتماعی کیفر 

خاصی نیز بر آن وضع نموده اند.1
خداونلد در آیله 90 سلوره مائلده پلیلدی و رجلس خملر را ملالک و فلسلفه تحریلم آن از سلوی 

خداوند دانسته و از مردمان خواسته است که از شراب خواری خوداری و پرهیز کنند.
از آن جایلی کله املر پلیلد و رجلس، هلر چیزی اسلت که انسلان با اسلتفاده از آن دچار 
خلروج از حاللت انسلانی و سلالمت جانلی و روانلی و جسلمی شلود، خملر نیلز بله عنلوان 
امری پلید و رجس معرفی شده است؛ زیرا هم عنصر اساسی و اصلی و مقوم انسانیت 
یعنی عقل را می پوشاند و به آن ضرر و زیان می رساند و هم موجب می شود تا رفتارها 
و کردارهلا و گفتارهلای شلخص از حاللت طبیعلی بیلرون رفتله و هلم درنهایلت پلس از 
هوشیاری احساس درد و رنج فزون تری کند و نوعی افسردگی روحی و روانی در وی 

کت سوق می دهد.2 پدید آید که در نهایت او را به سوی مرگ و هال

6( اثرات مخرب شراب در آمار های جهانی 

گرچله در ذیلل آیله 219 بقلره جللد دوم تفسلیر نمونله صفحله 74 تلا 79 بحث هلای 
فشرده ای پیرامون ضررهای این دو بالی اجتماعی ذکر شده است. ولی در اینجا نیز 
کید مطلب )به عنوان اقتدا به قرآن مجید( الزم است نكات دیگری را یادآور  برای تأ
شلویم، ایلن نلكات مجموعله ای اسلت از آمارهلای مختلف که هر کلدام به تنهایی به 

اندازه  یک بحث مشروح برای بیان عمق و عظمت این زیان ها گویا است:
اللف( بله موجلب آملاری کله در انگلسلتان دربلاره جنلون الكللی انتشلار یافلت و ایلن 
جنلون بلا جنون هلای دیگلر در آن مقایسله شلده بود، چنین به دسلت آملده که در برابر 

2249 دیوانه الكلی فقط 53 دیوانه به علل دیگر وجود داشته است! 
ب( به موجب آمار دیگری که از تیمارسلتان های آمریكا به دسلت آمده 85 درصد 

از بیماران روانی آنها را بیماران الكلی تشكیل می دهد! 
ج( یكلی از دانشلمندان انگلیسلی بله نلام »بنتلام« می نویسلد: مشلروبات الكللی در 
کشورهای شمالی انسان را کودن و ابله و در کشورهای جنوبی دیوانه می کند، سپس 
می افزاید: آئین اسلالم تمام انواع نوشلابه های الكلی را تحریم کرده اسلت و این یكی 

از امتیازات اسالم می باشد.

1. زبدة البیان، محقق اردبیلی، ص 789. جواهر الكالم، نجفی، ج 36، ص 373.
2. همان.
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گلر از کسلانی کله در حلال مسلتی دسلت بله انتحلار یلا جنایلت زده و خانه هایی را  د( ا
ویران ساخته و   بر باد داده اند آماری تهیه شود، رقم سرسام آوری را تشكیل می دهد.  

هل( در فرانسه، هر روز 440 نفر جان خود را فدای الكل می کنند! 
و( طبلق آملار دیگلری تلفلات بیماری های روانی آمریكا در یک سلال دو برابر تلفات 
آن کشلور در جنلگ جهانلی دوم بلوده اسلت و بله عقیلده دانشلمندان در بیماری هلای 

روانی آمریكا مشروبات »الكلی« و »سیگار« نقش اساسی داشته اند! 
ز( بله موجلب آملاری کله توسلط یكلی از دانشلمندان بله نلام »هوگلر« بله  مناسلبت 
بیسلتمین سلالگرد مجله علوم ابراز شلد 60 درصد قتل های عمدی، 75 درصد ضرب 
ح، 30 درصد جرائم ضد اخالقی )از جمله زنا با محارم!( 20 درصد جرائم سرقت  و جر
مربوط به الكل و مشروبات الكلی بوده است و به موجب آماری از همین دانشمند 40 

درصد از اطفال مجرم دارای سلابقه مصرف الكل بوده اند.
ح( از نظلر اقتصلادی تنهلا در انگلسلتان زیان های ناشلی از طریلق غیبت کارگران از 
کار بله خاطلر الكلیسلم بله 50 ملیلون دالر در سلال )تقریبلا 1750 ملیلون توملان( بلرآورد 
شلده اسلت، کله ایلن مبللغ بله تنهایلی می توانلد هزینله ایجلاد هلزاران کودکسلتان و 

دبستان و دبیرستان را تامین کند.
ط( به موجب آماری که در باره زیانهای مشلروبات الكلی در فرانسله انتشلار یافته: 
ح  الكل 137 میلیارد فرانک در سلال بر بودجه فرانسله غیر از خسلارات شلخصی به شر

زیر تحمیل می کند:
ج دادگستری و زندان ها. 60 میلیارد فرانک خر

ج تعاون عمومی و خیریه. 40 میلیارد فرانک خر
ج بیمارستان ها برای الكلی ها. 10 میلیارد فرانک مخار

70 میلیلارد فرانلک هزینله امنیلت اجتماعلی! و بله ایلن ترتیلب روشلن می شلود کله 
تعلداد بیملاران روانلی و بیمارسلتان ها و قتل هلا و نزاع هلای خونیلن و سلرقت ها و 

تجاوزها و تصادف ها با تعداد میخانه ها تناسب مستقیم دارد.
ی( بزرگ تریلن مؤسسلات آمارگیلری آمریلكا ثابلت کلرده اسلت کله قملار در 30 درصلد 

جنایت ها دخالت مستقیم دارد.
و به موجب آمار دیگری که در زمینه جرائم قماربازان منتشر شده با نهایت تأسف 

می بینیم که:
- 90 درصد جیب  بری.

-50 درصد جرائم جنسی.
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-10 درصد فساد اخالق.
-30 درصد از طالق ها.

ح ها. -40 درصد از ضرب و جر
- و 5 درصد از خودکشی ها به دلیل قمار صورت گرفته است.1

7( پیامدهای شراب خواری در قرآن 
الف( از دست دادن تعادل فكری و رفتاری  

کله از جملله  شلراب خواری پیامدهلای فلردی و اجتماعلی زیانبلاری بله دنبلال دارد 
می توان به مستی و بی خبری و فقدان شعور اشاره کرد که در آیه 43 سوره نساء2 و نیز 67 
سلوره نحل3 اشلاره کرد. البته آیه اخیر می تواند به مسلئله دیگری اشلاره داشلته باشلد که 

ارتباطی با مستی ندارد.
بله هلر حلال هلر چیلزی کله موجلب شلود انسلان از حاللت تعادل بیلرون رود و مسلت 
شلود حلرام و اسلتفاده از آن جایلز نیسلت و چنلان کله از روایلات بله دسلت می آیلد عامل 
مست شدن در عصر پیامبر خمر بوده است و برخی با همان حالت مستی به نماز 
می ایستادند و رفتاری غیر متعادل و کلماتی زشت و نامفهوم در نماز می خواندند که 

از این عمل در آیه 43 سوره نساء بازداشته است.
بلا ایلن همله می تلوان دریافلت کله خملر عامللی از عوامل مسلتی و عدم هوشلیاری و 

پوشاندن عقل بشر است و می بایست از آن پرهیز و اجتناب کرد.
ب( مانع از یاد خدا 

آیه 91 سوره مائده، خمر را مانع از یاد خدا می شمارد و به سبب همین مسئله آن را امری 
زشلت و عمللی شلیطانی قلملداد می کنلد؛ زیلرا موجب می شلود تا انسلان به سلوی خداوند 

تقرب نجوید و به کماالت شایسته دست نیابد و در مسیر شیطان و ابلیس گام بردارد.
از این روست که در همین آیه از آن به عنوان مانع و بازدارنده از نماز بر می شمارد و 

1. تفسلیر نمونله ج 5 ص 76. بله نقلل از نشلریه مرکلز مطالعله پیشلرفت های ایلران دربلاره اللكل و قملار. البتله 
بایلد توجله داشلت ایلن آمارهلا مربلوط بله دهله هلای گذشلته بلوده و طبعلًا طبلق  آمار  موجلود میزان ایلن جرائم 

افزایلش یافتله اسلت.
ْنُتْم ُسكاری (.

َ
الَة َو أ ذیَن آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الّصَ

َ
َها اّل ّیُ

َ
2. )یا أ

َیلًة ِلَقلْوٍم َیْعِقُللون ( و از 
َ

ِخلُذوَن ِمْنلُه َسلَكرًا َو ِرْزقلًا َحَسلنًا ِإّنَ فلی  ذِللَك ل ْعنلاِب َتّتَ
َ ْ
خیلِل َو األ 3. )َو ِملْن َثَملراِت الّنَ

محصلوالت درختلان خرملا و انگلور ]گاهلی بلر خلالف خواسلته خلدا[ نوشلابه ای مسلت کننلده و ]زمانلی دیگلر[ 
کیلزه و نیكلو می گیریلد؛ در ایلن ]حقیقلت [ نشلانه ای ]بلر توحیلد، ربوبّیلت و قلدرت خلدا[ سلت بلرای  رزقلی پا

کله تعّقلل می کننلد. گروهلی 
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یاد آور می گردد که آدمی در حالت مسلتی شلراب نمی تواند ذکر الهی داشلته باشلد و به 
نماز که عامل معراجی و تقرب الی اهلل است تمسک جوید.

ج( كندی و باز ماندن از كارهای نیک

کارهلای خیلر و نیلک  کنلدی و بازمانلدن بشلر از ثلواب و  خداونلد شلراب را منشلأ 
کله  اسلت  نیلک و خیلر عقلل بشلری  کارهلای  بله  انسلان  زیلرا مشلّوق  می شلمارد؛ 
شلراب خواری مانلع از اسلتفاده آن می شلود و غیلر از عقلل چیلزی نیسلت کله فرملان بله 
کارهلای نیلک و پسلندیده دهلد. از ایلن رو کسلانی که مسلت می شلوند عقلل خویش را 
می پوشلانند و دیگر عقلی نیسلت تا فرمان به کارهای خیر دهد. از این روسلت که در 
آیله 219 سلوره بقلره آن را عامللی بلرای بازمانلدن بشلر از کارهلای خیلر می شلمارد؛ زیلرا 
چنان که در مفردات راغب اصفهانی ذیل واژه اثم آمده است، اثم به کارهایی گفته 

می شود که انسان را در انجام دادن کارهای خیر و نیک سست کند و باز دارد.
د( دخالت شیطان با هدف زوال عقل

ع  کارخانله شلیطان می شلمارد و آن را بله عنلوان مصنلو خداونلد خملر را چیلزی از 
شلیطان معرفلی می کنلد و شلرابخواری نیلز در همیلن راسلتا عمللی شلیطانی وکلرداری 
زشلت شلمرده شلده اسلت. از این روسلت که اجتناب و پرهیز از خمر به عنوان یكی از 
ح می شود؛ زیرا با دوری از شراب وشرابخواری است که عقل  راه های رستگاری مطر
می تواند عمل خود را به درستی انجام دهد و آدمی را به سوی کمال هدایت نماید.1
ْمـِر  وَنَک َعـِن احْلنَ

ُ
ل

َ
در آیله 219 سلوره بقلره نیلز در بلاره برخلی از منافلع آن می فرمایلد: َیْسـأ

ْفِعِهَما؛ و از تو در باره شراب 
َ
ْكَبُر ِمن ّن

َ
ُهَمآ أ ُ ْ

ِإث اِس َو ٌ َكِبیٌر َوَمَناِفُع ِللّنَ ْ
 ِفِیَما ِإث

ْ
ْیِسِر ُقل َوامْلَ

و قملار می پرسلند، بگلو: در آنهلا گناهلی اسلت بلزرگ و سلودهایی بلرای ملردم و گنلاه آنهلا از 
سودشان بزرگ تر است.

از آنچله گفتله شلد ایلن معنلا بله خوبلی روشلن گردیلد کله: رجلس و شلیطانی بلودن 
شلراب و سلایر مذکلورات در آیله از ایلن جهلت اسلت کله اینهلا کار آدملی را بله ارتلكاب 
اعمال زشتی که مخصوص به شیطان است می کشانند و شیطان هم جز این کاری 
ندارد که وسوسه های خود را در دل ها راه داده و دل ها را گمراه کند و از همین جهت 
در آیله ملورد بحلث آنهلا را رجلس نامیلده، چون در آیلات دیگری هلم گمراهی را رجس 
 
ً
 َحَرجا

ً
قا  َصـْدَرُه َضّیِ

ْ
َعل ـُه َیحجْ

َّ
ْن ُیِضل

َ
خوانلده، از آن جملله فرملوده اسلت: »َو َمـْن ُیـِرْد أ

ِذیَن ال ُیْؤِمُنوَن َو هذا ِصراُط 
َّ
 ال

َ
ْجَس َعی  اهلُل الّرِ

ُ
َعل ماِء َكذِلَك َیحجْ ُد یِف الّسَ ّعَ ا َیّصَ

َ
ّن

َ
َكأ

1. سوره مائده، آیه 90.
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«1 آن گاه در آیله بعلدی ایلن معنلا را کله رجس بودن اینها ناشلی از این 
ً
ـَك ُمْسـَتِقیما ّبِ َر

ْن ُیوِقَع 
َ
ـْیطاُن أ

َ
یُد الّش ا ُیِر

َ
اسلت که عمل شلیطانی اسلت بیان نموده و می فرماید: »ِإّن

ـالِة«2  ْكـِر اهلِل َو َعـِن الّصَ ُكـْم َعـْن ِذ
َ

ْیِسـِر َو َیُصّد ْمـِر َو امْلَ َبْغضـاَء یِف احْلنَ
ْ
َعـداَوَة َو ال

ْ
َبْیَنُكـُم ال

شلیطان از دعلوت بله اینگونله اعملال جلز شلر شلما را نمی خواهلد و للذا گفتیلم رجس از 
اعمال شیطانی است.3

در آیات زیادی شیطان را برای انسان دشمن معرفی نموده که هیچ گاه خیر آدمی 
«4 و نیلز فرموده: »ُكِتَب  ْنسـاِن َعـُدّوٌ ُمِبینٌ ِ

ْ
ـْیطاَن ِلل

َ
را نمی خواهلد و فرملوده: »ِإّنَ الّش

َعَنُه 
َ
 ل

ً
یدا  َمِر

ً
 َشـْیطانا

َ
ـُه«5 و نیلز فرملوده: »ِإْن َیْدُعوَن ِإاّل

ُّ
ـُه ُیِضل

َ
ّن

َ
ُه َفأ

َ
ـُه َمـْن َتـَواّل

َ
ّن
َ
ْیـِه أ

َ
َعل

اهلُل«6 پس لعنت خود را بر او ثابت و او را از هر خیری طرد کرده است و از طرفی هم در 
آیات زیادی بیان فرموده که اعمال شلیطان نظیر اعمال ما نیسلت بلكه تماسلش با 
انسلان و اعمال انسلان از راه تسلویل و وسوسله و اغواء اسلت یعنی در قلب او القائاتی 
می کنلد و در نتیجله او را گملراه می سلازد، از آن جملله در آیله زیلر از قلول خلود شلیطان 
 ِعباَدَك 

َ
ِعینَ ِإاّل ْجَ

َ
ْم أ ُ َیّنَ ْغِو

ُ
ْرِض َو َل

َ
ْم یِف اْل ُ َننَّ لَ ّیِ َز

ُ
ْیَتِن َل ْغَو

َ
 َرّبِ ِبا أ

َ
می فرماید: »قال

طاٌن 
ْ
ْم ُسل ْیِ

َ
َك َعل

َ
ْیَس ل

َ
َّ ُمْسَتِقمٌی. ِإّنَ ِعباِدی ل َ

 هذا ِصراٌط َعی
َ

ِصینَ قال
َ
ْخل ُم امْلُ ِمْنُ

یَن«7 بندگان خدای را به اغواء و گمراه سلاختن تهدید کرده  غاِو
ْ
َبَعَك ِمَن ال

َ
 َمِن اّت

َ
ِإاّل

و خلدای تعاللی هلم در جوابلش نفلوذ و قدرت وی را از بندگان خالص خود نفی کرده و 
فرموده: نفوذ تو تنها در گمراهانی اسلت که تو را پیروی کنند. و نیز پاره ای از کلمات 

1. و کسلی را کله خلدا بخواهلد گمراهلش کنلد سلینه اش را تنلگ نملوده و او را نسلبت بله ایملان و عملل صاللح 
بلی میلل می سلازد، تلو گویلی تكلیلف وی بله ایملان و عملل صالح تكلیلف بپرواز به آسلمان اسلت. آری خداوند 
اینطلور علذاب گمراهلی را کیفلر کفلر کسلانی قلرار می دهلد کله ایملان نیاوردنلد، و ایلن اسلت راه پلروردگار تلو در 

حاللی کله مسلتقیم اسلت. سلوره انعلام آیله 126.
2. سوره انعام، آیه 127.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 6، ص 180.
4. شیطان برای انسان دشمنی است آشكار. سوره یوسف، آیه 5.

5. در للوح محفلوظ در بلاره شلیطان چنیلن نوشلته شلده کله هلر کلس او رای دوسلت بلدارد مسللما او گمراهلش 
می کنلد. سلوره حلج، آیله 4.

6. نمی خواننلد مگلر شلیطان رای کله در کفلر و عصیلان شلدید اسلت، خداونلد لعنتلش کلرده. سلوره نسلاء، 
آیله 118.

7. گفت پروردگارا چون مرا از رحمت خود مایوس و بی بهره کردی هر آینه در زمین گناه و باطل را در نظر بندگانت 
جللوه داده و همله آنهلا رای گملراه می کنلم، مگلر بندگانلی از آنلان کله تلو رای بخللوص عبلادت می کننلد، خداونلد 
متعلال فرملود: ایلن املری اسلت کله امضلا و اجلرای آن از ملن اسلت بنلدگان ملن چنانند که برای تو سللطنتی بلر آنان 

نیسلت مگلر کسلانی از گمراهلان کله بمیلل و اختیلار خود پیروی تو کنند. سلوره حجر، آیله 42.



260

او را کله روز قیاملت در خطلاب بله ملردم می زنلد از او نقلل کلرده می فرمایلد: »مـا كاَن 
ْن َدَعْوُتُكـْم َفاْسـَتَجْبُمْ یِل«1 و دربلاره چگونگلی دعوتلش 

َ
 أ

َ
طاٍن ِإاّل

ْ
ْیُكـْم ِمـْن ُسـل

َ
یِل َعل

ُكـْم  ـُه َیرا
َ
ـْیطاُن«2 تلا آنجلا کله می فرمایلد: »ِإّن

َ
ُكـُم الّش می فرمایلد: »یـا َبـِن آَدَم ال َیْفِتَنّنَ

ـْم«3 یعنلی هلان ای بنی آدم زنهار که شلیطان فریبتان  ْوهَنُ ـُه ِمـْن َحْیـُث ال َتَر
ُ
ُهـَو َو َقِبیل

ندهلد، چله او و نفلرات او شلما را می بیننلد از جایلی کله شلما آنلان را نمی بینیلد، بیلان 
فرموده است که دعوت او نظیر دعوت یک انسانی از دیگری به گفتن او و شنیدن آن 
دیگری نیست، بلكه به طوری است که داعی )شیطان( مدعو )انسان( را می بیند و 
ِذی ُیَوْسِوُس 

َّ
اِس ال ّنَ َوْسواِس احْلنَ

ْ
لیكن مدعو، داعی را نمی بیند و آیه شریفه »ِمْن َشّرِ ال

ـاِس«4 در حقیقت تفصیل آن اجمالی اسلت که ما از  ـِة َو الّنَ ّنَ ـاِس. ِمـَن احْلجِ یِف ُصـُدوِر الّنَ
آن آیلات اسلتفاده کردیلم، چله صریحلًا می فرمایلد: اعمال شلیطان به تصلرف و القا در 

دل ها است، از این راه است که انسان را به ضاللت دعوت می کند. 5
شگفت این که خداوند در آیه 90 سوره مائده، نفس خمر را عمل شیطان می داند 
نه این که شراب خواری را عمل شیطانی بشمارد؛ به این معنا که از نظر خداوند خود 
ماده خمر به سلبب این که زایل کننده عقل اسلت نمی تواند عملی در راسلتای کمال 
باشلد و بیش از آن که سلازنده و مفید باشلد، زیانبار اسلت. بنابراین می توان گفت که 
خمر ساخته شیطان است و شیطان برای دست یابی به هدف خویش آن را ایجاد و 
سلاخته اسلت. از آن جایلی کله هلر عمل شلیطانی، عملل دور از کملاالت و رجس و پلید 

است، خداوند خمر را رجس و پلید شمرده است.
خداوند در این آیه خمر را عمل شلیطان شلمرده اسلت نه عمل ابلیس تا این نكته را 
گوشزد نماید که ابلیس در مقام شیطینت و گمراهی بشر اقدام به ساخت خمر و معرفی 
آن نموده است و هیچ گاه از ابزار شیطانی نمی توان سود و بهره ای برد که در برابر ضرر 
و زیان آن کم تر باشد. از این روست که در آیه 219 سوره بقره منافع و سود خمر را بسیار 

1. شلیطان گفلت: ملن شلما رای مجبلور بله گنلاه نكلردم و جلز ایلن تقصیلری نلدارم که شلما رای به گنلاه دعوت 
کلردم و شلما بله میلل خلود دعوتم رای پذیرفتید. سلوره ابراهیلم، آیه 22.

2. سوره اعراف، آیه 27.
3. همان.

4. و پنلاه می بلرم بله پلروردگار ملردم از شلر شلیطانی کله دارای وسوسله ها اسلت و بمحضلی کله بنلدگان خلدا از 

شلرش بله خلدای خلود پنلاه می برنلد می گریلزد، هملان شلیطانی کله در دل هلای ملردم وسوسله می کنلد پنلاه 

می بلرم از شلر شلیطان های انسلی و جنلی. سلوره نلاس، آیله 6.
5. ترجمه تفسیر المیزان، ج 6، ص 179.
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کم تر از ضرر و زیان آن بر می شمارد.
شلیخ طبرسلی در کتلاب مجملع البیلان انتسلاب خملر بله عملل شلیطان را بله جهت 

مفاسدی می داند که در آن وجود دارد و شیطان به آن فرمان می دهد.1
هـ( عداوت و دشمنی 

در حلوزه عملل اجتماعلی نیلز چنلان کله خداونلد در آیله 91 سلوره مائلده بیلان می کنلد 
شراب خواری عاملی برای ایجاد عداوت و دشمنی های میان بشر است؛ زیرا با مستی 
عقلل و پوشلیده شلدن آن بله شلراب، آدملی تلوان مدیریت عقلی و عقالیی رفتلار و گفتار 
خویش را نداشته و سخنان و اعمالی را مرتكب می شود که جز کینه و عداوت و دشمنی 
بله دنبلال نخواهلد داشلت. ایلن گونله اسلت کله رفتارهلای زشلت شلراب خواری عاملی 

برای درگیری ها و خشونت ها و دشمنی ها شمرده شده است.

8(  زیان های روحی و روانی شراب 
الف( آثار سوء جسمی

گلون دارد، مضرات طبیعی، اخالقی و مضرات عقلی.  املا می گسلاری مضراتلی گونا
اما ضررهای طبیعی و آثار سلوء و جسلمی این عمل اختالل هایی اسلت که در معده و 
روده و کبد و شش و سلسله اعصاب و شرایین و قلب و حواس ظاهری، چون بینایی 
و چشلایی و غیلر آن پدیلد ملی آورد که پزشلكان حلاذق قدیم و جدید تألیفات بسلیاری 
نوشلته و آمارهلای عجیبلی ارائله داده انلد، کله از کثلرت مبتالیلان به انلواع مرض های 

مهلكی خبر می دهد که از این سم مهلک ناشی می شود.
بر این اساس که خداوند در آیات 219 سوره بقره2 و نیز 90 سوره مائده3 و 33 سوره 
اعراف4 ضمن اشاره به برخی از خواص ناچیز خمر، آن را به علت پیامدها و زیان های 

1. مجمع البیان، ج 3 و 4، ص 270.
ْکَبُر ِملْن َنْفِعِهما َو َیْسلَئُلوَنَك ما ذا 

َ
لاِس َو ِإْثُمُهملا أ 2. َیْسلَئُلوَنَك َعلِن اْلَخْملِر َو اْلَمْیِسلِر ُقلْل فیِهملا ِإْثلٌم َکبیلٌر َو َمناِفلُع ِللّنَ

لُروَن )در باره شلراب و قمار از تو سلؤال می کنند، بگو: 
َ

ُكلْم َتَتَفّك
َ
یلاِت َلَعّل

ْ
لُن اهلُل َلُكلُم ال ُیْنِفُقلوَن ُقلِل اْلَعْفلَو َکذِللَك ُیَبّیِ

»در آنهلا گنلاه و زیلان بزرگلی اسلت؛ و منافعلی )از نظلر ملادی( بلرای ملردم در بلردارد؛ )وللی( گنلاه آنهلا از نفعشلان 
بیشلتر اسلت. و از تلو می پرسلند چله چیلز انفلاق کننلد؟ بگلو: از ملا زاد نیازمنلدی خلود.« اینچنیلن خداونلد آیلات را 

بلرای شلما روشلن می سلازد، شلاید اندیشله کنیلد!(
3.  آیات مورد بحث.

ْل  ْن ُتْشلِرُکوا ِباهلِل ما َللْم ُیَنّزِ
َ
ْثلَم َو اْلَبْغلَی ِبَغْیلِر اْلَحّقِ َو أ ِ

ْ
لَی اْلَفواِحلَش ملا َظَهلَر ِمْنهلا َو ملا َبَطلَن َو ال َم َرّبِ

ملا َحلّرَ 4. ُقلْل ِإّنَ
ْن َتُقوُلوا َعَلی اهلِل ما ال َتْعَلُموَن )بگو: »خداوند، تنها اعمال زشلت را، چه آشلكار باشلد چه پنهان، 

َ
ِبِه ُسلْلطانًا َو أ

حلرام کلرده اسلت؛ و )همچنیلن( گنلاه و سلتم بناحلق را؛ و اینكله چیلزی را کله خداونلد دلیللی بلرای آن نلازل 
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بسیار در روح وروان فرد و رفتارهای فردی و اجتماعی حرام دانسته و به عنوان جرم، 
مجازات و کیفرهای دنیوی و اخروی بر آن وضع نموده است تا انسان ها به سبب آن 
از ارتلكاب آن خلودداری ورزنلد. ایلن گونه اسلت که ورود به مسلاجد برای شلراب خوار 
حلرام و جلرم دانسلته شلده1 و نملاز خوانلدن در آن حاللت باطلل شلمرده )هملان( و بله 

عنوان اثم و گناه مجازات برای آن تعیین شده است.2
این ها بخشی از مطالبی است که در قرآن برای این پدیده و ساخت شیطان بیان 

شده است و تفصیل آن نیازمند وقت و حوصله دیگری است.
ب( عدم كنترل اعضاء و جوارح به دلیل سكر آور بودن شراب 

در آیه 43 سوره نساء حالتی که انسان از استفاده خمر و شراب و هر گونه نوشیدنی 
همانند آن به آن مبتال می شلود را به عنوان حالت سلكر و سلكاری یعنی مسلتی تعبیر 
می کنلد. حاللت مسلتی آن اسلت کله انسلان حیلران و سلرگردان و والله می شلود و هیلچ 
ح و رفتارهلای خویلش نلدارد و در هنلگام راه رفتلن تلوتللو  کنترللی بلرای جلوار گونله 

خوران به هر سمتی متمایل می شود.
ح و حتلی سلخن گفتن موجب می شلود تا سلخنان  ایلن علدم کنتلرل اعضلاء و جلوار
یلاوه و بلی معنلا و بیهلوده ای را بلر زبلان آورد و یلا در رفتارهلای خویلش تعلادل خلود را از 

دست بدهد و به هر سوی متمایل شده و بیافتد.
بنابرایلن از ملاده مخلدری چلون شلراب و مسلكری چلون خملر بله عنلوان، پلیلد و 
رجس یاد شده است ؛ زیرا نه تنها برای آدمی مفید نیست بلكه موجبات خروج آدمی 
را از حالت تعادل فراهم می آورد و به رفتارها و گفتارهای نا به هنجار سوق می دهد.

ج( ناسزا گویی وارتكاب به جنایات 
و املا مضلرات اخالقلی شلراب ایلن اسلت که علالوه بر آثار سلویی که گفتیلم در درون 
انسان دارد و عالوه بر اینكه خلقت ظاهری انسان را زشت و بی قواره می کند، انسان 
گویی وا ملی دارد و نیلز بله دیگلران ضلرر می رسلاند و مرتكلب هلر جنایتلی و  را بله ناسلزا
قتللی می شلود، اسلرار خلود و دیگلران را فلاش می سلازد، بله نوامیلس خلود و دیگلران 
هتک و تجاوز می کند، تمامی قوانین و مقدسات انسانی را که اساس سعادت زندگی 
انسان ها ست باطل و لگدمال می کند و مخصوصًا نسبت به اعراض و نفوس و اموال 
را ملورد تجلاوز قلرار می دهلد، آری کسلی کله مسلت شلده و نمی دانلد چله می گوید و چه 
می کنلد، هیلچ جلوگیلری کله از افسلار گسلیختگی مانعلش شلود نلدارد و کمتلر جنایتلی 

نكلرده، شلریك او قلرار دهیلد؛ و بله خلدا مطلبلی نسلبت دهید کله نمی دانیلد.« )33(
1. سوره نساء، آیه 43.

2. تفسیر عیاشی، ج 2، ص 17.  المیزان، ج 4، ص 359. جواهر الكالم، ج 36، ص 373.
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اسلت که در این دنیای ماالمال از جنایات دیده شلود و شلراب در آن دخالت نداشلته 
باشلد، بلكله مسلتقیم و یلا حلد اقلل غیلر مسلتقیم در آن دخاللت دارد. و املا ضررهلای 
ک را در  عقلیلش ایلن اسلت کله عقلل را زایلل و تصرفلات عقلل را نامنظم و مجلرای ادرا
حلال مسلتی و خملاری تغییلر می دهلد و ایلن قابلل انلكار نیسلت و بدترین گناه و فسلاد  
هم همین اسلت، چون بقیه فسلادها از اینجا شلروع می شلود و شلریعت اسلالم همان 
طلور کله قبلال هلم گفتله شلد اسلاس احلكام خلود را تحفلظ بلر عقلل قلرار داده، خواسلته 
گر از شلراب  اسلت با روش عملی، عقل مردم را حفظ کند، )و بلكه رشلد هم بدهد( و ا
و قمار و تقلب و دروغ و امثال این گناهان نهی کرده، باز برای این اسلت که اینگونه 
اعملال ویرانگلر عقلل هسلتند و بدتریلن عمللی کله حكوملت عقلل را باطل می سلازد در 

میان اعمال شرب خمر و در میان اقوال دروغ و زور است. 1
د( فرو رفتن در مشكالت روحی )به جای به دست آوردن آرامش(

انسلان هایی کله بله ایلن ملاده مخلدر بله هلر عنوانلی پنلاه می برنلد هماننلد کسلانی 
هسلتند کله از بلاران بله زیلر نلاودان می گریزنلد؛ زیلرا بسلیاری از آن هلا بلرای رهایلی از 
فشلارهای زندگلی و رهایلی از مشلكالت سلنگین آن و دورشلدن لحظلات و یلا سلاعاتی 
چند از فكر و اندیشه به این ماده مخدر و یا همانند آن روی می آورند و خود را به عالم 
خیاالت و دور از عالم عقل و واقعیت ها می برند تا از رنج افسردگی و شدت فشارهای 
روحلی و روانلی بكاهنلد؛ املا در عملل خلود را گرفتارتلر نملوده و پس از بازگشلت به عالم 
واقع و واقعیت با انبوه مشكالت جدیدتر و حادتری مواجه می شوند. این گونه است 
کله نلاودان را پناهگاهلی بلرای رهایلی از بلاران مشلكالت و فشلارهای واقعیت هلای 

زندگی می شمارند.
کله بله هرگونله ملواد مخلدر بله عنلوان تفنلن و تفریلح روی  البتله هسلتند کسلانی 
می آورند و در جوانی از روی جهالت اقدام به آن می کنند و پس از مدتی سرخورده و در 
دام افیلون هلا گرفتلار آملده هر گونه راه بازگشلت را برخود بسلته می بینند. نوجوانان و 
جوانان در جهان امروز به سبب افزایش دسترسی آسان به این گونه مواد در معرض 
خطلر جلدی تلری قلرار دارنلد و للزوم مراقبت را از سلوی والدیلن و اولیای املور و مربیان 

تشدید کرده وافزایش می دهد.
هـ( از دست دادن قدرت تحلیل و تشخیص 

در همین آیه عمل شلراب خواری را عملی شلیطانی بر می شلمارد و توضیح می دهد 
کله شلراب خواری عمللی اسلت کله شلیطان بلرای کنتلرل و مدیریلت انسلان تشلویق و 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 290 ل 289.
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ترغیلب کلرده اسلت و هلدف وی از آن ایلن اسلت کله به سلوگند خویش دسلت یابد که 
خواسلتار گمراهلی و نابلودی بشلر شلده بلود؛ زیلرا ابلیلس خلود خواسلتار دسلت یابی به 
مقلام خالفلت ربوبلی الهلی بوده اسلت و چون انسلان به حكم کملال عقلی صاحب آن 
شلده بود، ابلیس کینه وی را در دل گرفته اسلت و با هر وسلیله ای می کوشلد تا وی را 
گمراه سازد. در این میان ابزارهایی که موجب می شود تا عامل بزرگی و کرامت انسان 
یعنی عقل زایل  شلود، مورد توجه بیش تر قرار می گیرد، که شلراب و دیگر مسلكرات و 

مواد تخدیری عقل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد.
بله هلر حلال شلراب خلواری موجلب آن اسلت که شلیطان بله هدف تخدیر عقللی آدمی 
دست یابد و خالفت انسان را از وی سلب نماید. بنابراین همراهی با دشمن سوگند خورده 
کینه توز بر خالف عقل است و انسان می بایست از هر گونه ابزاری که دشمن را برای دست 

یابی به هدف و منظور خویش موفق می دارد دوری ورزد و به مقابله با آن بر خیزد.

روایات

ِبی 
َ
ِبی َعْبِد اهلِل ِباْلِحیَرِة- ِحیَن َقِدَم َعَلی أ

َ
ا َمَع أ الف( »َعْن َهاُروَن ْبِن اْلَجْهِم َقاَل ُکّنَ

ُبو َعْبِد 
َ
اَس- َو َکاَن أ اِد اْبنًا َلُه َو َصَنَع َطَعامًا َو َدَعا الّنَ َجْعَفٍر اْلَمْنُصوِر- َفَخَتَن َبْعُض اْلُقّوَ

ٌة ِفی اْلَماِئَدِة- َفاْسَتْسلَقی َرُجٌل 
َ

ُکُل َو َمَعُه ِعّد
ْ
اهلِل ِفیَملْن َدَعلا َفَبْیَنَملا ُهلَو َعَللی اْلَماِئَدِة َیأ

ُبو َعْبِد 
َ
ُجِل- َقاَم أ ْن َصاَر اْلَقلَدُح ِفی َیِد الّرَ

َ
ا أ ِتلَی ِبَقلَدٍح ِفیِه َشلَراٌب َلُهْم- َفَلّمَ

ُ
ِمْنُهلْم َملاًء َفأ

اهلِل َعلِن اْلَماِئلَدِة َفُسلِئَل َعلْن ِقَیاِملِه- َفَقلاَل َقلاَل َرُسلوُل اهلِل- َمْلُعلوٌن َملْن َجَلَس 
َعَلی َماِئَدٍة ُیْشَرُب َعَلْیَها اْلَخْمُر.«1 

هلارون بلن جهلم می گویلد: در خدملت املام صلادق  بودیلم کله ملا را بله مجللس 
یكی از سرهنگان منصور دوانیقی دعوت کردند. بر سر سفره وقتی مهمانان مشغول 
خوردن غذا بودند شلخصی یک قدح آب طلب کرد، قدحی که در آن نوعی شلراب با 
آب مخلوط بود، همین که قدح به دسلت آن مرد رسلید. امام از جای حرکت نمود 
کرم فرموده است: معلون است کسی که سر سفره ای بنشیند که  و فرمود: پیامبر ا

شراب در آن سفره باشد.
اِرُق ِحیَن َیْسِرُق  .....ال َیْسِرُق الّسَ َ  سمتع رسول اهلل  ب( »قال امیر المومنین

اِرُب ِحیَن َیْشَرُب اْلَخْمَر َو ُهَو ُمْؤِمن«2 
َ

 َیْشَرُب الّش
َ

َو ُهَو ُمْؤِمٌن َو ال

1. بحار، ج 47، ص 40.
2. تحف العقول، ص، 421.
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:ج( امام باقر
ِلْكذُب 

ْ
راُب، َوا

َ
ْقفاِل الّش َك ااْل

ْ
 َمفاِتْیَح ِتل

َ
ّرِ اْقفااًل َوَجَعل

َ
 ِللّش

َ
 َجَعل

َّ
َوَجل  »اّنَ اهلَل َعّزَ

راِب«1
َ

َشٌر ِمَن الّش
خداوند برای بدی ها قفل هایی قرار داده و کلید آن قفل ها را شلراب قرار داده اسلت 

و دروغ از شراب بدتر است.« 
د( و نیز فرمود: 

َنا  ّبَ وَن َر
ُ
َفَظُة َیُقول ـاِبَعِة َو َمَعُه احْلَ ـَماِء الّسَ وِحِه ِإیَل الّسَ ْمِر ُعِرَج ِبُر »ِإَذا َماَت َشـاِرُب احْلنَ

ِقَیاَمة«2
ْ
َعَناُه ِإیَل َیْوِم ال

ْ
 اهلُل َتَعایَل اْرِجَعا ِإیَل َقْبِرِه َو ال

ُ
ٌن َماَت َو ُهَو َسْكَراُن َفَیُقول

َ
َعْبُدَك ُفال

»فرمود هر گاه شراب خوار بمیرد روحش را به آسمان هفتم ببرند و با او نگهبانانی 
باشلند و بگوینلد پلروردگارا فلالن بنلده ی تلو ُملرد در حالتلی کله مسلت بلود پلس خلدای 

تعالی می فرماید روحش را به قبرش برگردانید و تا روز قیامت لعنتش کنید.«
ـُه اهلُل َعـّزَ َو 

َ
َكَحل یـٍل ِمـْن ُمْسـِكٍر3   ِبِ

َ
ْكَتَحـل : »َمـِن ا

َ
ـُه َقـال

َ
ّن
َ
ِب َعْبـِد اهلِل أ

َ
هــ( َعـْن أ

وَن   َو ُیْحَشـُر
ً
وُتوَن ِعَطاشـا ْسـِكِر َیُ ْنَیا ِمَن امْلُ

ُ
ّیِ یِف الّد  الّرِ

َ
ْهل

َ
 ِإّنَ أ

َ
یـٍل ِمـْن َنـاٍر َقال  ِبِ

َّ
َجـل

اَر ِعَطاشا.«4 وَن الّنَ
ُ
 َو َیْدُخل

ً
ِعَطاشا

املام صلادق  فرملود: »هلر کلس میللی آللوده بله شلراب در چشلم خود کشلد )تا به 
گملان خلود آن را ملداوا نمایلد(، خداونلد علز و جلل در روز قیاملت بلا میللی )میلله ای( 
آتشلین در چشلم او سلرمه کشلد. و فرملود: کسلانی کله در ایلن دنیلا بلا شلراب، سلیراب 
می شلوند، بلا حاللت عطلش خواهنلد مرد و تشلنه محشلور می گردند و در حال تشلنگی 

وارد جهّنم خواهند شد.«

داستان

امام صادق می فرماید:
گلر شلراب خوار بله خواسلتگاری آملد نبایلد او را پذیرفلت، چلون صالحیلت ازدواج  ا
نلدارد، سلخنانش را نبایلد تصدیلق نملود، هلرگاه بلرای کسلی واسلطه شلود نبایلد او 
را قبلول نملود و نمی تلوان بله او اعتملاد کلرد، هلر کلس بله شلراب خوار امانتلی بسلپارد 

1. بحار، ج 66، ص 411.
2. همان، ص 176.

3. ظاهلرا در آن زملان بعضلی از بیماری هلای چشلم را بلا شلراب بله نحلوی کله گذشلت درملان می کردنلد وللی 
غافلل بودنلد کله خداونلد شلفای خلود را در چیزهلای حلرام و ناپلاك قلرار نلداده اسلت.

4. ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص 243.
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چنانچله از بیلن بلرود، خداونلد بله صاحلب امانت پاداشلی نمی دهد و امانت از دسلت 
رفته او را جبران نمی کند.

سلپس فرملود: مایلل بلودم شلخصی را سلرمایه بدهلم بلرای تجلارت بله کشلور یمن 
بلرود، خدملت پلدرم حضرت امام باقر  رسلیدم و علرض   کردم: می خواهم به فالنی 

برای تجارت سرمایه بدهم، نظر شما چیست؟ صالح است یا نه ؟
فرمود: مگر نمی دانی او شراب می خورد؟

گفتم: از بعضی از مؤ منین شنیده ام می گویند او شراب می خورد.
کلن ! چلون خداونلد دربلاره پیامبلر می فرمایلد:  فرملود: سلخنان آنلان را تصدیلق 
پیغمبر به خدا ایمان دارد و مؤمنین را تصدیق می نماید، بنابراین شما باید مؤ منین 

را تصدیق کنی.
گلر سلرمایه را در اختیلار او بگلذاری، سلرمایه نابلود شلود و از بیلن برود  آنلگاه فرملود: ا

خدا تو را نه اجر می دهد و نه امانتت را جبران می کند.
گفتم:برای چه ؟

فرمود: خداوند می فرماید: »ال تؤ توا السفهاء اموالكم الت جعل اهلل لكم قیاما«1
اموالی را که خداوند آن را مایه زندگی تان قرار داده به نادانان ندهید.

آیا نادان تر از شرابخوار وجود دارد؟
پس از آن فرمود: بنده تا شراب نخورده همیشه در پناه خدا است و در سایه لطف او 
اسلرارش   پرده پوش می شلود. هنگامی که شلراب خورد سلرش را فاش می کند و او را در 
پناه خود نگه نمی دارد. در این صورت گوش، چشم، دست و پای چنین شخص، هر 

کدام شیطان است او را به سوی هر زشتی می برد و از هر خوبی باز می دارد.2

خالصه و نتیجه گیری

• در رأس چیزهایی که ادیان الهی حرام کرده اند، شراب و قمار است. زیرا این دو 
عقل و اراده انسان را به پایین ترین سطح خود تنزل می دهند و سبب نقصان عقل و 
ضعف اراده می شوند رستگاری باالترین هدف هر انسانی در زندگی است و آن تحقق 

نمی یابد مگر با سیطره بر شهوات آن هم به نیروی اراده.3 
• نقلش شلیطان کله عبلارت اسلت از ایجلاد علداوت و دشلمنی، باز دارندگلی از قرب 

1. سوره نساء،  آیه 5.
2. بحار، ج 103، ص 84.

3. تفسیر هدایت، مترجمان، ج 2، ص 391.



267

خداوند و گرایش جامعه به اوهام و خرافات با دعوت به نوشیدن شراب و انجام قمار 
نقش فعالی است.

• بسیاری از پزشكان صاحب نظر و مفسران درباره زیان های شراب و شراب خواری 
مطالب زیادی نوشته و با شگفتی از قرآن یاد کرده اند، زیرا قبل از اسالم شراب خواری 
عادتلی بشلری بلوده، چنلان کله در عصر حاضر در بسلیاری از کشلورهای غیر مسللمان 
این گونه است و حتی تورات و انجیل کنونی نیز به نوعی آن را تشویق می کنند؛ ولی 
اسالم با این پدیده زیان آور برخورد کرد که خود از خدمات اعجازآمیز قرآن به بشریت 

است.1

1. دائرة المعارف قرآن کریم)3(، ص 607.





زندگی سخت  نتیجه فراموشی خدا

َیــْوَم  ُشــُرُه  ْ َ
 َو ن

ً
ــُه َمعیَشــًة َضْنــكا

َ
ل َفــِإّنَ  ْكــری  ْعــَرَض َعــْن ِذ

َ
»َو َمــْن أ

ُكنــُت َبِصیــًرا *  ْعَمــی  َو َقــْد 
َ
 َرّب ِ ِلــَم َحَشــْرَتِن أ

َ
ْعمــی * َقــال

َ
ِقیاَمــِة أ

ْ
ال

َیــْوَم ُتنــَس «
ْ
َكَذاِلــَك ال ا  َو  َتْتــَك َءاَیاُتَنــا َفَنِســیهَتَ

َ
َكَذاِلــَك أ  

َ
َقــال

]سوره طه، آیه 124-126[

»و�هر�كس�از�یاد�من�روی�گردان�شود،�زندگی�)سخت�و(�تنگی�خواهد�داشت؛�
و�روز�قیامـت،�او�را�نابینـا�محشـور�می�كنیـم�می�گویـد:�»پـروردگارا!�چـرا�نابینـا�
محشـورم�كـردی؟!�مـن�كـه�بینـا�بـودم!«�*می�فرمایـد:�»آن�گونـه�كـه�آیـات�مـن�
برای�تو�آمد،�و�تو�آنها�را�فراموش�كردی؛�امروز�نیز�تو�فراموش�خواهی�شد!«.

19
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گان مهم  واژ

ــــ   عیش

راغلب در مفلردات می گویلد: کلمله »عیلش« بله معنلای زندگلی مخصلوص حیلوان 
اسلت  در نتیجله از کلمله »حیلات« خصوصی تلر اسلت و حیلات عمومی تلر از آن اسلت 
چون حیات، هم به زندگی حیوان اطالق می شود و هم فرشته و هم به خدای تعالی 
و کلمله »معیشلت« از هملان عیلش مشلتق می گردد و معنایش آن چیزهایی اسلت که 
ْم یِف  ْم َمِعیَشـهَتُ ُن َقَسـْمنا َبْیَنُ ْ َ

بلا آن تعیلش می شلود و در قلرآن هلم آملده و فرملوده »ن
2»

ً
ْنیا«1 و نیز فرموده: »َمِعیَشًة َضْنكا

ُ
یاِة الّد احْلَ

ــــ   ضنک 
کلمله »ضنلک« در هلر چیلزی کله بله کار رود تنگلی آن را می رسلاند و کلمله ای اسلت 
کله در مذکلر و مؤنلث بله یلک جلور اسلتعمال می شلود مثلاًل در مذکلر می گوینلد »مـكاین 

ضنک« و در مؤنث می گویند »معیشه ضنک«3.
ایلن آیله آثلار تلرک ذکلر خلدا را بیلان نملوده اسلت. چنلان چله؛ گاه تنگی معیشلت به 
خاطر این است که انسان در آمد کمی دارد و گاه به خاطر آن است که با داشتن درآمد 
هنگفت، به خاطر بخل و حرص و آز و طمع، صحنه زندگی بر او تنگ می شود؛ مایل 
نیسلت دِر خانله اش بلاز باشلد و دیگلران از زندگانلی او اسلتفاده کننلد و حاضلر نیسلت 

محرومان را در زندگی خود شریک سازد.4

نکات تفسیری

1 (اقوال مختلف مفسران در تفسیر آیه شریفه

آیه یاد شلده گویای این اسلت که فراموشلی یاد خدا باعث معیشلت ضنک )تنگی 

1. سوره زخرف، آیه 32.
2. مفردات راغب، ماده عیش.

3. همان.
4. اخالق در قرآن، ج 1، ص، 352.
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معیشلت می شلود( از همین رو کافران و مشلرکانی که خدا را فراموش کرده اند باید به 
دچلار معیشلت ضنلک باشلند املا تجربله و تاریخ به ظاهلر این مطللب را تأیید نمی کند 
چرا که زندگی بسیاری از کافران و مشرکان با رفاه وسیع است. تعارض یاد شده باعث 

ح کنند. شده که مفسران در تفسیر آیه وجوهی را طر
الف( مراد از معیشت ضنک عذاب قبر و شقاوته ای برزخی است 

بعضلی از مفسلرین1 گفته انلد: ملراد از معیشلت ضنلک، علذاب قبلر و شلقاوت های 
زندگلی برزخلی اسلت، چلون می بینیلم بلرای بسلیاری از اعلراض کننلدگان از یلاد خلدا 
زندگی دنیا بسیار وسیع است و دنیا به تمام معنا، خود را در اختیار آنان و به کام آنان 

قرار داده، پس آنان دیگر معیشت ضنک در حقشان صادق نیست.
لكلن عالمله در جلواب می فرماینلد: ایلن گفتلار خالی از اشلكالی نیسلت بلله می توان 
گفت که عذاب قبر هم خود یكی از مصادیق معیشلت ضنک اسلت، چون آیه شلریفه 
« متعرض بیان حلال کفار در 

ً
ـُه َمِعیَشـًة َضْنـكا

َ
متعلرض دو نكتله اسلت:جمله »َفـِإّنَ ل

ْعمـی « متعلرض حلال آنلان در آخلرت اسلت، به 
َ
ِقیاَمـِة أ

ْ
ُشـُرُه َیـْوَم ال ْ َ

دنیلا و جملله »َو ن
خ دنباله زندگی دنیا است.2 همین دلیل باید گفت زندگی برز

ب( نظر عالمه طباطبایی  

ع  آیه شلریفه در صدد مقایسله بین دو معیشلت زندگی فقرا و اغنیاء نیسلت بلكه نو
معیشلت را نسلبت بله موملن و کافلر نظلر نملوده للذا پیلام آیله ایلن اسلت کله مؤملن کله 
مسلح به یاد خدا و ایمان به او است، با کافری که مقام پروردگار خود را فراموش کرده 
و دل بله زندگلی دنیلا بسلته و از نلور ایملان بهلره ای نلدارد از نظلر معیشلت یكی نیسلتند 
زیرا جای هیچ تردیدی نیسلت که مؤمن حیات حر و سلعیدی دارد که در هر دو حال 
غنا و فقر، سعید است، هر چند که فقرش به حد عفاف و کفاف و کمتر از آن باشد ولی 
کافلر دارای چنیلن حیاتلی نیسلت و زندگلی او در دو کلمله خالصله می شلود، نارضایتلی 

نسبت به آنچه دارد و دل  بستگی به آنچه ندارد، این است معنای زندگی تنگ. 3
ایشان در علت گرفتاری به معیشت تنگ می فرمایند:

دلیلل گرفتلاری بله معیشلت تنلگ این اسلت که کسلی کله خلدا را فراموش کنلد و با او 

1. مجمع البیان، ج 7، ص 34، به نقل از ابن مسعود ؛ روح المعانی، ج 16، ص 277.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 14، ص 226؛ با تلخیص.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 14، ص 314.
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قطع رابطه نماید، دیگر چیزی غیر دنیا نمی ماند که وی به آن دل ببندد و آن را مطلوب 
یگانه خود قرار دهد، در نتیجه همه کوشلش های خود را منحصر در آن می کند و فقط 
به اصالح زندگی دنیایش بپردازد و روز به روز آن را توسعه بیشتری داده، به تمّتع از آن 
سلرگرم شلود و این معیشلت، او را آرام نمی کند، چه  کم باشلد و چه زیاد، برای اینكه هر 
چه از آن به دسلت آورد به آن حد قانع نگشلته و به آن راضی نمی شلود و دائمًا چشلم به 
اضافه تلر از آن ملی دوزد، بلدون اینكله ایلن حرص و تشلنگی اش به جایی منتهی شلود، 
پس چنین کسلی دائمًا در فقر و تنگی بسلر می برد و همیشله دلش عالقه مند به چیزی 
اسلت کله نلدارد، صلرف نظلر از غلم و انلدوه و قللق و اضطلراب و ترسلی کله از نلزول آفات و 
روی آوردن نامالیملات و فلرا رسلیدن ملرگ و بیملاری دارد و صرف نظر از اضطرابی که از 
شر حسودان و کید دشمنان دارد، پس او علی الدوام در میان آرزوهای بر آورده نشده و 

ترس از فراق آنچه بر آورده شده به سر می برد.
گلر مقلام پلروردگار خلود را می شلناخت و بله یلاد او بلود و او را فراملوش  در حاللی کله ا
نمی کلرد، یقیلن می کلرد کله نلزد پلروردگار خلود حیاتلی دارد کله آمیخته با مرگ نیسلت و 
ح و سلرور و  ملكی دارد که زوال پذیر نیسلت و عزتی دارد که مشلوب با ذلت نیسلت و فر
رفعت و کرامتی دارد که هیچ مقیاسی نتواند اندازه اش را تعیین کند و یا سر آمدی آن را 
به آخر برساند و نیز یقین می کند که دنیا دار َمجاز است و حیات و زندگی دنیا در مقابل 
گلر او ایلن را بشناسلد دللش بله آنچه خدا تقدیلرش کرده  آخلرت پشلیزی بیلش نیسلت، ا
قانع می شلود و معیشلتش هر چه باشلد برایش فراخ گشلته، دیگر روی تنگی و ضنک را 

نمی بیند.1
ج( بیان دیدگاه تفسیر نمونه كه بر نظر عالمه منطبق است

گاهلی تنگلی معیشلت بله خاطلر ایلن نیسلت کله درآملد کملی دارد، ای بسلا پلول  و 
درآملدش هنگفلت اسلت وللی بخلل و حلرص و آز زندگلی را بلر او تنلگ می کنلد نله تنهلا 
میلل نلدارد در خانله اش بلاز باشلد و دیگلران از زندگلی او اسلتفاده کننلد، بلكله گویلی 
نمی خواهلد آن را بله روی خویلش بگشلاید، بله فرملوده عللی »همچلون فقیلران 

زندگی می کند و همانند اغنیاء و ثروتمندان حساب پس می دهد«.2
راسلتی چلرا انسلان گرفتلار ایلن تنگناهلا می شلود، قلرآن می گویلد: عاملل اصلیلش 

اعراض از یاد حق است.

1. همان.
ْغِنیاِء(

َ ْ
ِخَرِة ِحساَب األ

ْ
ْنیا َعْیَش اْلُفَقراِء َو ُیحاَسُب ِفی ال

ُ
2. بحاراالنوار، ج 69، ص 119. )َیعْیُش ِفی الّد
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یاد خدا مایه آرامش جان و تقوا و شهامت است و فراموش کردن او مایه اضطراب 
و ترس و نگرانی است.

کلردن یلاد خلدا بله  کله انسلان مسلئولیت هایش را بله دنبلال فراملوش  هنگاملی 
فراموشی بسپارد، غرق در شهوات و حرص و طمع می گردد، پیدا است، که نصیب او 
معیشت ضنک خواهد بود، نه قناعتی که جان او را پر کند، نه توجه به معنویت که 

به او غنای روحی دهد و نه اخالقی که او را در برابر طغیان شهوات باز دارد.
اصلوال تنگلی زندگلی بیشلتر بله خاطلر کمبودهلای معنلوی و نبلودن غنلای روحلی 
اسلت، بله خاطلر علدم اطمینلان بله آینلده و تلرس از نابلود شلدن امكانلات موجلود و 
وابسلتگی بیلش از حلد بله جهلان ملاده اسلت و آن کلس که ایمان به خلدا دارد و دل به 

ک او بسته، از همه این نگرانی ها در امان است.1 ذات پا

2  (اعراض از قرآن

کله خداونلد، یكلی از عناویلن قلرآن را »ذکلر« نامیلده،2  بنابرایلن یكلی از  از آن جلا 
مصادیق اعراض از ذکر، همان اعراض از قرآن است و کسی که از قرآن و داللت های 
آن اعراض کند و در آن دقت نكند، گرفتار معیشت تنگ خواهد شد. یعنی خدا روزی 
گلر هلم بله او رزق فلراوان دهلد،  او را بله سلختی می دهلد و ایلن کیفلر اعلراض اوسلت. ا
گر  ک کند و از آن اسلتفاده نگیرد و ا معیشلت را از این راه بر او سلخت می گیرد که امسلا

هم استفاده گیرد، حرص و تالش زیاد، زندگی را بر او دشوار می سازد. 
ک اسلت.  گلوار اسلت زیلرا همیشله از آینلده بیمنلا برخلی گوینلد: یعنلی زندگلی اش نا
برخی گویند: یعنی گرفتار روزی حرام می شود و نتیجه آن کیفر اخروی است. برخی 
گواری های این جهان می شود و از زندگی آسوده  گویند: یعنی گرفتار زندگی کوتاه و نا

و لذائذ بهشت محروم می گردد.
ْعمـی : روز قیاملت هلم کلور محشلورش می کنیلم و بله قوللی 

َ
ِقیاَمـِة أ

ْ
ُشـُرُه َیـْوَم ال ْ َ

َو ن
چنلان محشلورش می کنیلم کله نسلبت بله دلیل و حجت، کلور خواهد بلود. اما مانعی 

نیست که مراد همان کوری چشم باشد.
ج می شلود، بیناسلت املا در صحلرای محشلر  کله از قبلر خلار گویلد: هنگاملی  فلراء 

1. تفسیر نمونه، ج 13، ص 329.
كُْر )هجر، 6( 2 . َو قالُوا يا أَيَُّها الَّذي نُزَِّل َعلَيِْه الذِّ
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نابیناست.1

ثار اعراض از یاد خدا  3 (برخی از آ
آنهلا  بله بررسلی  کله  یلادآور شلده اسلت  بلرای فراموشلی خلدا  قلرآن پیامدهایلی 

می پردازیم.
الف( خود فراموشی

َفاِسُقوَن«2
ْ
ِئک ُهُم ال

َ
ْول

ُ
نُفَسُهْم أ

َ
نَساُهْم أ

َ
ِذیَن َنُسوا اهلَل َفأ

َّ
»َواَل َتكوُنوا كال

کردنلد و او نیلز آنلان را دچلار خلود  کله خلدا را فراملوش  کسلانی مباشلید  )و چلون 
فراموشی کرد.(

ک روحلی اسلت.  بیملاری خلود فراموشلی یكلی از بیملاری هلا و آفلت هلای خطرنلا
کسلی کله بله ایلن بیملاری روحلی مبتلال گلردد، حقیقت انسلانی خویش را از یلاد می برد 
و فراملوش می کنلد کله در زنجیلره جهلان هسلتی ذره ای ناچیلز اسلت کله بلرای تلداوم 

حیات هر لحظه نیازمند فیض و عطای الهی است. 
چنیلن کسلی خلود را مسلتقل و بلی نیلاز از غیلر خلود می پنلدارد و در دام غلرور و خلود 
بلزرگ بینلی گرفتلار می آیلد و تصلور می کنلد که دیگران باید در خدمت او باشلند. ریشله 
ایلن بدبختلی و گرفتلاری ایلن اسلت که او خدا را فراموش کلرده و در نتیجه از حقیقت 
انسلانی بلی بهلره مانلده اسلت. هملان حقیقتلی کله در زبلان قلرآن، قللب نامیلده شلده 

ک حقایق الهی و صفات عالی انسانی می باشد.3 است و ظرف ادرا
ب( زندگی مشقت بار و نابینایی در آخرت  

عالم آخرت تجّسم وسیع و گسترده ای از عالم دنیا است و همه حقایق این جهان 
در آنجا به صورت متناسلبی مجسلم می گردد، آنها که چشلم جانشلان در این عالم از 
دیدن حقایق نابیناسلت در آنجا چشلم جسمشلان نیز نابینا خواهد بود، لذا هنگامی 
کله می گوینلد ملا قبلال بینلا بودیلم چرا نابینا محشلور شلدیم؟ بله آنها گفته می شلود این 
به خاطر آن اسلت که آیات الهی را به دسلت فراموشلی سلپردید)و این حالت انعكاس 

آن حالت است(.4
ج( سلطه شیطان

1. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 16، ص84.
2. سوره حشر،  آیه 19.

3 ل یاد او، مصباح یزدی.
4. همان.
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یٌن«1 ُه َقِر
َ
ُه َشْیَطاًنا َفُهَو ل

َ
ْض ل ِن ُنَقّیِ مْحَ ْكِر الّرَ »َوَمن َیْعُش َعن ِذ

)و هر کسی از یاد خدای رحمان دل بگرداند، بر او شیطانی می گماریم تا برای وی 
همنشین باشد.(

کسلی کله از ذکلر خلدا غافلل گشلت، آملاده پذیلرش تسللط شلیطان و وسوسله های 
شلیطانی می شلود؛ زیرا هر چه انسلان از یاد خدا فاصله بگیرد، به مادیات و لذت های 
می گلردد.  دلباخته تلر  دنیلوی  تعّلقلات  و  ملادی  ظواهلر  بله  و  تلر  نزدیلک  دنیلوی 
وقتلی هدف هلای ملادی و تعّلقلات دنیلوی بلرای کسلی اصلل قلرار گرفلت، او در پرتلو 
کاری  ک خلود از هیلچ  وسوسله های شلیطانی، بلرای رسلیدن بله هدف هلای ناپلا
روی گلردان نیسلت و از هلر فكلر و اندیشله شلیطانی اسلتقبال می کنلد. بلا توجله به این 
حقیقلت، املام صلادق می فرماینلد: »ال یتمكن الشـیطان بالوسوسـة مـن العبد اال 

كر اهلل.«2  و قد أعرض عن ذ
)شلیطان بلا وسوسله بلر بنلده تسللط نملی یابد. مگر آن کله او از ذکلر خداوند اعراض 

کرده باشد.(
شكی نیست که دل انسان در اثر انس گرفتن با امور مادی و تعّلق به لذایذ دنیوی 
تیره می گردد همان گونه که آهن زنگ میزند، دل نیز وقتی با بیگانگان مشغول شد 

زنگار می گیرد. 
امیرالمؤمنیلن می فرماینلد. آنچله دل را صفلا و جلال می دهلد و زنلگار را از آن 
می زدایلد و بله آن نورانیلت می بخشلد، یلاد خلدا اسلت. قللب و دل انسلان حقیقلت و 
گر  گوهلری اسلت ملكوتلی کله ذاتلًا تمایلل به عاللم و ملكوت و ذات اقدس حلق دارد و ا
بلر خلالف ذات و فطرتلش بله غیلر خداونلد سلپرده شلود تیلره می شلود و گلوش دلش کر 
می گردد و قدرت شنوایی حقایق ناب الهی را از دست می دهد. در این حال نیز با یاد 
خدا می توان دوباره آن را شنوا کرد. هم چنین چشم دل که الیق مشاهده انوار الهی 
اسلت وقتلی از عاللم نورانیلت بله در آملد و در ظلمات و تاریكلی جهل و گناه قرار گرفت، 
نورانیت و روشنایی خویش را از دست می دهد. در این جا نیز راه درمان این است که 

مجددًا با یاد خدا درخشندگی و بینایی را به آن باز گردانیم.3

1. سوره زخرف آیه 36.
2. بحار االنوار، ج، 72، باب 100، روایت 2.

3. نهج البالغه، خ 222.
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د( نگرانی ها و اضطراب ها 

کنده از صحنه های غم انگیزی اسلت که انسلان برای آرامش خود به  تاریخ بشلر آ
هر چیز دست اندازی کرده و در هر وادی گام نهاده و تن به انواع اعتیادها داده است. 
در ایلن میلان قلرآن بلا جملله ای کوتلاه املا پلر مغلز، مطمئلن تریلن و نزدیک تریلن راه را 

نشان می دهد و می فرماید: بدانید که یاد خدا آرامش بخش دل ها است.1
وُتوَن  وُتوَن َو َكَمـا َتُ بلر اسلاس روایلت شلریف نبلوی کله می فرماید: »َكَمـا َتِعیُشـوَن َتُ
ع زندگلی او در عاللم  وَن«  زندگلی اخلروی انسلان تابلع نلو َشـُر ْ ُ

ُتْبَعُثـوَن َو َكَمـا ُتْبَعُثـوَن ت
دنیاسلت و برخی مفسلرین مانند عالمه طباطبایی معتقدند اساسلًا بهشلت و جهنم از 
جان و روح انسان خلق می شوند بنابراین تمام خصوصیات روحی انسان که ناشی از 
ع عقایلد و رفتلار اوسلت در عاللم آخرت مطابق با آن عاللم تجلی یافته و بروز و ظهور  نلو
ع  دارد. و می دانیم تنها کتابی که از این حقیقت پرده برداشته و به مقدار فهم ما از نو

این تجلّیات سخن گفته است قرآن کریم است.2 

4(منظور از فراموش شدن مجرمان 

منظلور از فراملوش شلدن مجرملان در جهلان دیگلر ایلن نیسلت کله خداونلد آنهلا را 
فراملوش می کنلد بلكله روشلن اسلت کله منظلور معاملله فراموشلی بلا آنها کردن اسلت، 
گر کسی به دیگری بی اعتنایی کرد  همان گونه که در تعبیرات روزمره خود داریم که ا

می گوید: چرا ما را فراموش کردی؟3

5 (پاسخ به یک شبهه

در اینجلا ایلن سلؤال پیلش می آیلد که ظاهر بعضی از آیات قرآن آن اسلت که همه 
ملردم در قیاملت »بینلا« هسلتند و بله آنهلا گفتله می شلود نامله اعمالتلان را بخوانیلد 
 ِكتاَبَك... اسراء، 14( یا اینكه گنهكاران آتش جهنم را با چشم خود می بینند 

ْ
)اْقَرأ

ـاَر. .. کهلف، 53( ایلن تعبیلرات با نابینلا بودن گروهی چگونه  ْجِرُمـوَن الّنَ ی امْلُ
َ
)َو َرأ

سازگار است؟

1. یاد او، مصباح یزدی. 
2. آیاتلی کله دالللت بلر تجسلم اعملال دارد در قلرآن فلراوان اسلت من جمله آیله مورد بحث که کلوری در آخرت 

را نتیجله کلوری در دنیلا می دانلد.
3. همان.
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بعضلی از مفسلران بلزرگ گفته انلد وضلع آن جهلان بلا این جهان متفاوت اسلت چه 
بسلا افلرادی نسلبت بله مشلاهده بعضلی از املور بینلا هسلتند و از مشلاهده بعضلی دیگر 
یر  نابینلا! و بله نقلل مرحلوم طبرسلی از بعضلی از مفسلران »أهنـم اعمـی عـن جهـات احلن
ال یتدی لیش ء منا« )آنها در برابر آنچه خیر و سلعادت و نعمت اسلت نابینا هسلتند 
و آنچله علذاب و شلر و مایله حسلرت و بدبختلی اسلت بینلا می باشلند(  چرا کله نظام آن 

جهان با نظام این جهان متفاوت است.1

روایات

 -
ّ

الـف( عـن الّنـی أّنـه قـال: و مـن قـرأ القرآن و ل یعمل به، حشـره اهلل- عّز و جل
 َكذِلـَك 

َ
، قـال

ً
ْعمـی  َو َقـْد ُكْنـُت َبِصیـرا

َ
یـوم القیامـة أعمـی فیقـول: َرّبِ ِلـَم َحَشـْرَتِن أ

َیْوَم ُتْنس  فیؤمر به إیل الّنار.2 
ْ
َتْتَك آیاُتنا َفَنِسیهَتا َو َكذِلَك ال

َ
أ

و هر که قرآن بخواند و بدان عمل نكند خدا وند عّز و جّل در قیامت او را کور محشور 
کند و او گوید پروردگارا چرا مرا کور محشور کردی با اینكه بینا بودم خدا  می فرماید چنان 
که آیات ما برایت آمدند و آنها را فراموش کردی و چنین امروز فراموش شوی« و فرمان 

خ. داده شود به سوی دوز
َبا َعْبِد اهلِل  َعْن َرُجٍل َلْ َیُحّجَ 

َ
ُت أ

ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
اٍر َقال َیَة ْبِن َعّمَ ِوَی َعْن ُمَعاِو ب( َو َقْد ُر

ـُت ُسـْبَحاَن اهلِل 
ْ
ْعمـی  َفُقل

َ
ِقیاَمـِة أ

ْ
ُشـُرُه َیـْوَم ال ْ َ

 اهلُل َتَعـایَل َو ن
َ

ـْن َقـال  ُهـَو ِمَّ
َ

 َقـال
ٌ

ـُه َمـال
َ
َو ل

3 . ّقِ یِق احْلَ ْعَماُه اهلُل َعْن َطِر
َ
 أ

َ
ْعَمی َقال

َ
أ

معاویلة بلن عملار گویلد: از املام صادق در باره مردی سلؤال کلردم که حج نكرده 
و دارای ثروت است.

ِقیاَمـِة 
ْ
ُشـُرُه َیـْوَم ال ْ َ

فرملود: او از کسلانی اسلت کله خلدا در باره شلان می فرمایلد: »َو ن
ْعمی «.

َ
أ

گفتم: سبحان اهلل! اعمی است؟! فرمود: خدا او را از راه حق نابینا کرده است.
ایلن روایلت مؤیلد قلول کسلانی اسلت کله می گوینلد کلوری آنهلا از جهلات خیلر و راه 

نیافتن بسوی آنهاست.4

1. همان، ص 331.
2. بحار األنوار، ج 73، ص 365.

3. همان، ج 7، ص 149.
4  . مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 56.
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ُه َمِعیَشـًة 
َ
ْكِری َفِإّنَ ل ْعَرَض َعْن ِذ

َ
ج(  از امام صادق پرسلیدند منظور از آیه َمْن أ

 چیست؟ فرمود: اعراض از والیت امیر مؤمنان است.1
ً
َضْنكا

داستان

گون از حشلر انسلان در قیامت( )جلوه های گونا
جمعلی از یلاران پیامبلر در منلزل ابلو ایلوب انصلاری بودنلد معاذبلن جبلل کله در 
کنلار رسلول خلدا نشسلته بلود. از حضلرت معنلای آیله )یلوم ینفلخ فلی الصلور فتاءتلون 

افواجا( را سؤال کرد.
حضلرت فرملود: ای معلاذ! از مطللب بزرگلی پرسلش نملودی، آنلگاه اشلک از 
گون  دیلدگان پیامبلر جلاری شلد و فرملود: ده گروه از امت ملن در ده صفت گونا
کله از سلایر مسللمانان جلدا هسلتند: بعضلی بله  وارد صحلرای محشلر می شلوند 
صلورت میملون، برخلی بله صلورت خلوک، بعضلی پاهلا بلاال و صورتشلان پاییلن بله 
ل، بعضلی زبانشلان را می جونلد در  سلوی محشلر کشلیده می شلوند، برخلی کلور و ال
حاللی کله عفونلت از دهانشلان سلرازیر اسلت و اهلل محشلر از کثافلت دهلان آنلان 
ناراحلت می شلوند، برخلی دسلت و پابریلده، بعضلی بلر شلاخه هلای آتلش آویختله، 
برخلی بدبوتلر از ملردار گندیلده و بعضلی در پوشلش آتشلین وارد محشلر می شلوند و 

آنهلا عبارتند از:
1. سخن چین، به صورت میمون. 
2. حرام خواران، به صورت خوک. 

3. ربا خواران واژگون )پاها به طرف باال و سرها به طرف زمین (.
4. ستمگران، کور.

ل.  5. خود پسندها، کر و ال
6. عالم بی عمل و قاضی ناحق، در حال جویدن زبان خود... .

7. آزار دهندگان همسایه، دست و پا بریده. 
8. خبر گزاران سلطان ظالم، آویخته به شاخه های آتش. 

9. شلهوت پرسلتان و عیاشلان و آنان که حقوق الهی را پرداخت نمی کنند، بدبوتر از 
مردار گندیده. 

1. نور الثقلین، ج 3،  ص 405.
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10. متكبران و مغروران، در پوششی از آتش در روز قیامت محشور خواهند شد.1

خالصه و نتیجه گیری 

• دوری از یلاد خلدا مایله اضطلراب، حیلرت و حسلرت اسلت، هلر چنلد تمّكلن ماللی 
باال باشد. 

• زندگی آرام و شیرین، فقط در پرتو یاد و ذکر خداست. 
• معنویت در زندگی ماّدی نیز نقش مهمی دارد.

• کسلی کله در دنیلا چشلم جانلش را بلر روی حقایلق بسلت، در قیاملت کلور محشلور 
خواهد شد. 

• بلی ایملان، هلم در دنیلا زندگلی مشلّقت بار دارد و هلم در آخلرت از نعملت دیلدن 
محروم است.2

1.بحار، ج 7، ص 89.
2.  تفسیر نور، ج 5، ص 406.
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شان نزول

در کتاب کافی در شان نزول نخستین آیه از آیات فوق از امام باقر چنین نقل شده 
اسلت که جوانی از انصار در مسلیر خود با زنی روبرو شلد )در آن روز زنان مقنعه خود را در 
پشت گوش ها قرار می دادند و طبعا گردن و مقداری از سینه آنها نمایان می شد( چهره 
آن زن نظلر آن جلوان را بله خلود جللب کلرد و چشلم خلود را بله او دوخلت هنگاملی که زن 
گذشت جوان هم چنان با چشمان خود او را بدرقه می کرد در حالی که راه خود را ادامه 
گهان  می داد تا اینكه وارد کوچه تنگی شد و باز هم چنان به پشت سر خود نگاه می کرد نا
صورتش به دیوار خورد و تیزی استخوان یا قطعه شیشه ای که در دیوار بود صورتش را 
شكافت! هنگامی که زن گذشت جوان به خود آمد و دید خون از صورتش جاری است 
و بله لبلاس و سلینه اش ریختله! )سلخت ناراحلت شلد( بلا خلود گفت به خدا سلوگند من 
خدمت پیامبر می روم و این ماجرا را بازگو می کنم، هنگامی که چشم رسول خدابه 
او افتاد فرمود چه شلده اسلت؟ و جوان ماجرا را نقل کرد، در این هنگام جبرئیل، پیک 

ْبصاِرِهْم...(1  
َ
وا ِمْن أ

ُ
ُمْؤِمِنینَ َیُغّض

ْ
 ِلل

ْ
وحی خدا نازل شد و آیه فوق را آورد )ُقل

گان مهم واژ

ــــ   غض

یغضوا از ماده »غض« )بر وزن خز( در اصل به معنی کم کردن و نقصان است و در 
بسلیاری از ملوارد در کوتلاه کلردن صلدا یلا کلم کردن نگاه گفته می شلود، بنا بلر این آیه 
نمی گویلد مؤمنلان بایلد چشم هاشلان را فرو بندند، بلكله می گوید باید نگاه خود را کم 

1. وسلائل الشلیعه، ج 14، ص 139؛ تفسلیر نلور الثقلیلن و المیلزان و روح المعانلی) بلا تفلاوت مختصلری( ذیلل 
آیله ملورد بحلث. 

توضیلح اینكله: علرب هلا در آن زملان روسلری و مقنعله ای می پوشلیدند کله دنبالله آن را روی شلانه ها و پشلت 
سلر می انداختنلد بله طلوری کله مقنعله پشلت گلوش آنهلا قلرار می گرفلت و تنها سلر و پشلت گردن را می پوشلاند، 
وللی قسلمت زیلر گللو و کملی از سلینه کله بلاالی گریبلان قرار داشلت نمایان بود. اسلالم آمد و این وضلع را اصالح 
کلرد و دسلتور داد دنبالله مقنعله را از پشلت گلوش یلا پشلت سلر جللو بیاورنلد و بله روی گریبلان و سلینه بیندازنلد و 

نتیجله آن ایلن بلود کله تنهلا گلردی صلورت باقلی می مانلد و بقیه پوشلانده می شلد.
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گر انسان به راستی هنگامی  و کوتاه کنند و این تعبیر لطیفی است به این منظور که ا
که با زن نامحرمی روبرو می شود بخواهد چشم خود را به کلی ببندد ادامه راه رفتن و 
گر نگاه را از صورت  و اندام او بر گیرد و چشم خود  مانند آن برای او ممكن نیست، اما ا
ع اسلت  را پایین اندازد گویی از نگاه خویش کاسلته اسلت و آن صحنه ای را که ممنو

از منطقه دید خود به کلی حذف کرده.

ــــ   ابداء و زینت 
 کلمله »ابلداء« بله معنلای اظهلار اسلت و ملراد از »زینلت زنان«، مواضع زینت اسلت، 
زیلرا اظهلار خلود زینلت از قبیلل گوشلواره و دسلت بنلد حلرام نیسلت، پلس ملراد از اظهار 

زینت، اظهار محل آنها است.1

ُمر
ُ

ــــ   خ
»خمر« جمع »خمار« )بر وزن حجاب( در اصل به معنی پوشلش اسلت ولی معموال 

به چیزی گفته می شود که زنان با آن سر خود را می پوشانند )روسری(.2

ــــ   جیوب
»جیلوب« جملع »جیلب« )بلر وزن غیلب( به معنی یقه پیراهن اسلت کله از آن تعبیر 
به گریبان می شلود و گاه به قسلمت باالی سلینه به تناسلب مجاورت با آن نیز اطالق 

می گردد.3

ــــ   فرج

ج« در اصلل بله معنلی »شلكاف« و فاصلله میلان دو چیلز اسلت وللی در این گونه  »فلر
کلمله  کنایلی آن در فارسلی  کنایله از علورت می باشلد و ملا بلرای حفلظ معنلی  ملوارد 
ج« بله طلوری کله در روایلات  »داملان« را بله جلای آن می گذاریلم. منظلور از »حفلظ فلر

وارد شده است پوشانیدن  آن از نگاه کردن دیگران است.4

ــــ   بعوله
کلمله »بعولـة« بله معنلای شلوهران اسلت. و طوایف هفلت گانه ای که قلرآن از آنها 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص 156.
2. تفسیر نمونه، ج 14، ص 440.

3. همان.
4. همان، ص 437.
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نلام ُبلرده، َمحرم هلای نسلبی و سلببی هسلتند. و اجلداد شلوهران حكمشلان حكلم 
پدران ایشان و نوه های شوهران حكمشان حكم فرزندان ایشان است.1

نکات تفسیری

1 (حدود آزادی جنسی2 

قرآن، آزادی های جنسی بی قید و شرط را که خواست شهوت پرستان است، انحراف 
عظیم از مسیر خوشبختی و تكامل و گرفتار شدن در بی راهه و پرتگاه می شمارد:  »... و 
«3 و خدای سبحان، براساس علم و 

ً
 َعِظیما

ً
یلوا َمیال ن مَتِ

َ
هوِت أ

َ
ِبعوَن الّش ذیَن َیّتَ

َّ
یُد ال ُیر

حكمت خویش حدود آزادی جنسی را که صالح دنیا و آخرت انسان ها در آن است، به 
ح ذیل بیان فرموده است:  شر

بصاِرِهم...* و ُقل ِللُمؤِمنِت َیغُضضَن ِمن 
َ
وا ِمن أ

ُ
الف( حفظ نگاه: »ُقل ِللُمؤِمنینَ َیُغّض

».... بصاِرِهّنَ
َ
أ

». ّنَ هِتِ
َ
 ِلُبعول

َ
یَنهُتّنَ ِإاّل ب( حفظ حریم عفاف: »... و اَلُیبِدیَن ِز

ُكـم  ّبُ َم َر  مـا َحـّرَ
ُ

تـل
َ
ج( علدم برقلراری روابلط جنسلی نامشلروع )زنلا(: »ُقـل َتعالـوا أ

ُه كاَن 
َ
یَن  ِإّن بوا الـّز َتقَر بـوا الَفوِحـَش مـا َظَهـَر ِمَنـا و مـا َبَطـن«4، »واَل َتقر َعلیُكـم... و اَل

 5».
ً

فاِحَشًة و َساَء َسِبیال
کدامن به فحشا  د( عدم ارتباط جنسی با محارم6 هم چنین عدم جواز اجبار کنیزان پا

 7»....
ً
نا ّصُ َ َ

َردَن ت
َ
 الِبَغاِء ِإن أ

َ
ُتكِرهوا َفَتیاِتُكم َعی و روابط جنسی نامشروع: »و اَل

هل(علدم برقلراری روابلط جنسلی بلا هم جنلس )للواط(. در قلرآن، هم جنس بلازی، 
ع و عملی بی پایه و اسلاس و بی سلابقه در بین انسلان ها و نشلانه جهل، اسلراف،  ممنو
انحراف، عدم رشلد، روی آوردن به منكر و بی تقوایی و فسلاد معّرفی شلده اسلت: »و 
 َشهَوًة ِمن 

َ
َتأتوَن الّرَجال

َ
ُكم ل ِئّنَ

َ
وَن* أ نُم ُتبِصر

َ
َتأتوَن الفاِحَشَة و أ

َ
 ِلَقوِمِه أ

َ
 ِإذ قال

ً
وطا

ُ
ل

َهلون«8  ج
َ

نُم َقوٌم ت
َ
ُدوِن الّنساِء َبل أ

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص 156.
2. این بحث از دائرة المعارف قرآن کریم)1(، ص 195، استفاده شده.

3. سوره نساء، آیه 27.
4. سوره انعام، آیه 151.
5. سوره اسراء، آیه 32.

6. سوره نساء، آیه 24 ل 23.
7. سوره نور، آیه 33.

8. سوره نمل، آیه 55.
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2 (زینت آشکار و پنهان
زینلت بلر دو قسلم اسلت: آشلكار و پنهلان. زینلت آشلكار الزم نیسلت پوشلیده شلود و 

می توان به آن نظر افكند. در باره زینت آشكار و پنهان سه قول است:
الف( زینت آشكار لباس و زینت پنهان خلخال و گوشواره و دستبند است.

ب( زینت آشكار، سرمه و انگشتری و خضاب کف دست است.
ج( زینت آشكار صورت و کف دست هاست. در تفسیر علی بن ابراهیم می گوید: کف 

دست ها و انگشتان است.
زنلان زینت هلای باطلن خلود را تنهلا در برابلر شلوهران آشلكار می کننلد و پیلش آنها الزم 
نیسلت روسلری داشلته باشلند. منظور این اسلت که زمینه را برای تحریكات شلهوی 

آنها فراهم سازند. 
: قبلال زنهلا پاهلا را بله زمیلن  ـّنَ یَنهِتِ ِفـینَ ِمـْن ِز ـَم مـا ُیحنْ

َ
ْرُجِلِهـّنَ ِلُیْعل

َ
ْبـَن ِبأ َو ال َیْضِر

می زدنلد تلا صلدای خلخلال آنهلا شلنیده شلود. قلرآن کریلم آنهلا را از ایلن کار نهلی کلرد. 
برخی گویند: مقصود این اسلت که پاها را در موقع راه رفتن طوری حرکت ندهند که 

خلخال آنها آشكار گردد یا صدای خلخال آنها شنیده شود.1

3 (انواع حجاب در آیه شریفه
الف( حجاب چشم 

ْبصاِرِهـْم )نور؛30( ای رسلول ما به ملردان مؤمن بگو تا 
َ
ـوا ِمـْن أ

ُ
ُمْؤِمِنـینَ َیُغّض

ْ
 ِلل

ْ
ُقـل

چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند.
)نور؛31( ای رسلول بله زنان مؤمن بگو تا  ْبصاِرِهّنَ

َ
ُمْؤِمنـاِت َیْغُضْضـَن ِمـْن أ

ْ
 ِلل

ْ
ُقـل

چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند.
ب( حجاب در گفتار 

ع دیگر حجاب و پوشش قرآنی، حجاب گفتاری زنان در مقابل نامحرم است:  نو
ِبِه َمَرٌض)احزاب؛32( نازک و نرم با مردان 

ْ
ِذی یِف َقل

َّ
َقْوِل َفَیْطَمَع ال

ْ
َضْعَن ِبال نْ َ

َفال ت
سخن نگویید؛ مبادا آن که دلش بیمار )هوا و هوس( است به طمع افتد.

ج( حجاب رفتاری 
ع دیگر حجاب و پوشلش قرآنی، حجاب رفتاری زنان در مقابل نامحرم اسلت.  نو
بله زنلان دسلتور داده شلده اسلت بله گونله ای راه نرونلد کله بلا نشلان دادن زینت هلای 

خود باعث جلب توجه نامحرم شوند 
)نلور؛31( و آن طلور پلای بله  ّنَ یَنهِتِ ِفـینَ ِمـْن ِز ـَم مـا ُیحنْ

َ
ْرُجِلِهـّنَ ِلُیْعل

َ
ْبـَن ِبأ َو ال َیْضِر

1. همان.
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زمین نزنند که خلخال و زیور پنهان پاهایشان معلوم شود.
از�مجموع�مباحث�طرح�شده�به�روشنی�استفاده�می شود�كه�مراد�از�حجاب�
اسـالمی،�پوشـش�و�حریـم�قایـل�شـدن�در�معاشـرت�زنـان�بـا�مـردان�نامحـرم�
در�انحـای�مختلـف�رفتـار،�مثـل�نحـوه�ی�پوشـش،�نـگاه،��حـرف�زدن�و�راه� رفتـن�

است.�
بنابرایـن،�حجـاب�و�پوشـش�زن�نیـز�بـه�منزلـه�ی�یـک�حاجـب�و�مانـع�در�مقابـل�
افـراد�نامحـرم�اسـت�كـه�قصـد�نفـوذ�و�تصـرف�در�حریـم�نامـوس�دیگـران�را�دارنـد.�

همین�مفهوم�منع�و�امتناع�در�ریشه�ی�لغوی�عفت�نیز�وجود�دارد.
آیا حجاب مانع همه بزه کاری های اجتماعی است؟ 

بین پوشش ظاهری و عفت باطنی، رابطه ی عالمت و صاحب عالمت نیز هست؛ 
بله ایلن معنلا کله مقدار حجاب ظاهری، نشلانه ای از مرحلله ی خاصی از عفت باطنی 
صاحلب حجلاب اسلت. البتله ایلن مطلب به این معنا نیسلت که هلر زنی که حجاب و 
کدامنی نیز برخوردار است.  پوشش ظاهری داشت، لزومًا از همه ی مراتب عفت و پا
کارآمد  بلا توجله بله همیلن نكتله، پاسلخ این اشلكال و شلبهه ی افلرادی که بلرای نا
جللوه دادن حجلاب و پوشلش ظاهلری، تخلفلات بعضلی از زنلان بلا حجلاب را بهانله 
قرار می دهند آشلكار می گردد؛ زیرا مشلكل این عده از زنان، ضعف در حجاب باطنی 
و فقلدان ایملان و اعتقلاد قلوی بله آثلار مثبلت حجلاب و پوشلش ظاهلری اسلت و قبلاًل 
گذشلت کله حجلاب اسلالمی ابعلادی گسلترده دارد و یكلی از مهم ترین و اساسلی ترین 
ابعاد آن، حجاب درونی و باطنی و ذهنی است که فرد را در مواجهه با گناه و فساد، از 
عقاید و ایمان راسلخ درونی برخوردار می کند؛ و اساسلًا این حجاب ذهنی و عقیدتی، 
بله منزلله ی سلنگ بنلای دیگلر حجاب هلا، از جمله حجاب و پوشلش ظاهری اسلت؛ 

زیرا افكار و عقاید انسان، شكل دهنده ی رفتارهای اوست. 
البتله، همان گونله کله حجلاب و پوشلش ظاهلری، لزوملًا بله معنلای برخلورداری از 
همله ی مراتلب عفلاف نیسلت، عفلاف بلدون رعایلت پوشلش ظاهلری نیز قابلل تصور 
نیسلت. نمی تلوان زن یلا ملردی را کله عریلان یلا نیمله عریلان در انظلار عموملی ظاهلر 
می شود عفیف دانست؛ زیرا گفتیم که پوشش ظاهری یكی از عالمت ها و نشانه های 
عفلاف اسلت و بیلن مقلدار عفلاف و حجلاب، رابطله ی تأثیلر و تأّثلر متقابل وجلود دارد. 
ع رابطله ی ریشله و میلوه دانسلته اند؛ بلا  بعضلی نیلز رابطله ی عفلاف و حجلاب را از نلو
ایلن تعبیلر کله حجلاب، میلوه ی عفلاف و عفلاف، ریشله ی حجاب اسلت. برخلی افراد 
ممكن اسلت حجاب ظاهری داشلته باشلند ولی عفاف و طهارت باطنی را در خویش 
ایجلاد نكلرده باشلند. ایلن حجلاب، تنهلا پوسلته  و ظاهلری اسلت. از سلوی دیگلر، 
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ک دارم، خدا با قلب ها کار  افرادی ادعای عفاف کرده و با تعابیری، مثل »من قلب پا
دارد«، خود را سرگرم می کنند؛ چنین انسان هایی باید در قاموس اندیشه ی خود این 
ک،  ک می پروراند و هرگز قلب پا ک، بیرونی پا نكته ی اساسلی را بنگارند که درون پا

ِک بی حجابی نخواهد شد.1 موجب بارور شدن میوه ی ناپا

4 (فلسفه حجاب

فلسلفه حجاب دشلمنی اسلالم با التذاذ و خوشلی و طرفداری از رهبانیت و ریاضت 
ک و خودپرسلتی و مالكیت مرد نیسلت؛  نیسلت، کملا ایلن کله مربلوط بله بخلل و امسلا
بلكه مربوط به صیانت فرد و اجتماع از مفاسد بوده و عدم رعایت آن  منجر به  از هم 
ع جرم هلا و جنایت هلای اجتماعی از  گسلیختگی وضلع خانواده هلا از یلک طلرف و وقلو

طرف دیگر می گردد.
اسلالم طرفلدار رهبانیلت و منلع غرایلز نیسلت. هیلچ زن یلا ملردی را از ازدواج منلع 
نمی کنلد وملرد راهلب و زن تارک دنیا نمی شناسلد، لذا ازدواج رابرای همه سلنت کرده 
اسلت وللی طرفلدار تنظیلم و آرام نگهداشلتن غرایلز از قبیلل غریلزه ی جنسلی و برتلری 

طلبی و خشم یعنی غرایز هیجان بردار و دیوانه کننده می باشد.
در حقیقلت آن چله باعلث حلرص شلهوانی و مایله طملع و تجلاوز جنسلی می شلود 
رفتارهلای هلوس مآبانله و پوشلش های غیرعفیفانله زن اسلت نله ممنوعیت هلای 
منطقلی و محدودیت هلای مصونیلت آفریلن مثلل حجلاب و وجلود حریلم میلان زن و 

مرد.
در نتیجله بایلد گفلت زنلان و بانلوان عفیلف و بلا حجلاب از چنلان نیلروی بازدارنلده 
ای برخوردارنلد کله تجاوزپیشلگان و چشلم چرانلان را از حریلم منزللت واالی خویلش 
می راننلد و آنلان را از چشلم طملع و خواسلته های شلیطانی بلاز می دارنلد. املا زنلان بلی 
حجلاب و بدحجلاب بلا نمایلش جاذبه هلای فریبنلده و شلهوت انگیلز، افلراد هلرزه 
و شلهوت طللب را بله سلمت خلود کشلانده و از ایلن طریلق عاملل فسلاد و تباهی هلای 
غیرقابل کنترل می شوند. امید است، زنان جامعه ی امروز، با حفظ حریم و حجاب 

فاطمی جامعه را به سوی جامعه ی مهدوی سوق دهند.
حقیقلت املر ایلن اسلت کله در مسلئله ی پوشلش سلخن در ایلن نیسلت کله آیلا زن 
خلوب اسلت پوشلیده در اجتملاع ظاهلر شلود یلا غیرپوشلیده؟ حجلاب در اسلالم از یلک 
مسلئله ی کّلی تر و اساسلی تر ریشله می گیرد و آن این اسلت که اسلالم می خواهد انواع 

1. برگرفته از چند مقاله در باره حجاب.
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التذاذهلای جنسلی، چله بصلری و لمسلی و... بله محیلط خانوادگلی و در کادر ازدواج 
قانونی اختصاص یابد و اجتماع منحصرًا برای کار و فعالیت باشد.

در حقیقت فلسفه ی پوشش اسالمی چند چیز است. بعضی از آنها جنبه ی روانی 
دارد، بعضلی جنبله ی خانله و خانوادگلی، بعضلی جنبله ی اجتماعلی و بعضلی مربوط 

است به باال بردن احترام زن و جلوگیری از ابتذال او.1
الف( جلو گیری از تحریک جنسی )هیجان مستمر عامل بیماری است(

برهنگی زنان که طبعا پیامدهایی همچون آرایش و عشوه گری و امثال آن همراه 
دارد مردان مخصوصا جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار می دهد تحریكی که 
سلبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجان های بیمار گونه عصبی و گاه سلر چشلمه 
امراض روانی می گردد، مگر اعصاب انسان چقدر می تواند بار هیجان را بر خود حمل 

کند؟ مگر همه پزشكان روانی نمی گویند هیجان مستمر عامل بیماری است؟
اسلالم می خواهلد ملردان و زنلان مسللمان روحلی آرام و اعصابلی سلالم و چشلم و 

ک داشته باشند و این یكی از فلسفه های حجاب است.2 گوشی پا
ب( طالق و فروپاشی خانواده

آمارهای قطعی و مستند نشان می دهد که با افزایش برهنگی در جهان طالق و از 
هم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم باال رفته است، چرا که »هر چه 
دیلده بینلد دل کنلد یلاد«.  و بله ایلن ترتیلب هلر روز دل بله دلبلری می بندد و بلا دیگری 

وداع می گوید.
در محیطی که حجاب است )و شرائط دیگر اسالمی رعایت می شود( دو همسر تعلق 

به یكدیگر دارند و احساساتشان و عشق و عواطفشان مخصوص یكدیگر است.
وللی در »بلازار آزاد برهنگلی« کله عملال زنلان بله صلورت کاالی مشلترکی )ال اقلل در 
مرحلله غیلر آمیلزش جنسلی( در آمده انلد دیگلر قداسلت پیملان زناشلویی مفهوملی 
نمی توانلد داشلته باشلد و خانواده هلا همچلون تلار عنكبلوت بله سلرعت متالشلی 

می شوند و کودکان بی سرپرست می مانند.3
ج( فساد جنسی زمینه افزایش فرزندان نامشروع

کتریلن پیامدهلای  گسلترش دامنله فحشلاء و افزایلش فرزنلدان نامشلروع، از دردنا
بلی حجابلی اسلت کله فكلر می کنیم نیازی بله ارقام و آمار نلدارد و دالئل آن مخصوصا 

در جوامع غربی کامال نمایان است، آن قدر عیان است که حاجتی به بیان ندارد.

1.سمیه فیض آبادی، بخش احكام اسالمی تبیان.
2. تفسیر نمونه، ج 14، ص 449ل 442، به صورت خالصه

3. همان.
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نمی گوئیلم عاملل اصللی فحشلاء و فرزنلدان نامشلروع منحصلرا بی حجابی اسلت، 
نمی گوئیلم اسلتعمار ننگیلن و مسلائل سیاسلی مخلرب در آن مؤثلر نیسلت، بلكله 

می گوئیم یكی از عوامل مؤثر آن مسئله برهنگی و بی حجابی محسوب می شود.
کله هیلچ اهمیتلی بلرای مذهلب و برنامه هلای  گسلترش فحشلاء حتلی بلرای آنهلا 
اخالقی قائل نیسلتند فاجعه آفرین اسلت، بنابراین هر چیز که دامنه فسلاد جنسلی را 
در جوامع انسلانی گسلترده تر سلازد تهدیدی برای امنیت جوامع محسلوب می شلود و 

پی آمدهای آن هر گونه حساب کنیم به زیان آن جامعه است.
مطالعات دانشمندان تربیتی نیز نشان داده، مدارسی که در آن دختر و پسر با هم 
کزی که مرد و زن در آن کار می کنند و بی بند و باری در آمیزش  درس می خوانند و مرا
حكم فرما اسلت، کم کاری، عقب افتادگی و عدم مسلئولیت به خوبی مشلاهده شلده 

است.1
د( سقوط شخصیت زن 

مسلئله »ابتذال زن« و »سلقوط شلخصیت او« در این میان نیز حائز اهمیت فراوان 
اسلت کله نیلازی بله ارقلام و آملار نلدارد،  در اثلر بلی توجهلی بله کراملت زن او مبلدل بله 
وسلیله ای خواهلد شلد بلرای اشلباع هوس هلای سلرکش یلک مشلت آللوده فریبلكار 
بلا  انسلان نماهای دیلو صفلت! در چنیلن جامعله ای چگونله یلک زن می توانلد  و 
گاهلی و دانایلی اش جللوه کنلد و حائلز مقلام واالیلی  ویژگی هلای اخالقلی اش، عللم و آ

گردد؟!2

5 (شبهاتی در باره حجاب 
ح کلرده انلد کله پلاره ای از  برخلی نسلبت بله حكلم حجلاب در اسلالم شلب هاتی طلر

آنها را می کاویم: 
الف( انزوای زنان 

مهم تریلن چیلزی کله همله آنلان در آن متفق انلد و بله عنلوان یلک ایلراد اساسلی بلر 
مسلئله حجلاب ذکلر می کننلد ایلن اسلت کله زنلان نیملی از جامعله را تشلكیل می دهند 
املا حجلاب سلبب انلزوای ایلن جمعیلت عظیلم می گلردد و طبعلا آنهلا را از نظلر فكلری 
کله احتیلاج  و فرهنگلی بله عقلب می رانلد، مخصوصلًا در دوران شلكوفایی اقتصلاد 
زیلادی بله نیلروی فعلال انسلانی اسلت از نیلروی زنلان در حرکت اقتصلادی هیچ گونه 
کلز فرهنگی و اجتماعی نیز خالی اسلت! به  بهره گیلری نخواهلد شلد و جلای آنهلا در مرا

1. همان. 
2. همان به طور خالصه.
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این ترتیب آنها به صورت یک موجود مصرف کننده و سربار اجتماع در می آیند.
پاسخ: اوال مظاهر زندگی اجتماعی زنان عفیف، خالف این را اثبات می کند و ثانیا 
کسلانی کله رسلالت عظیلم زن در املر تعلیلم و تربیلت را کار مثبلت محسلوب نمی کننلد 
از نقش خانواده و تربیت، در سلاختن یک اجتماع سلالم و آباد و پر حرکت بی خبرند، 
آنهلا گملان می کننلد راه ایلن اسلت کله زن و ملرد ملا هماننلد زنلان و ملردان غربلی اول 
صبلح خانله را بله قصلد ادارات و کارخانه هلا و ماننلد آن تلرک کننلد و بچه هلای خلود 
را بله شلیرخوارگاه ها بسلپارند و یلا در اطلاق بگذارنلد و در را بلر روی آنهلا ببندنلد و طعلم 
تلخ زندان را از همان زمان که غنچه ناشلكفته ای هسلتند به آنها بچشلانند. غافل از 
اینكه با این عمل شخصیت آنها را در هم می کوبند و کودکانی بی روح و فاقد عواطف 

انسانی بار می آورند که آینده جامعه را به خطر خواهند انداخت.1
ب( عدم هماهنگی حجاب با عصر تمدن

گیر اسلت و  ایلراد دیگلری کله آنهلا دارنلد این اسلت که حجاب یک لباس دسلت و پا
با فعالیتهای اجتماعی مخصوصا در عصر ماشلینهای مدرن سلازگار نیسلت، یک زن 
حجلاب دار خلودش را حفلظ کنلد یلا چلادرش را و یا کودک و یلا برنامه اش را؟! ولی این 
ایراد کنندگان از یک نكته غافلند و آن اینكه حجاب همیشه به معنی چادر نیست، 
بلكله بله معنلی پوشلش زن اسلت، حلال آنجلا کله بلا چادر امكان پذیر اسلت چله بهتر و 

آنجا که نشد به پوشش قناعت می شود.2
ج( تحریص مردان

 ایلراد دیگلر اینكله آنهلا می گوینلد حجلاب از ایلن نظر کله میان زنان  و ملردان فاصله 
می افكند طبع حریص مردان را آزمندتر می کند و به جای اینكه خاموش کننده باشد 

یص عی ما منع«. نسان حر آتش حرص آنها را شعله ورتر می سازد که »اال
وضعیت طمع و ولع بی حد جنسی در مغرب زمین پاسخ روشنی به این مدعاست 
سرزمینی که با برهنگی زنان خو گرفته هرگز نتوانسته راهی برای جلوگیری از صعود 
سرسام آور تجاوزات جنسی ارائه کند و چون خوانندگان فهیم با آمارهای جهانی در 

این جهت آشنایی دارند نیازی به ارائه آمار نیست!3

6 (مستثنیات حجاب 

از آیه یاد شده حدود و مستثنیات حجاب زنان نیز فهمیده می شود از جمله:

1. همان.
2. همان.

3. همان. 
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الف( اسلتثناء »زینت ظاهر« در آیه فوق خواه به معنی محل زینت باشلد یا خود زینت 
دلیل روشنی است بر اینكه پوشاندن صورت و کفین الزم نیست.

ب(�دسلتوری که آیه فوق در مورد انداختن گوشله مقنعه به روی گریبان می دهد که 
مفهومش پوشانیدن تمام سر و گردن و سینه است و سخنی از پوشانیدن صورت در 

آن نیست قرینه دیگری به این مدعاست.
شلواهد تاریخلی نیلز نشلان می دهلد کله نقلاب زدن بلر صلورت در صلدر اسلالم جنبله 
ح بیشلتر در زمینله بحلث فقهلی و روایلی این مسلئله در مباحث  عموملی نداشلت )شلر
کید و تكرار می کنیم که این حكم در صورتی است  نكاح در فقه آمده است(. ولی باز تا

که سبب سوء استفاده و انحراف نگردد.
ذکر این نكته نیز الزم است که استثناء وجه و کفین از حكم حجاب مفهومش این 
ع  تسلهیل  نیسلت کله جائلز اسلت دیگلران عملدا نلگاه کننلد، بلكله در واقلع ایلن یک نو

برای زنان در امر زندگی است.1

روایات

 اهللِ  : ِصْنفـاِن ِمـن أهـِل الّنـاِر َل أَرُهـا: َقـوٌم َمعُهـم ِسـیاٌط كأذنـاِب الَبَقـِر 
ُ

الـف( رسـول
یـالٌت مائـالٌت، رؤوُسـُهّنَ كأْسـِنَمِة  یـاٌت، ُمِ بـوَن بـا الّنـاَس، و ِنسـاٌء كاِسـیاٌت عاِر َیْضِر
یوَجُد ِمن َمسیَرِة كذا و كذا.2

َ
حَیها ل حَیها، و إّن ِر ْدَن ِر ّنَة و ال َیحجِ َ َن احلج

ْ
ِة، ال َیْدُخل

َ
الُبْخِت الائل

کله  گروهلی  ام:  ندیلده  ملن   ] ] هنلوز  را  از دوزخیلان  گلروه  دو   :پیامبلر خلدا
تازیانه هایی مانند دم گاو در دست دارند و مردم را با آن می زنند؛ و ]گروه دیگر[ زنانی 
کله پوشلش ]تلن نملا[ دارنلد و برهنله اند، کج راهه می روند و دیگلران را نیز به کجروی 
تشلویق می کنند، سرهایشلان همچون کوهان شلتر خراسلانی فروهشته است. اینان 
بله بهشلت نملی رونلد و بلوی بهشلت را کله از فاصله ای چنین و چنان )بسلیار زیاد( به 

مشام می رسد، استشمام نمی کنند.3

1. همان.
2. صحیح مسلم، ج6، ص168.

3. در متلن حدیلث تعبیرهلای »مائلالت« و »ممیلالت« ذکلر شلده اسلت. لسلان العلرب دربلاره ایلن تعبیلرات 
کله بلا کرشلمه راه می رونلد و دل ملردان را می رباینلد؛ یلا: روسلری و مقنعله  می نویسلد: مائلالت یعنلی زنانلی 
کلج و تلا نیمله بلر سلر می نهنلد؛ یلا: بلا آرایلش و زیلور بیلرون می آینلد و خلود را بله نمایلش می گذارنلد؛  خلود را 
ُممیلالت: زنانلی کله بله دیگلر زنلان یلاد می دهنلد ماننلد آنهلا رفتلار کنند )در بلی حجابی(؛ یلا: با تبختر و کرشلمه 
راه می رونلد. بله قوللی: مائلالت یعنلی زنانلی کله ماننلد بلد کاره هلا، موهلای خلود را شلانه و آرایلش می کننلد؛ و 

ممیلالت زنانلی هسلتند کله دیگلران را بله ایلن گونله آرایلش می کننلد. )زنلان آرایشلگر( 
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ب( در کافلی بله سلند خلود از ابلو عملر و زبیلری از املام صلادق روایلت کلرده که در 
حدیثی درباره واجبات اعضاء فرمود: بر چشم واجب کرده که به آنچه خدا بر او حرام 
کرده ننگرد و از آنچه بر او حالل نیست اعراض کند و ایمان و وظیفه چشم این است.
ْبصاِرِهـْم َو َیْحَفُظـوا 

َ
ـوا ِمـْن أ

ُ
ُمْؤِمِنـینَ َیُغّض

ْ
 ِلل

ْ
و خلدای تبلارک و تعاللی فرملوده: »ُقـل

وَجُهـْم« و مؤمنیلن را نهلی کلرده از اینكله بله علورت یكدیگلر نلگاه کننلد و مرد بله عورت  ُفرُ
 

ْ
بلرادرش نلگاه کنلد و علورت خود را از اینكه دیگران ببینند حفظ کند و نیز فرملوده: »َو ُقل

« و زنلان مؤمن را نهلی کرده از  ْبصاِرِهـّنَ َو َیْحَفْظـَن ُفُروَجُهـّنَ
َ
ُمْؤِمنـاِت َیْغُضْضـَن ِمـْن أ

ْ
ِلل

اینكه به عورت خواهر خود نگاه کنند و نیز عورت خود را از اینكه دیگران به آن نگاه کنند 
حفظ نمایند. آن گاه اضافه فرمودند که در هر جای قرآن درباره »حفظ فرج« آیه ای هست 

مقصود حفظ آن از زنا ست، مگر این آیه که منظور در آن حفظ از نگاه است.1

داستان

کله بلر اسلاس سیسلتم الئیلک )منهلای مذهلب ( اداره  کشلوری اسلت  □ ترکیله 
می شود، از این رو از مظاهر مذهب جلوگیری می نماید.

یكی از دختران شجاع مسلمان )19 ساله ( به نام ))نور جان کوجامان (( دانشجو 
بود و در شهر آنكارا، با حجاب اسالمی به دانشگاه می رفت و در آنجا از رئیس جمهور 
وقلت ترکیله »کنهلان اوژن « بله خاطلر حكوملت المذهبلی انتقلاد می کرد، او را دسلتگیر 

کردند و به یک سال زندان محكوم نمودند.
او در دادگاه فرمایشی آنكارا پس از شنیدن محكومّیتش به یک سال زندان، فریاد  زد:

»املام خمینلی رهبلر دنیلای اسلالم اسلت و ملن از طرفلداران او هسلتم !« ایلن دختلر 
شلیردل، آن چنلان در آن کشلور ضلّد خلدا، پایبنلد بله احلكام اسلالم بلود، کله حجلاب 
خلود را کاملال رعایلت می کلرد و بلا قلرآن مأ نوس بود و در هلر فرصتی آیات قرآن را تالوت 
می نملود و بلا صراحلت می گفلت: ملن املام خمینلی را بله عنلوان رهبلر اسلالمی 

می شناسم و از او پیروی می کنم.2
□ حجة االسالم والمسلمین حاج شیخ غالمرضا فیروزیان فرمودند:

تابسلتان سلال 1323 در ونلک مسلتوفی منبلر می رفتلم. املام جماعلت آنجلا سلید 

1. اصول کافی، ج 2، ص 30.
2  . سایت عفاف و حجاب.
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بزرگواری بود که الن با گذشت، 55 سال نامش را فراموش کرده ام.
بین گفتگوهایی که با هم داشتیم تعریف کرد:

یلک روز صلدای در منلزل بلنلد شلد وقتلی آملدم در را بلاز کلردم، خانملی نیمله برهنله 
و بی حجلاب و آرایلش کلرده و دسلت و سلینه بلاز را مقابلل خود دیدم، خواسلتم درب را 
ببندم و به او بی اعتنایی کنم. فكر کردم همین که در خانه یک روحانی با این قیافه 

آمده شاید معایب بی حجابی را نمی داند و شاید بتوانم نصیحتش کنم.
سلرم را پاییلن انداختله و گفتلم بفرماییلد، داخلل اطلاق شلده نشسلت و مسلئله ای در 
مورد ارث از من سؤال کرد. من گفتم خانم من هم از شما می خواهم مسئله ای بپرسم 

گر جواب دادید من هم جواب می دهم گفت: شما از من؟ گفتم بله. گفت بفرمائید؟ ا
ع و خوشبو  گفتم: شخصی در محلی مشغول غذا خوردن است غذا هم بسیار مطبو
اسلت، گرسلنه ای از کنلار او می گلذرد، پایلش از حرکلت می ایسلتد جللوی او می نشلیند 

شاید تعارفش کند ولی او اعتنا نمی کند.
شلخص گرسلنه تقاضلای یلک لقمله می کنلد او می گویلد: غلذا متعلق به من اسلت و 
نمی دهلم. هلر چله التملاس می کنلد او بله خلوردن ادامه می دهلد. خانم! ایلن چگونه 

آدمی است؟
گفت: آن شخص بی رحم از شمر بدتر است.

گفتم: گرسنه دو جور است، یكی گرسنه شكم و یكی گرسنه شهوت.
ع  جوان عذب و گرسلنه شلهوت، خانم نیمه برهنه و زیبایی را می بیند که همه نو
ع  را دارد، جلوان هلر چله بلا او راه ملی رود کله شلاید خانلم  عطرهلا و آرایلش هلای مطبلو

توجهی به او بكند و مقداری روی خوش به او نشان بدهد، او اعتنا نمی کند.
جلوان اظهلار عالقله می کنلد، زن محلل نمی گلذارد، جلوان خواهلش می کنلد، زن 

می گوید: من نجیبم و حاضر نیستم با تو صحبت کنم.
جوان التماس می کند، زن توجه نمی کند. این خانم چگونه آدمی است؟

خانم فكری کرد و از جا حرکت کرد و از خانه بیرون رفت.
فلردا درب منلزل صلدا کلرد، رفتلم در را بلاز کلردم، دیلدم سلرهنگی دم در ایسلتاده و 
اجلازه ورود می خواهلد وقتلی وارد اطلاق شلد و نشسلت، گفلت: من شلوهر همان خانم 
دیلروزی هسلتم. وقتلی کله بلا او ازدواج کلردم چلون خانوادهلای مذهبلی بودیلم از او 
خواستم با حجاب باشد، گفت: بعد از ازدواج. ولی زیر بار نرفت ولی دیروز آمد و از من 
چادر و پوشلش اسلالمی خواسلت، نمی دانم شلما دیروز به او چه گفتید؟ ماجرا را به او 
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گفتم. او با خود عبایی آورده بود. به من داد و تشكر کرد و رفت.1

خالصه و نتیجه گیری

کدامنی و ترک نگاه حرام، بین زن و مرد فرقی نیست. • در لزوم عّفت و پا
ع است.  • جلوه گری زنان، در جامعه ممنو

• ظاهلر بلودن قسلمت هایی از بلدن کله به طور طبیعی پیداسلت، )صورت، دسلت 
یا پا( مانعی ندارد.  

• در ایلن آیله، در میلان انلواع پوشلش ها، نلام مقنعله و روسلری آملده و ایلن دلیلل بلر 
اهمّیت پوشش سر و گردن و سینه است.  

گر پوشلاندن  • در وضع قانون باید به ضرورت ها واقعّیت ها و نیازها توّجه شلود. )ا
صورت و دست ها تا مچ واجب می شد، برای عموم زنان مشكل ایجاد می شد.(  

• اسالم به نیازهای غریزی انسان پاسخ مثبت می دهد.  
• پوشلیدن هرگونله کفلش و لباسلی کله هنلگام راه رفتن، سلبب آشلكار شلدن زیور و 

زیبایی های زن شود، جایز نیست.  
ع است.   گاه سازد ممنو • هرکاری که زینت زن را آشكار کند یا دیگران را از آن آ

• با حفظ حجاب، حضور زن در جامعه مانعی ندارد. همان گونه که شرکت زن در 
نمازجماعت بالمانع است.2

1. همان.
2. تفسیر نور، ج 6، ص 175.
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ِة ِإّنَ  ــاَل ْبــِر َو الّصَ ِذیــَن آَمُنــوا اْســَتِعیُنوا ِبالّصَ
َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»َیــا أ

یــَن « اِبِر اهلَل َمــَع الّصَ
]سوره بقره، آیه153[

»ای�افرادی�كه�ایمان�آورده�اید!�از�صبر�)و�استقامت(�و�نماز،�
كمک�بگیرید!�)زیرا(�خداوند�با�صابران�است.«

21
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گان مهم  واژ

ــــ   استعانت

کلمله اسلتعانت بله معنلای طللب کملک اسلت و ایلن در وقتلی صلورت می گیلرد کله 
نیلروی انسلان بله تنهایلی نمی توانلد مهلم و یلا حادثله ای را کله پیلش آملده بلر وفلق 
مصلحلت خلود بلر طلرف سلازد و اینكله فرملوده: از صبلر و نملاز برای مهملات و حوادث 
خلود کملک بگیریلد، بلرای ایلن اسلت کله در حقیقلت یلاوری بله جلز خلدای سلبحان 
نیسلت، در مهملات یلاور انسلان مقاوملت و خویشلتن داری آدملی اسلت، بله اینكله 
ج داده، ارتبلاط خلود را بلا خلدا وصلل نملوده، از صمیلم دل متوجه او  اسلتقامت بله خلر
شلود و بله سلوی او روی آورد و ایلن هملان صبلر و نملاز اسلت و ایلن دو بهتریلن وسلیله 
بلرای پیلروزی اسلت، چلون صبلر هلر بلال و یلا حادثه عظیملی را کوچک و ناچیلز می کند 
و نملاز کله اقبلال بله خلدا و التجلاء بله اوسلت، روح ایملان را زنلده می سلازد و بله آدملی 
می فهمانلد: کله بله جایلی تكیله دارد که انهدام پذیر نیسلت و به سلببی دسلت زده که 

پاره شدنی نیست.1

ــــ   صبر

ک و خلودداری در تنگنلا  راغلب در مفلردات گفتله: کلمله »صبلر« بله معنلای امسلا
است. وقتی کسی می گوید: »صبرت الدابة« معنایش این است که من فالن حیوان 
کسلی می گویلد: »صبلرت فالنلا«  کلردم. و نیلز وقتلی  را در جایلی بلدون عللف حبلس 
معنایش این است که بالئی بر سرش آوردم که بعدا می فهمد، بالئی که از آن خالصی 

نخواهد یافت.2
 کلمه »صبر« به طور کلی به معنای حبس و نگهداری نفس است در برابر عمل به 
ع اقتضاء  ع معتبر می شلمارند و یا ترک چیزهایی که عقل و شلر مقرراتی که عقل و شلر

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 229.
2. مفردات راغب، ماده صبر؛ منقول از المیزان، ج 13، ص 301.
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می کنند که نفوس را از ارتكاب آن حبس کرد.1 

ــــ   صالة
کله نملاز از بزرگ تریلن عبادت هایلی اسلت  دربلاره صلالة همیلن قلدر می گوییلم: 
ـالَة َتْنـی  َعـِن  کیلد بسلیار دارد، حتلی در بلاره اش فرملوده: )ِإّنَ الّصَ کله قلرآن بلر آن تا
ْنَكِر، نماز انسان را از فحشاء و منكر باز می دارد(2 و در قرآن کریم درباره  َفْحشاِء َو امْلُ

ْ
ال

هر امری سفارش می کند، در صدر آن نماز را به یاد می آورد.3

نکات تفسیری

1 (فضیلت صبر 
صبر از بزرگ ترین ملكات و احوالی است که قرآن آن را ستوده و مكّرر  امر بدان نموده 
است، تا به جایی که قریب به هفتاد مورد شده، حتی در باره اش فرموده: )ِإّنَ ذِلَك ِمْن 
ِذیَن 

َّ
 ال

َ
اهـا ِإاّل

َ
ّق

َ
ُمـورِ، ایلن صبلر از کارهلای بلس مهم اسلت(  و نیز فرموده: )َو ما ُیل

ُ
َعـْزِم اْل

 ُذو َحّظٍ َعِظمٍی، این اندرز را نمی پذیرد مگر کسانی که صبر کنند و 
َ

اها ِإاّل
َ

ّق
َ
وا َو ما ُیل َصَبُر

ْجَرُهْم ِبَغْیِر 
َ
وَن أ اِبُر  الّصَ

َ
یّف ا ُیَو

َ
نمی پذیرد، مگر صاحب بهره ای عظیم(   و نیز فرموده: )ِإّن

ِحساٍب، تنها صابرانند که بدون حساب، اجرشان به تمام داده می شود(.4  
معنلای صبلر ایلن نیسلت که انسلان خود را آماده هر مصیبتلی نموده صورت خود را 
بگیلرد تلا هلر کلس خواسلت سلیلیش بزند، نله، معنای صبر)کله یكی از فضایل اسلت( 
ایلن نیسلت کله آدملی چلون زمیلن ملرده زیلر دسلت و پلای دیگلران بیافتلد ملردم او را 
لگدکلوب کننلد و ماننلد سلنگ جللوی پلا بازیچله اش قلرار دهنلد، زیلرا خلدای سلبحان 
آدمی را طوری خلق کرده که به حكم فطرتش خود را موظف می داند هر مكروهی را از 
خود دفع نماید و خدا هم او را به وسائل و ابزار دفاع مسلح نموده تا به قدر توانایی اش 
از آنهلا اسلتفاده کنلد و چیلزی کله ایلن غریلزه را باطل و عاطل سلازد نمی تلوان فضیلت 
نام نهاد. بلكه صبر�عبارت�اسـت�از�اینکه�انسـان�در�قلب�خود�اسـتقامتی�داشـته�
باشـد�كـه�بتوانـد�كنتـرل�نظـام�نفـس�خـود�را�كـه�-�اسـتقامت�امر�حیات�انسـانی�و�
جلوگیری�از�اختالل�آن�بستگی�به�آن�نظام�دارد-�در�دست�گرفته،�دل�خود�را�از�

تفرقه�و�نسیان�تدبیر�و�خبط�فکر�و�فساد�رأی�جلوگیری�كند.

1 ـ حقتقت صرب، ج 1، ص 153.

2. سوره عنكبوت، آیه 45.
3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 518؛ با تلخیص.

4. همان.
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ج داده و از پا درنمی آیند  پس صابران آنهایی هستند که در مصائب استقامت به خر
و هجلوم رنج هلا و سلختی ها پایشلان را نمی لغزانلد، بله خلالف غیلر صابلران کله در اولین 
برخلورد بلا نامالیملات قصلد هزیمت می کنند و آن چنان فرار می کنند که پشلت سلر خود 

را هم نگاه نمی کنند.
از همین جا معلوم می شلود که صبر چه فضیلت بزرگی اسلت و چه راه خوبی اسلت 
برای مقاومت در برابر مصائب و شكستن شدت آن. ولی با این حال به تنهایی کافی 
نیسلت کله عافیلت و سلالمت را کله در مخاطلره بلوده برگردانلد، در حقیقلت صبر مانند 
دژی اسلت کله انسلان از تلرس دشلمن بلدان پناهنلده شلود وللی ایلن دژ نعملت امنیت 
و سلالمتی و حریلت حیلات را بله انسلان علودت نمی دهلد و چله بسلا محتلاج بله سلبب 

دیگری شود که آن سبب رستگاری و پیروزی را تامین نماید.1

2 (توصیف قرآن از صبر
خدای سبحان صبر را چنین توصیف کرده که خدا با صابران است که دارای این 
گلر در آیله ملورد بحلث تنهلا صبلر را توصیلف کلرد و از نملاز چیلزی نفرملود، بلا  صفتنلد و ا
َكِبیَرٌة( نماز را توصیف کرده، بدین 

َ
ا ل الِة َو ِإهّنَ ْبِر َو الّصَ اینكه در آیه:  )َو اْسَتِعیُنوا ِبالّصَ

جهت بود که مقام آیات مورد بحث مقام برخورد با مواقف هول انگیز و هماوردی با 
شلجاعان اسلت و در این مقام اهتمام ورزیدن به صبر مناسلب تر اسلت، به خالف آیه 
یَن( و نفرمود:  اِبِر سابق و باز به همین جهت در آیه مورد بحث فرمود: )ِإّنَ اهلَل َمَع الّصَ

.) )ان اهلل مع الصلین
و املا اینكله فرملود: خلدا بلا صابران اسلت این معّیت غیر آن معّیتی اسلت که در آیه: 
، او با شماسلت هر جا که باشلید(2، آمده، برای اینكه مِعیت  ْیَن ما ُكْنُمْ

َ
)َو ُهَو َمَعُكْم أ

در آیله سلوره حدیلد معّیلت احاطله و قیموملت اسلت، می خواهلد بفرمایلد: خلدا بر همه 
شما احاطه دارد و قوام ذات شما به او است، به خالف معّیت در آیه مورد بحث که به 
ج؛ صبر کلید  معنلای یلاری کلردن صابران اسلت می خواهد بفرماید )الصبلر مفتاح الفر

ج خدایی و یاری اوست(.3 فر

3(فراݡگیر بودن معنای صبر
ایلن آیله دارای مفهلوم وسلیعی اسلت و هرگونله صبر و اسلتقامت را شلامل می شلود، 

1. همان، ج 11، ص 142.
2. سوره حدید، آیه 4.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 518؛ با تلخیص.
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خلواه صبلر بله اطاعلت یلا بلر معصیلت یلا بلر مصیبلت باشلد. بلرای انجلام هلر کار مهملی 
کمک گرفتن و استعانت الزم است، خواه جهاد باشد یا غیر آن؛ بنابر این، برای انجام 
هلر کار مهملی بایلد از شلاخه های مختللف صبلر کله متناسلب بلا آن کار اسلت، یلاری 

خواست.
دربلاره تفسلیر صبلر بله »روزه« بایلد گفلت کله روزه یكلی از مصداق هلای روشلن ایلن 

صبر است، نه این که تمام مفهوم آن را در بر بگیرد.1

4 (رابطه بین صبر و صالة 
در این جا این سلؤال پیش می آید که چه رابطه ای میان صبر به معنی وسلیع کلمه با 

صالة )نماز( وجود دارد؟
بعضی از مفّسران گفته اند: رابطه آن دو این است که گاه پیمانه صبر انسان لبریز 
می شود و طاقت او بر صبر کاهش می یابد. این جاست که نماز به او قّوت قلب و اراده 

و توکل بر خدا می بخشدو بدین سان، نیروی صبر از طریق نماز افزایش می یابد.
بله تعبیلر دیگلر، هنگاملی کله انسلان از طریلق نملاز بله خلدا روی می آورد، خلود را به 
قلدرت بلی پایلان و الیلزال حلق مرتبلط می سلازد، ایلن کار، مقاوملت انسلان را در برابلر 

مشكالت، چنان افزایش می دهد که به نیروی شكست ناپذیری تبدیل می شود.
 و گاه از امیرمؤمنلان عللی کلرم بله همیلن دلیلل در حدیثلی کله گاه از پیامبلر ا
وِة 

َ
ل ْمٌر َفِزٌع، َقاَم ایل  الّصَ

َ
ُه أ

َ
َهال

َ
نقل شده و هر دو نیز صحیح می باشد، آمده است: »اَذا أ

ـوِة؛ هنگاملی کله بلا مشلكل مهملی روبه رو 
َ
ل ْبـِر َو الّصَ  َتـی  َهـِذِه الَیـِة َو اْسـَتِعیُنوا ِبالّصَ

ُ
ث

می شلد، به نماز بر می خاسلت )و پس از نماز به دنبال حل مشلكل می رفت( و این آیه 
را تالوت می فرمود: استعینوا بالّصبر و الّصلوة«2

بله هلر حلال، ایلن آیله از روشلن ترین آیاتی اسلت کله اهّمّیت صبر را بله عنوان عامل 
کله بله  پیلروزی در زندگلی مشلخص می کنلد.3 از طرفلی بله پیامبلر دسلتور می دهلد 

مؤمنین بگو:
»ای بنلدگان ملن کله ایملان آورده ایلد، تقلوای الهلی پیشله کنیلد؛ بلرای کسلانی کله 
در ایلن دنیلا نیكلی کرده انلد، پلاداش نیكلی اسلت؛ سلرزمین خلدا وسلیع اسلت هلر گاه 
تحت فشلار شلدید کافران جّبار قرار گرفتید، تسللیم نشلوید، بلكه مهاجرت کنید؛ زیرا 
ِذیَن آَمُنوا 

َّ
 َیا ِعَباِدَی ال

ْ
صابلران اجلر و پلاداش خود را بی حسلاب دریافت می کنند؛ ُقـل

وَن  اِبُر  الّصَ
َ

یّف ا ُیَو َ َ
نَیا َحَسَنًة َو ارُض اهلِل َواِسَعٌة اّن

ُ
ذیَن احَسُنوا یِف َهِذِه الّد

َّ
ُكم ِلل ّبَ ُقوا َر

َ
اّت

1. اخالق در قرآن، ج 2، ص 442.
2. اصول کافی، ج 1، ص 154 ؛  روح البیان، ج 1، ص 257.

3. اخالق در قرآن، ج 2، ص 442.
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اْجَرُهْم ِبَغیِر ِحساٍب«.1
این آیه از یک سو نشان می دهد که انسان باید در برابر مشكالتی که در راه مقابله 
بلا جّبلاران متحملل می شلود، از نیلروی صبلر کملک بگیلرد؛ زیلرا بدون آن چلاره ای جز 
تسلیم در برابر ظالمان زورمدار ندارد. و از سوی دیگر، پاداش صابران را بی حساب و 

غیر قابل شمارش بیان می دارد.
تعبیر »بی حساب« نشان می دهد که خداوند، آن قدر به آنها پاداش می دهد که جز او، 

کسی قادر به حسابش نیست. به همین جهت در حدیثی از رسول خدا  می خوانیم:
 »هنگامی که نامه های اعمال گشوده می شود و ترازوهای اعمال نصب می شود، 
برای کسانی که گرفتار بالهای سختی شدند و صبر کردند، نه ترازویی نصب می شود 
و نه نامه عملی گشوده خواهد شد )بلكه بی حساب به آنها پاداش می دهند(؛ سپس 
وَن اْجَرُهم ِبَغیِر ِحساٍب«.2 اِبُر  الّصَ

َ
یّف ا ُیَو َ َ

پیامبر اسالم  آیه فوق را تالوت نمود: اّن
تعبیلر بسلیار جالبلی دربلاره اهّمّیلت صبر در قلرآن وجود دارد و آن این که فرشلتگان 
هنگامی که برای دیدار بهشلتیان از هر دری وارد می گردند، به آنها می گویند: »سلالم 
بلر شلما! بله خاطلر صبلر و اسلتقامتتان، چله پایلان خوبلی در ایلن سلرا نصیبتلان شلد!؛ 

اِر«.3  
َ

ا َصَبْرُتْ َفِنْعَم ُعْقَی الّد ْیُكم ِبَ
َ
َسالٌم َعل

جالب این که از میان تمام اعمال و طاعات و عبادات و کارهای نیک بهشلتیان، 
انگشت روی صبر و شكیبایی آنها می گذارند و آن را سبب ورود به بهشت می شمارند 
گر دقت کنیم، تصدیق خواهیم کرد که صبر و استقامت، نقش مهمی در سعادت  و ا
انسلان و بهشلتی شلدن او دارد؛ زیلرا بلدون صبلر؛ نله پرهیلز از گنلاه ممكلن اسلت و نله 
انجلام اطاعت هلا و عبادت هلا، نله جهاد با نفس و نه جهاد با دشلمن. به همین دلیل 

فرشتگان، در نخستین تبریک به بهشتیان، به مسئله صبر تكیه می کنند.4

5 (همه طاعات در سایه صبر انجام می ݡگیرد
طاعات در سایه صبر انجام می گیرد، در آیه بیست و دوم همین سوره آمده است: 
»اندیشلمندان و اولوااللباب، کسلانی هسلتند که به خاطر ذات پروردگارشلان، صبر و 

1. سوره زمر، آیه 10.
2. ایلن حدیلث را مرحلوم طبرسلی در »مجملع البیلان« و قرطبلی در تفسلیر خلود و برسلویی در »روح البیلان« 

کرده انلد. باتفاوت هلای مختصلری در ذیلل آیله ملورد بحلث نقلل 
3. سوره رعد، آیه 24.

4. اخالق در قرآن، ج 2، ص 442.
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شلكیبایی می کننلد، نملاز را برپلا می دارنلد واز آنچله بله آنهلا روزی داده ایلم، در پنهلان 
وا  ذیـَن َصَبـُر

َّ
و آشلكار، انفلاق می کننلد و بلا حسلنات، آثلار سلّیئات را از بیلن می برنلد؛ َوال

َسَنة   َو َعالِنَیًة َو َیْدَرُئوَن ِباحْلَ
ً
ا َرَزْقَناُهْم ِسّرا وَة َو اْنَفُقوا ِمَّ

َ
ل ْم َو اَقاُموا الّصَ ِ ّبِ ابِتَغاَء َوْجِه َر

َئة ...«.1 السّیِ
در تفسلیر ایلن آیله، حدیلث جالبلی از املام عللی بلن الحسلین نقلل شلده اسلت: 
»هنگامی که روز قیامت می شود، ندا دهنده ای ندا می دهد که اهل صبر و شكیبایی 
به پاخیزید؛ گروهی بر می خیزند، به آنها گفته می شلود: سلوی بهشلت بروید. در این 
هنلگام، فرشلتگان بله اسلتقبال آنهلا می آینلد و می گوینلد: کجلا می رویلد؟ می گوینلد: 
از  )قبلل  آری  می گوینلد:  حسلاب؟!  از  قبلل  می گوینلد:  فرشلتگان  بهشلت!  سلوی 

حساب(. می گویند: شما کیستید؟
می گویند: ما اهل صبریم؛ می گویند: صبر شلما چه چیز بوده اسلت؟ می گویند:»ما 
در راه طاعلت پلروردگار و پرهیلز از گناهلان و در برابلر بلال و انلدوه و غلم، در دنیلا صبلر 
و شلكیبایی کردیلم«. آن گاه حضلرت فرملود: »این جاسلت کله فرشلتگان می گوینلد: 
داخلل بهشلت  شلوید؛ چله عاللی اسلت پلاداش عاملالن«. بعضلی از راویلان احادیلث 

ا َصَبْرُت«.2  یُكم ِبَ
َ
گفته اند: »در همین جا فرشتگان می گویند: »َسالٌم َعل

کله اهّمّیلت صبلر و  گرفلت  ع آنچله در آیلات بلاال آملد، می تلوان نتیجله  از مجملو
شلكیبایی و اسلتقامت، بسلیار بیش از آن اسلت که ما فكر می کنیم. به گفته بعضی از 
کید  مفسلران، صبر در قرآن مجید، بیش از هفتاد بار یا نزدیک به یكصد بار تكرار و تأ
کید قرار نگرفته  شلده، در حالی که هیچ یک از فضایل انسلانی، به این اندازه مورد تأ
کله قلرآن، بلرای ایلن فضیللت اخالقلی و عمللی اهّمّیلت  اسلت. ایلن نشلان می دهلد 
فراوانی قائل است و آن را عصاره همه فضیلت ها و خمیر مایه همه سعادت ها و ابزار 

وصول به هر گونه خوشبختی و سعادت می داند.
مشلابه ایلن کالم الهلی را در همیلن سلوره3 خواندیلم کله خداونلد بله بنی اسلرائیل 
می فرملود: در برابلر نامالیملات و سلختی ها، از صبلر و نملاز کملک بگیریلد. در ایلن آیله 
نیز به مسللمانان دسلتور داده می شلود تا در برابر حوادث سلخت زندگی، از صبر و نماز 

یاری بجویند. آری، دردهای یكسان، داروی یكسان الزم دارد. 
گلر متصلل به  گلوار، ا  انسلاِن محلدود، در میلان مشلكالت متعلّدد و حلوادث نا

ً
اصلوال

1. سوره رعد، آیه 24.
2. تفسیر قرطبی، ج 5، ص 4532.

3. سوره بقره، آیه 45.
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قدرت نامحدود الهی نباشلد، متالشلی ومنكوب می شلود. و انساِن مرتبط با خداوند، 
در حلوادث و سلختی ها، خلود را نمی بلازد و بلرای او حلوادث، بلزرگ نمی نمایلد. کسلی 
که نماز را با حضور قلب و با توّجه می خواند، به معراج می رود. هرچه پرواز معنوی او 
بیشتر باشد و باالتر رود، دنیا و مشكالت آن و حّتی خوشی های آن کوچكتر می شود. 
وا  یِن، اْشُكُر و ُكُر انسان، یا در نعمت بسر می برد که باید به آیه قبل عمل کند؛ »َفاْذ

ْبِر«1 یِل« و یا در سختی به سر می برد که باید به این آیه عمل کند؛ »اْسَتِعیُنوا ِبالّصَ

6 (ثمرات صبر
الف(صبر، مادر همه کماالت است.

ب(صبر در جنگ، مایه شجاعت است.
ج(صبر در برابر گناه وسیله تقواست.

د(صبر از دنیا، نشانه زهد است.
هل(صبر در شهوت، سبب عّفت است.

ع است.2 و(صبر در عبادت، موجب طاعت و صبر در شب هات، مایه ی َور
طبیعلت زندگلی دنیلا ایلن اسلت کله بلا موانع و مشلكالت و آفات همراه می باشلد. در 
گر انسلان از آنها نگذرد،  مسلیر انجام »بایدها« و »نبایدها« اغلب مشلكالتی اسلت که ا
بله مقصلد نمی رسلد. در ضملن، همیشله آفلات و مصائبلی در کمیلن نعمت هاسلت که 
باعلث از دسلت دادن آنهلا می شلود، مصایبلی در املوال و انفس و عزیزان و دوسلتان و 

مواهب دیگر.
انسلان بلدون صبلر و اسلتقامت، هلم در جهلات مثبلت بله جایلی نمی رسلد و هلم در 
برابر عوامل منفی و قادر به ایستادگی نیست. به همین دلیل، کلید اصلی پیروزی ها، 
صبر و شكیبایی است و از آنجا که دین مجموعه ای از بایدها و نبایدهاست، اطاعات 
و تلرک معاصلی، بلدون صبلر و اسلتقامت، بقلا و دوامی نلدارد؛ زیرا طبق بیان گذشلته، 

صبر در برابر ایمان، همانند سر نسبت به بدن است.
از ایلن رو، در بعضلی از احادیلث اسلالمی )از جملله حدیثلی از امیرمؤمنلان( نقلل 
شلده: »صبلر و ظفلر، قریلن هلم شلمرده شلده اند کله بله واسلطه صبلر، ظفلر می آیلد«؛ 

َفُر؛ صبر مساوی با پیروزی است!«.3 
َ

ْبُر الّظ »الّصَ

1. اخالق در قرآن، ج 2، ص 447.
2. تفسیر نور، ج 1، ص 236.
3. غررالحكم، حدیث 213.
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در آیات قرآن نیز شلرط مهم پیروزی مجاهدان راه خدا را صبر و شلكیبایی شلمرده 
ٌة 

َ
ِ َو اْن َیُكـْن ِمْنُكـم ِمـأ َتـْین

َ
وَن َیْغِلُبـوا ِمأ وَن َصاِبـُر اسلت: »... اْن َیُكـن ِمْنُكـم ِعشـُر

وا«1 ذیَن َكَفُر
َّ
 ِمن ال

ً
فا

ْ
ل

َ
َیْغِلُبوا أ

)هر گاه بیست نفر صبور و با استقامت از شما باشد، بر دویست نفر غلبه می کنند و 
گر صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران پیروز می گردند( ا

چه نیرویی اسلت که یک نفر را توانایی مقابله با ده نفر و صد نفر را توانایی مقابله 
بلا یلک هلزار نفلر را می دهلد. ایلن نیلرو هملان صبلر و اسلتقامت اسلت کله در آیله بله آن 

تصریح شده است.
کلم اسلتقامت، بسلیار زود از میلدان حلوادث  کلم حوصلله و  افلراد سسلت اراده و 
می گریزنلد، یلا در برابلر حجلم مشلكالت زانلو می زنند. نه دنیا را بدون صبر و اسلتقامت 
بله  انسلان می دهنلد و نله آخلرت را؛ بله همیلن دلیلل، اقلوام و ملت هایلی در جهلان 

پیشرفت دارند که استقامت بیشتری داشته باشند.
در حلاالت علملای بلزرگ )اعلم از شلخصیت های واالی مذهبی کله درهای علوم را 
کتشلافات بزرگی نایل شلدند(  گشلودند یا دانشلمندان علوم دیگر که به اختراعات و ا
چیلزی کله بیلش از هلر چیلز دیگلر می درخشلد، صبلر و اسلتقامت آنها اسلت. گاهی یک 
دانشلمند، برای کشلف یک قانون علمی، ناچار اسلت چند سلال در انزوا در کتابخانه 

یا آزمایشگاه خود بماند تا موّفق به کشف آن شود.
از سلوی دیگلر، افلراد کلم صبلر و اسلتقامت، بسلیار زود آللوده انلواع گنلاه می شلوند، 
گر مقاومت  زیلرا گناهلان، جاذبه هلای نیرومنلدی برای نفس سلرکش انسلانی دارد و ا

شدیدی در انسان نباشد، ایستادگی در برابر آن جاذبه ها ممكن نیست.
 

ً
 َطویال

ً
در حدیثی از امام صادق آمده است: »َكْم ِمْن َصْبِر َساَعٍة َقْد اْوَرَثْت َفَرَحا

2»
ً

 َطویال
ً
ِة َساَعٍة َقد اْوَرَثْت ُحْزنا

َ
ّذ

َ
و َكم ِمْن ل

)بسلیار اتفاق افتاده که یک سلاعت صبر و شلكیبایی، سلبب شلادی طوالنی شلده 
است و چه بسیار لّذت کوتاهی در یک ساعت، غم واندوه طوالنی به بار آورده است(

گرفتلار خسلارت ها و زیان هلای ملادی،  ممكلن اسلت در طلول زندگلی، انسلان 
 در ملورد ملرگ نزدیكان باید گفت: چنان نیسلت که 

ً
اجتماعلی و یلا معنلوی شلود؛ مثلال

دوسلتان و خویشلاوندان همه با هم متولد شلوند و همه با هم بمیرند، بعضی زودتر و 
بعضی دیرتر، چشم از جهان می پوشند، آنها که زودتر می روند، بازماندگان را به داغ 

1. سوره انفال، آیه 65.
2. کنز الفوائد، ص 58.
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گر انسلان، صبور نباشلد، به زودی سلالمتش را از دسلت  و فراق خود مبتال می سلازند. ا
می دهلد، از همله چیلز زندگلی مأیلوس گشلته و دسلت او از کار می مانلد. آری! این صبر 
گوار، به روح و قلب انسان  توانایی ادامه حیات  است که با وجود تمام این حوادث نا

را می دهد.
خالصه این که: درباره اهّمّیت صبر و نقش آن در پیشبرد دین و دنیا، هر چه بیان 
شود کم است. به همین دلیل، تعبیرات بسیار واالیی را که در روایات اسالمی درباره 
پلاداش صابلران آملده اسلت، نبایلد مبالغله پنداشلت  و در یلک بیلان کللی می تلوان بله 
 ِبَصْبِرِه َدَرَجـَة الّصاِئِ 

َ
ـُه َمْن َصَبَر َنـال

َ
ایلن روایلت از املام باقلر  تمسلک بجوییلم: »اّن

ٍد؛ هر کس صبر و شكیبایی  ِذی َضَرَب ِبَسیِفِه ُقّداَم ُمّمَ
َّ
هیِد ال

َ
، َو َدَرَجة الّش قاِئِ

ْ
ال

کنلد، بله خاطلر آن بله مقلام روزه داران شلب زنده دار می رسلد و درجه شلهیدی را که در 
کلرم بلا شمشلیر بله دفلاع پرداختله و شلربت شلهادت نوشلیده  پیشلاپیش پیغمبلر ا

است، را به دست می آورد«.1 

7 (شاخه های صبر
در بسلیاری از گفتلار و نوشلتار علملای اخلالق و بلزرگان اسلالم، »صبر« به سله شلاخه 

تقسیم شده است:
الف( صبر بر اطاعت.
ب( صبر بر معصیت.
ج( صبر بر مصیبت.

منظور از »صبر بر اطاعت«؛ ایستادگی در برابر مشكالت اطاعت فرمان خداست.
اطاعلت فرملان الهلی در نملاز و روزه و حلج و جهلاد و ادای واجبلات ماللی، هماننلد 
خمس و زکات و هم چنین صبر و شكیبایی در برابر مشكالت اطاعت اوامر استحبابی 

که دامنه گسترده ای دارد.
منظلور از »صبلر بلر معصیلت«؛ ایسلتادگی در برابلر شلعله های سلرکش شلهوات و 
گلر چنیلن نباشلد، طوفان شلهوات و  هیجان هلای برخاسلته از هلوا و هلوس اسلت کله ا

کی و صدق و صفا و ... را از بین می برد. هوس ها تمام ایمان و تقوا و پا
و منظور از »صبر بر مصیبت«؛ آن است که انسان در طول زندگی، در برابر حوادث 
کلی؛ ماننلد از دسلت دادن عزیلزان، خسلارت های عظیم مالی، بله خطر افتادن  دردنا
آبلرو و حیثیلت اجتماعلی، گرفتلاری در چنگال بیماری های صعب العالج و افتادن در 
دام دوسلتان ناباب و شلرکای خائن و حكومت ظالم و گاه همسلران فاسلد و ... صبر و 

1. وسائل الشیعه، ج  11، کتاب الجهاد، ص 209.



305

شكیبایی را از دست ندهد.
بزرگان اخالق، این تقسلیم سله گانه را از روایات اسلالمی گرفته اند؛ همانند روایتی 
 

َ
صیَبِة َو َصْبٌر َعی  امْلُ

َ
َثٌة، َصْبٌر َعی ْبُر َثال که از پیامبر اسالم نقل شده است: »الّصَ

ـا،  َهـا ِبُحْسـِن َعزاهِئَ
َ

 امُلصیَبـِة َحـّتَ  َیُرّد
َ

ـْن َصَبـَر َعـی َ
َ

ْعِصَیـِة، ف  امْلَ
َ

اَعـِةَو َصْبـٌر َعـی الّطَ
ـَماِء ایَل االرِض، َو  َرَجِة َكما َبینَ الّسَ

َ
َرَجِة ایَل  الّد

َ
ٍة َدَرَجٍة َما َبینَ الّد

َ
ُه َثالَث ِمأ

َ
َكَتَب اهلل ل

َرَجِة َكَما َبینَ 
َ

َرَجِة ایَل الّد
َ

ِة َدَرَجٍة، َما َبینَ الّد
َ
ُه ِسّتَ ِمأ

َ
اَعِة َكَتَب اهلُل ل  الّطَ

َ
َمْن َصَبَر َعی

ِة َدَرَجٍة َما َبینَ 
َ
ُه ِتْسـَع ِمـأ

َ
ْعصیـِة َكَتَب اهلُل ل  امْلَ

َ
َعـْرِش َو َمـْن َصَبـَر َعـی

ْ
ـوُم ااْلرِض ایَل  ال نُ ُ

ت
َعْرِش«1

ْ
ی ال وِم االْرِض ایَل  ُمْنهَتَ نُ ُ

َرَجِة َكَما َبینَ ت
َ

َرَجِة ایَل الّد
َ

الّد
صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت کسی که 
صبلر بلر مصیبلت کنلد و آن را بلا شلكیبایی و صبلر جمیل تحمل نماید، خداوند سلیصد 
درجه برایش می نویسد که فاصله میان هر درجه همانند فاصله آسمان و زمین است 
و هلر کلس صبلر بلر اطاعلت کنلد، خداونلد ششلصد درجله برایش می نویسلد کله فاصله 
هلر یلک بلا دیگلری هماننلد فاصلله انتهلای زمیلن تا عرش خداسلت. و هر کلس صبر بر 
معصیلت کنلد، خداونلد نهصلد درجله برایش می نویسلد که فاصله هر یلک با دیگری، 

همانند فاصله منتهای زمین تا منتهای عرش خداست«.  
از تعبیرات این حدیث، استفاده می شود که صبر بر معصیت مهم تر از همه است و 

صبر بر اطاعت در مرحله دّوم و صبر بر مصیبت در مرحله سّوم قرار دارد.
امیرمؤمنان علی در حدیثی دیگر، بعد از آن که ایمان را بر چهار ستون قرار داده 
کله رکلن اّول آن صبلر، رکلن دّوم آن یقیلن و رکلن سلّوم آن، عقل و رکلن چهارم آن جهاد 
ْهـِد َو  ـَفِق َو الّزُ

َ
ـْوِق َو الّش

َ
 الّش

َ
َبـِع ُشـَعٍب، َعـی   اْر

َ
ـا َعـی ْبـُر ِمْنَ ّصَ

ْ
اسلت، می فرمایلد: »َو ال

ِب؛ صبر چهار شعبه دارد، اشتیاق، ترس، زهد و انتظار.«2
ُ
َرّق الّتَ

 و سلپس در شلرح آن می فرمایند: »کسلی که اشلتیاق بهشلت داشته باشلد، از شهوات و 
هوس های سرکش به کنار می رود و آن کسی که از آتش دوزخ بترسد، از محّرمات دوری 
می گزیند و کسی که زهد بر دنیا داشته باشد، مصیبت ها را ناچیز می شمرد و کسی که در 

انتظار سرانجام نیک باشد، برای انجام نیک سرعت می گیرد«.  
ح انگیزه های  بلا اندکلی دقلت روشلن می شلود کله هدف املام، در ایلن بیان، شلر
 صبلر و اسلتقامت اسلت، نله شلاخه های آن. نظیلر حدیث فلوق که از پیامبر اسلالم

1. بحار االنوار، جلد 68، صفحه 77- در اصول کافی، جلد 2، صفحه 91 نیز همین معنی نقل شده است. 
2. نهج البالغه، کلمات قصار، حدیث 31.
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نیز نقل شده است.1

ع و بی تابی  8 (جز
ع« نقطله مقابلل »صبلر« اسلت و آن، حاللت بی قلراری و ناشلكیبایی در برابلر   »جلز
حلوادث و مشلكالت اسلت، بله گونله ای کله انسلان در برابلر حادثله زانلو زنلد، مأیلوس 

شود، بی تابی کند و یا از تالش و کوشش برای رسیدن به مقصد چشم بپوشد.
ع یكلی از بدتریلن و نكوهیده تریلن صفلات اسلت کله انسلان را در دنیلا و آخلرت  جلز
بله بدبختلی می کشلاند و از رسلیدن بله مقاملات واال بلاز ملی دارد و ارزش و مقلام او را در 

جامعه کاسته، شربت زندگی را در کامش تلخ و شهد حیات را شرنگ می سازد.
ج«، انسلان را موجلودی حریلص و کلم طاقلت معرفلی  قلرآن مجیلد در سلوره »معلار
می کنلد کله وقتلی بلدی بله او برسلد، بلی تابلی می کنلد و هنگامی که خوبی به او رسلد، 
ـّرُ 

َ
ـُه الّش * اَذا َمّسَ

ً
وعـا

ُ
ْنسـاَن ُخِلـَق َهل بخلل ملی ورزد و مانلع دیگلران می شلود، »اّنَ اال

 2.»
ً
یُر َمنوعا ُه احْلنَ * َو اَذا َمّسَ

ً
وعا َجز

افراد با ایمانی را که به نماز و کمک به محرومان و اصول عّفت و امانت و شهادت 
ج می کند. ع« خار به حق وفا دارند، استثنا کرده و از تحت عنوان »هلو

 افراد جزوع و ناشلكیبا بخیل 
ً

تعبیر آیات فوق، شلاید اشلاره به این باشلد که معموال
هم هستند؛ همان گونه که بخیالن ناشكیبا می باشند؛ به تعبیر دیگر این دو صفت 

ع« جمع شده اند. با یكدیگر رابطه دارند و از این رو در مفهوم »هلو
در روایلات اسلالمی نیلز بحث های جاللب و عمیق و نكته های قابل مالحظه ای در 

این زمینه دیده می شود که هر یک از دیگری آموزنده تر است.
ع و بی تابی هیچ مشكلی را حل نمی کند، تنها اثرش  دلیل آن روشن است؛ زیرا جز
ایلن اسلت کله روح و جسلم انسلان را در هلم می کوبلد، بله همیلن دلیلل از شلكیبایی پلر 
، هنگاملی کله انسلان، عزیزی را از دسلت دهد، ممكن اسلت 

ً
زحمت تلر می باشلد؛ مثلال

ک کند، نعره و فریاد بكشد و یا سرانجام خودکشی  سرش را به دیوار بكوبد، گریبان چا
کنلد؛ املا هیلچ یلک از این هلا عزیلز از دسلت رفته را بلاز نمی گرداند، بلكله تنها پایه های 
ایمان و سلالمت جسلم و جان او را درهم می کوبد، عالوه بر این، اجر و پاداش انسلان 

ح آن در حدیث بعد می آید.3 را نیز برباد می دهد که شر

1. اخالق در قرآن، ج 2، ص 467.
ج، آیه 21لل  19. 2. سوره معار

3. اخالق در قرآن، ج 2، ص 459.
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ع و ناشکیبایی  9( درمان جز
این بیماری درونی، مانند بسیاری از بیماری های دیگر، راه های درمان دارد که در ذیل 

به آنها اشاره می کنیم:
الف( تشخیص درد و تجویز بهترین راه درمان 

هنگامی که یک طبیب روحانی، این بیماری اخالقی را از طریق آثار و نشانه هایش 
)ماننلد بلر سلر و صلورت زدن، انگشلت بله دنلدان گزیدن، نالله و فریاد کشلیدن، با کج 
خلقلی و خشلونت بلا دیگلران صحبلت کلردن، بلا زن وفرزنلد خلود بدرفتلاری نملودن و 
حداقل زبان به شلكوه گشلودن( تشلخیص داد، برای درمان دسلت به کار می شلود و 

از راه های مختلف اقدام می کند!
ب( یادآوری پیامدهای شوم جزع و بی تابی 

ع و بلی تابلی و آثلار سلوء آن نقلش مهملی در درملان ایلن  یلادآوری پیامدهلای جلز
بیماری روحی دارد. شلاید کمتر کسلی این آثار را بداند و از این حالت، بیزار نشلود و در 

صدد رفعش برنیاید.
کله انسلان بدانلد، ناشلكیبایی ها، اجلر و پلاداش او را در پیشلگاه  آری! هنگاملی 
خلدا )طبلق روایلات گذشلته(، بلر بلاد می دهلد؛ بلی آن کله مشلكلی را حلل کنلد، روان 
انسلان را درهلم می کوبلد و آراملش او را سللب نملوده و سلالمت جسلم و جلان او را بله 
خطلر می انلدازد؛ از همله بدتلر ایلن کله درهلای حلل مشلكل را بلر روی انسلان می بندد؛ 
گلر بله هنلگام بلروز مشلكالت و مصائلب، انسلان خونسلردی خویلش را حفظ کند  زیلرا ا
و به اعصاب خویش مسللط باشلد، اغلب راه حلی برای گشلودن مشلكل و یا حّداقل، 
کاهش مصائب می یابد؛ ولی انسلان ناشلكیبا بر اثر اضطراب و بی تابی و عدم تسللط 
بر اعصاب و عدم تمرکز فكر، حتی درهایی را که آشكارا به رویش باز است، نمی بیند؛ 
درسلت ماننلد پرندگانلی کله در اتلاق و سلالنی گرفتلار شلوند، مرتلب خلود را بله ایلن در و 
دیلوار می کوبنلد و حتلی هنگاملی کله صاحلب خانله، پنجره هلا را می گشلاید تلا آنهلا آزاد 
شلوند، بله خاطلر اضطلراب و بی تابی شلان، حتلی دریچه هلای بلاز را نیلز نمی بینند که 
گر لحظه ای آرام گیرند و شلكیبایی پیشله کنند و نگاهی به اطراف خود اندازند، به  ا

آسانی راه نجات خود را پیدا خواهند کرد.
دقلت بله ایلن حقایلق، تأثیلر مهملی در تغییر این حالت دارد و به تدریج انسلان را در 

صف شكیبایان در می آورد.
ج( مطالعه آیات و روایاتی كه پیرامون اجر و پاداش صابران وارد شده است 

مطالعله آیلات و روایاتلی کله دربلاره اجلر صابلران وارد شلده اسلت، نقلش مهملی در 
تقویلت روحیله صبلر در انسلان دارد، از جملله ایلن آیله شلریفه کله بزرگ تریلن بشلارت 
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را بله صابلران می دهلد: »بشلارت ده صابلران را همان هلا کله وقتلی مصیبتلی بله آنهلا 
ـا 

َ
ـوا اّنـا هلِِل َو اّن

ُ
ـم ُمصیَبـٌة َقال ذیـَن اَذا اَصاَبهْتُ

َّ
یـَن* ال اِبر ـِر الّصَ برسلد، می گوینلد: »و َبّشِ

ْهَتـُدوَن؛ ما از  ِئـَك ُهـُم امْلُ
َ
ـُة َو اول ـْم َو َرمْحَ ِ ّبِ ـواٌت ِمـْن َر

َ
ِیـم َصل

َ
ِئـَك َعل

َ
یـِه َراِجُعـوَن* اول

َ
ال

خداییلم و بله سلوی او بلاز می گردیلم، رحملت و درود خلدا بلر آنهاسلت و آنهلا هدایلت 
یافتگانند ... «.1 

گونلی اسلت  تعبیلر »اولِئـَك ُهـُم امُلهَتـدوَن« تعبیلر پلر معنلا و دارای تفسلیرهای گونا
کله ممكلن اسلت یكلی از تفسلیرهای آن هملان کله در بلاال ذکلر شلد، باشلد و آن ایلن که 
صابلران، راه حلل مشلكالت را زودتلر از دیگلران پیلدا می کننلد و درهلا بله روی آنلان 

گشوده می شود.
چلون یكلی از عواملل اصللی بلی تابلی »ضعلف نفلس« اسلت؛ پس هلر قدر انسلان در 
تقویت روحیات خود بكوشد، در زدودن آثار ناشكیبایی و بی صبری موفق تر است.

د( مطالعه احوال انبیا و اولیا و بزرگان 
یكلی دیگلر از راه هلای درملان بی تابلی، مطالعله حاالت انبیا و اولیا و صبر و شلكیبایی 

گون و دشمنان درونی و بیرونی است. آنان در مقابل مصائب و درد و رنج های گونا
یلادآوری ایلن مسلائل بله انسلان الهلام می دهلد کله نبایلد در برابلر حجلم مشلكالت 

بی تابی نمود.
هـ( تلقین و اعتماد به نفس در تحمل سختی ها

ایلن نكتله را نیلز نبایلد فراملوش کلرد کله تلقیلن، چله از سلوی خلود و چله از طلرف 
دیگران، عامل مؤثری در برطرف سلاختن اخالق سلوء و صفات زشلت نفسلانی است. 
گر ناشكیبایان هر روز به خود تلقین شكیبایی کنند و اطرافیان نیز در تلقین کوتاهی  ا

نكنند، بی شک آثار شكیبایی در آنان ظاهر می شود.
 َیْومی 

َ
ل  اّوَ

ْ
ُهّمَ اْجَعـل

َّ
ایلن بحلث را بلا دعایلی از امام سلجاد پایان می دهیلم: »الل

ُه َفَزُع َو اوَسـَطُه َجَزٌع َو 
ُ
ل  اُعوُذ ِبَك ِمْن َیوٍم اّوَ

ً
احـا ج

َ
 َو آِخـَرُه ن

ً
 َو اوَسـَطُه َفالحـا

ً
َهـَذا َصالحـا

آِخُرُه َوَجٌع؛ پروردگارا! آغاز روز مرا صالح و سلعادت و وسلط آن را رسلتگاری و پایانش را 
پیروزی قرار ده. پناه  به تو می برم از روزی که آغازش بی تابی و وسط آن ناله و فریاد 

و پایانش درد و رنج باشد«.
ع انسلان را به درد و رنج می کشلاند و نه  ع و فز از این تعبیر اسلتفاده می شلود که جز

تنها از درد انسان نمی کاهد، بلكه دردش را افزایش می دهد.

1. سوره بقره، آیه 157للل  155.
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روایات

وی عـن الصـادق أنـه قـال ما مینع أحدكم إذا دخـل علیه غم من غموم  اللف( »ر
الدنیـا أن یتوضـأ ث یدخـل السـجد فیركـع ركعتـین یدعـو اهلل فیـا أ مـا سعـت اهلل تعـایل 

الِة«1  ْبِر َو الّصَ یقول: »َو اْسَتِعیُنوا ِبالّصَ
از املام صلادق نقلل شلده کله فرمود: »هنگامی که با غملی از غم های دنیا روبرو 
می شوید وضو گرفته، به مسجد بروید، نماز بخوانید و دعا کنید، زیرا خداوند دستور 

الِة«  ْبِر َو الّصَ داده »َو اْسَتِعیُنوا ِبالّصَ
توجله بله نملاز و راز و نیلاز بلا پلروردگار نیلروی تلازه ای در انسلان ایجلاد می کنلد و او را 

برای رویارویی با مشكالت نیرو می بخشد.
إْن ُظِلَم  ـُم، وال َیظِلـُم، و

ُ
یـِه َیْحل

َ
 عل

َ
إن ُجِهـل ، و

ُ
َهـل ب( عنله: الؤمـُن َحلـمٌی ال َیحجْ

یِه َصبَر.2 
َ
 عل

َ
ل إن ُبحنِ ، و

ُ
َغفَر، وال َیبَخل

گر نسلبت  امام صادق: مؤمن، بردباری اسلت که به کسلی ]جسلارت نمی کند وا
گلر به وی سلتم شلود  بله او جسلارتی صلورت گیلرد بردبلاری ملی ورزد، سلتم نمی کنلد وا

گر بر او بخل ورزند، صبر می کند. می بخشد. بخل نمی ورزد وا
وَن إاّل ِبَصبِرُكم عی ما َتكَرُهوَن.3 ّبُ ِ

ُ
ج(عیس: إّنُكم ال ُتدِرُكوَن ما ت

عیسلی: شلما بله آنچله دوسلت داریلد نخواهیلد رسلید، مگر بلا صبلر در برابر آنچه 
ناخوش می دارید.

ِیـم 
َ
وا َفصـاَرت عل ـم َیشـُكُر

َ
 أنَعـَم عـی َقـوٍم فل

َّ
د(عـن الصـادق: إّن اهلل َ َعـّزَ و جـل

ِیم ِنعَمًة.4
َ
وا َفصاَرت عل َوبااًل، و ابَتی َقوما ِبامَلصائِب َفَصَبُر

امام صادق: خداوند عّز و جّل به مردمی نعمت داد و آنها سپاس گزاری نكردند 
و بدین سبب آن نعمت بر آنان وبال شد و مردمی را به مصیبت ها مبتال کرد و آنها صبر 

کردند و در نتیجه، آن مصیبت ها به نعمت تبدیل شد.
، و الثانیـُة أن ال 

َ
ـا أن ال َیكَسـل

ُ
ل  اهللِ  : َعالمـُة الصاِبـِر یف ثـالٍث: أّوَ

ُ
هـ(رسـول

، و إذا  ـَع احَلـّقَ  َفقـد َضّیَ
َ

ّنـُه إذا َكِسـل ـِه تعـایل ؛ ل ّبِ َیضَجـَر، و الثالثـُة أن ال َیشـُكَو ِمـن َر
 فقد َعصاُه.5

َّ
ِه َعّزَ و جل ّبِ كَر، و إذا َشكا ِمن َر

ُ
َضِجَر َل ُیَؤّدِ الّش

1. مجمع البیان،  ج 1، ص، 217.
2 ـ الکافی، ج 2، ص 235.

3. بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 79، ص 138.
4. الكافی )ط - السالمیة(، ج 2، ص 92.

5. علل الشرائع، ج 2، ص 498.



310

پیامبر خدا: نشلانه شلكیبا سله چیز اسلت: اّول آن که تنبلی نمی وزرد، دوم آن 
گر  که افسلرده و دلتنگ نمی شلود  و سلوم آن که از پروردگار خود ِشلكوه نمی کند؛ زیرا  ا
گر از  گر افسلرده و دلتنگ باشلد، شلكر نمی گزارد و ا تنبل باشلد، حق را فرو می گزارد و ا

پروردگارش شكایت کند، معصیت او را کرده است.

داستان

گفلت: مسلتمندان ملردی را بله عنلوان پیلک خدملت حضلرت  انلس بلن ماللک 
رسلول فرسلتادند وقتلی کله شلرفیاب شلد عرض کلرد من از طلرف بینوایلان پیامی 
دارم. حضلرت فرملود: مرحبلا بله تلو و دسلته ای که من آنها را دوسلت دارم. عرض کرد 
یلا رسلول اهلل فقلراء می گوینلد ثروتمنلدان تمام حسلنات را برده اند بله حج می روند که 
گر مریض شلوند زیادی اموال خود را می فرسلتند تا برایشلان ذخیره  ما قادر نیسلتیم، ا
باشلد. فرمودند به بینوایان بگو هر فقیری که صابر و شلكیبا باشلد سله امتیاز دارد که 

ثروتمندان ندارند:
اواًل:  در بهشت غرفه ها ایست که بهشتیان چشم به آنها می اندازند همان طوری 
که مردم سلتارگان را تماشلا می کنند وارد آن قصرها نمی شلود مگر پیغمبر مسلتمند یا 

شهید بینوا و یا مؤمن فقیر.
ثانیًا:  نصف روز  زودتر  از اغنیاء داخل بهشت می شوند که طول آن نصف، پانصد 

سال است.
كبـر« و  ثالثلًا: هلرگاه ثروتمنلد بگویلد: »سـبحان اهلل واحلمـداهلل و ال الـه اال اهلل و اهلل ا
گر چه ده هزار درهم  فقیری هم همین ذکر را بگوید ثواب غنی معادل فقیر نمی شود ا
انفاق کند این سبقت در سایر کارهای نیک و عبادات محفوظ است. پیک بازگشته 

به آنها خبر داد همه گفتند به این وضع راضی شدیم.1

خالصه و نتیجه گیری

ایلن آیله دارای مفهلوم وسلیعی اسلت و هرگونله صبر و اسلتقامت را شلامل می شلود، 
خلواه صبلر بله اطاعلت یلا بلر معصیلت یلا بلر مصیبلت باشلد. بلرای انجلام هلر کار مهملی 
کمک گرفتن و استعانت الزم است، خواه جهاد باشد یا غیر آن؛ بنابر این، برای انجام 
هلر کار مهملی بایلد از شلاخه های مختللف صبلر کله متناسلب بلا آن کار اسلت، یلاری 

جست.2

1.منتهی االمال، ص، 332.
2.اخالق در قرآن، ج 2، ص441.



مسجد

ْنُفِســِهْم 
َ
وا َمســاِجَد اهلِل شــاِهِدیَن َعــی  أ ْن َیْعُمــُر

َ
ُمْشــِرِكینَ أ

ْ
كاَن ِلل »مــا 

ــا َیْعُمــُر 
َ

ــاِر ُهــْم خاِلــُدوَن * ِإّن ــْم َو یِف الّنَ ُ ْعمالُ
َ
ولِئــَک َحِبَطــْت أ

ُ
ُكْفــِر أ

ْ
ِبال

كاَة َو َلْ  ــالَة َو آَت الــّزَ قــاَم الّصَ
َ
َیــْوِم اْلِخــِر َو أ

ْ
َمســاِجَد اهلِل َمــْن آَمــَن ِبــاهلِل َو ال

ْهَتدیــن« ْن َیُكوُنــوا ِمــَن امْلُ
َ
ولِئــَک أ

ُ
 اهلَل َفَعــس  أ

َ
ــَش ِإاّل َیحنْ

]سوره توبه، آیه17-18[

كفـر�خویـش� كـه�بـه� كننـد�در�حالـی� »مشـركان�حـق�ندارنـد�مسـاجد�خـدا�را�آبـاد�
گواهـی�می�دهنـد�آنهـا�اعمالشـان�نابـود�)و�بـی�ارزش(�شـده�و�در�آتـش�جاودانـه�
خواهند�ماند.�*�آباد�كردن�مسـاجد�خدا�فقط�در�صالحیت�كسـانی�اسـت�كه�به�
خـدا�و�روز�قیامـت�ایمـان�آورده�و�نمـاز�را�بـر�پـا�داشـته�و�زكات�پرداختـه�و�جـز�از�خـدا�

نترسیده�اند�پس�امید�است�كه�اینان�از�راه�یافتگان�باشند.«
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شأن نزول

از جملله موضوعاتلی کله بعلد از لغلو پیملان مشلرکان و حكلم جهلاد با آنلان ممكن بود 
ح گلردد، ایلن بلود کله چرا ما ایلن گروه عظیلم را از خود برانیلم و اجازه  بلرای بعضلی مطلر
ندهیم به مسجد الحرام برای مراسم حج قدم بگذارند، در حالی که شرکت آنان در این 
مراسلم از هر نظر مایه آبادی اسلت، هم آبادی بناء مسلجد الحرام از طریق کمک های 
مهملی کله آنهلا بله ایلن کار می کردنلد و هلم آبلادی معنلوی از نظلر افزایلش جمعیلت در 

اطراف خانه خدا!
آیات فوق به این گونه افكار واهی و بی اساس پاسخ می گوید.1

گان مهم  واژ

ــــ   مسجد
واژه مسلجد از بلاب )سلجد یسلجد( مصلدر میملی ویلا اسلم زملان و ملكان اسلت و بر 
وزن مشلرق و مغرب می باشلد. مسلجد به معنی سلجده گاه، مكان سلجده می باشلد. 
املا درقلرآن و تملدن اسلالمی، مسلجد به مكانی گفته می شلود که عبلادت گاه مؤمنان 
است. وجه تسمیه عبادت گاه مسلمانان به مسجد از آن روی است که سر به سجده 
نهادن مظهر و نمود اوج فروتنی و کرنش در برابر خدا اسلت. از این رو در اسلالم محل 

عبادت را مسجد نامیده اند.2

نکات تفسیری
1(توصیف مسجد 

مسلجد خانله خلدا و محلل عبلادت و برتریلن و شلریف ترین ملكان روی زمیلن اسلت؛ 
مسجد مرکز اّتصال قلب و روح به محبوب حقیقی و جای شنیدن دعوت حضرت دوست 

به سوی خیر و کمال است.

1. تفسیر نمونه، ج 7، ص 314.
2. دانش نامه قرآن وقرآن پژوهی، خرمشاهی، بهاء الدین، ج2، ص 2052.
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مسلجد، آبلاد کننلده دل، تصفیله کننلده جلان و مرکلز تجّللی انلوار ربوبلی بلر قللب 
مؤمنان است.

مسلجد، خانله هدایلت و مرکلز تربیلت و جایلگاه اهلل معرفلت و محلل سلوز و گلداز 
عاشقان الهی است.

مسجد جای خردمندان، خانه برکت برای مستمندان و جای مناجات دردمندان 
و سرزمین برآورده شدن نیاز حاجت مندان است.

مسجد خانه قرآن، مدرسه عشق، مكتب دانش، مرز بینش و محل گرفتن فیوضات 
ربانی از عالم قدس است.

مسجد جایگاه نزول برکات، مرکز تدارک مافات و صحنه پیكار با عوامل شیطان و جای 
نجات از درکات است.

مسلجد، پلی به سلوی بهشلت و راهی به سلوی فضیلت و طریقی به طرف هدایت 
و دلیلی به سوی نقطه وصال برای فراق زدگان است.

مسجد، جایی است که عبادت و بندگی در آن، افضل و برتر از سایر مكان ها است 
و آباد نگاه داشتن آن از اعظم عبادات و قربات است.

مسلجد، جایگاه بسلیج عباد خدا برای عبادت و خدمت به خلق، امر به معروف و 
نهی از منكر، حّل مشكالت مسلمانان و آمادگی جهت جهاد و مبارزه با دشمنان خدا 

و انسانیت است.
مسلجد، مرکلزی اسلت کله املروز قلدرش مجهلول و فلردای قیاملت بلرای آنلان کله 
حّقلش را ادا نكردنلد، بزرگ تریلن انلدوه و حسلرت و واسلطه شرمسلاری و خجاللت در 

پیشگاه حضرت دوست است!
شایسلته مقام مسلاجد و پاسلداری پایه گذاران و طرفداران آن این اسلت که با قلبی 
ک از خوف خدا و مسئولیت نسبت به مساجد در آن درآیند تا دیگران را به خشوع  هراسنا
و سلجده وادارنلد؛ نله آن کله بلر خلدا و خلق سرکشلی نمایند و مسلاجد را به صلورت پایگاه 
تحمیل اندیشله ها و سلنگر جنگ آرا و عقاید شلخصی خود گردانند. یا چون مسلاجد را 
ج کردند و نسلبت به آن خائن گشلته و چون وظیفه پاسلداری  از صورت اصلی خود خار
آن ها را انجام ندادند، در حقیقت از آن بیگانه و رانده شدند و جز در حال ترس و نگرانی 

نبایستی در آن وارد شوند.
یلا آن کله بلا اختالفلات خلود، چون مانلع باطنی برای مردم در مسلاجد پیلش آوردند 
و بله خرابلی آن کوشلیدند و آن را از وضلع اوللی منحلرف سلاختند، یگانله پایلگاه خود را 
سسلت و راه را بلرای غلبله دیگلران بلاز کردنلد، تلا آنجلا کله در مسلاجد کله محلل املن و 

آرامش است، خود جز با هراس و نگرانی نتوانند وارد شوند.
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آن گروه هایلی کله رابطله و اجتماعاتشلان بلر اسلاس دین و پایگاه قدرتشلان مسلجد 
اسلت، همیلن کله اسلاس و مرکزیلت پایگاهشلان سسلت و بی پایله گردید، قدرتشلان به 
ضعلف و عزتشلان بله ذللت بلر می گردد و بیلش از زبونی در دنیا عذاب هلای بزرگ تری در 

پیش دارند.
مسئولیت مسلمانان نسبت به مسجد خیلی مهم و سنگین است، مسلمان باید در حفظ 

ظاهر و باطن مسجد بكوشد و وجودش کانون جاذبه مردم به سوی مساجد باشد. 1

2(ائمه مساجد

ائمله مسلاجد الزم اسلت کله آراسلته بله عللم، تقلوا و بینلش سیاسلی و اجتماعلی و 
پیراسلته از صفلات مذملوم و دارای حسلنات اخالقلی باشلند، تلا در سلایه کملاالت آنلان 

مردم به مساجد هجوم برده بر غرائز و سرکشی های آنان زمام و مهار الهی بزند.

یَن  ُه الِدّ
َ
ِلِصینَ ل  َمْسِجٍد َو اْدُعوُه ُمنْ

ّ
ِقیُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكِل

َ
ِقْسِط َو أ

ْ
ِبّ ِبال َمَر َر

َ
 أ

ْ
»ُقل

ُكْم َتُعوُدوَن «2
َ
َكما َبَدأ

بگلو: پلروردگارم بله میانله روی ]در همله املور و به اجتناب از افلراط و تفریط[ فرمان 
داده و ]امر فرموده [: در هر مسجدی ]به هنگام عبادت [ روی ]دل [ خود را ]آن گونه [ 
متوجله خلدا کنیلد ]کله از هلر چیلزی غیلر او ُمنقطلع شلود[ و او را در حاللی کله ایملان و 
عبادت را برای وی از هر گونه شرکی خالص می کنید بخوانید؛ همان گونه که شما را 

آفرید، ]پس از مرگ به او[ بازمی گردید.
ْن 

َ
وَن أ  ُیِحُبّ

ٌ
ْن َتُقوَم ِفیِه، ِفیِه ِرجال

َ
 أ

ّ
َحُق

َ
ِل َیْوٍم أ َوّ

َ
ْقوی  ِمْن أ  الَتّ

َ
َس َعی ِسّ

ُ
ْسِجٌد أ »مَلَ

یَن «3 ِر ِهّ َطّ وا َو اهلَلُّ ُیِحُبّ امْلُ ُر َیَتَطَهّ
قطعًا مسجدی که از نخستین روز بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن ]به 
کیزگی ]و طهارت جسلم و  نماز و عبادت [ بایسلتی، در آن مردانی هسلتند که خواهان پا

کیزگان را دوست دارد. جان [ هستند و خدا پا
از آیلات شلریفه ای کله ذکلر شلد، روشلن می شلود که خداونلد بزرگ به مسلاجدی که 
به دسلت مردم مؤمن بنیان گذاری شلده و مسللمانان در آن مسلاجد خود را به تربیت 
کز به تزکیه نفس و محدود کردن غرائز و آبادی دنیا و  و فضیلت می آرایند و از این مرا
گر  آخرت اقدام می کنند، سخت عالقه مند است و در مرحله بعد استفاده می شود که ا

1. عرفان اسالمی، انصاریان، ج4.
2. سوره اعراف، آیه 29.

3. سوره توبه، آیه 18.
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مساجد از نظر هدایت آباد شد و آبادی هدایت آن هم بستگی به عمل مردم و علما به 
شلرایط مسلجد دارد، مسللمانان در تمام جبهه های حیات و زندگی بر دشلمنان خود 

پیروز و دارای عزت دارین خواهند بود!!1

3(پیام های کلی آیات مورد بحث 
الف( منع صریح از دخالت مشركان در آباد كردن مساجد 

در نخستین آیه تصریح می کند:
مشلرکان حلق ندارنلد مسلاجد خلدا را آبلاد کنند، با اینكه صریحا بله کفر خود گواهی 
ُكْفِر«

ْ
ْنُفِسِهْم ِبال

َ
وا َمساِجَد اهلِل شاِهِدیَن َعی  أ ْن َیْعُمُر

َ
ُمْشِرِكینَ أ

ْ
می دهند »ما كاَن ِلل

گواهلی آنهلا بلر کفلر خودشلان هم از البالی سخنانشلان آشلكار اسلت و هلم از البالی 
ع است.2 اعمالشان و حتی طرز عبادت و مراسم حجشان نیز گواه این موضو

ب( دلیل منع مشركان از عمران مساجد
ْم« ُ ْعمالُ

َ
ولِئَك َحِبَطْت أ

ُ
»أ

سلپس بله دلیلل و فلسلفه ایلن حكم اشلاره کلرده می گویلد: )اینها به خاطر نداشلتن 
ایملان، اعمالشلان نابلود می شلود و بلر بلاد ملی رود و در پیشلگاه خلدا کمتریلن وزن و 

قیمتی ندارد( 
اِر ُهْم خاِلُدوَن« و به همین دلیل )آنها جاودانه در آتش دوزخ باقی می مانند(  »َو یِف الّنَ
بلا ایلن حلال نله کوشش هایشلان بلرای عملران و آبلادی مسلجد الحرام یلا مانند آن 

ارزشی دارد و نه انبوه اجتماعشان در اطراف خانه کعبه.
کیلزه باشلد و دسلت های  ک و پا ک و منلزه اسلت و خانله او نیلز بایلد پلا خداونلد پلا

آلودگان از خانه خدا و مساجد باید به کلی قطع گردد.3
ج( پنج شرط برای آباد كنندگان مساجد

در آیه بعد برای تكمیل این سخن شرایط آباد کنندگان مساجد و کانون های پرستش 
و عبادت را ذکر می کند و برای آنها پنج شرط مهم بیان می دارد و می گوید:

َیـْوِم الخـر« )تنهلا کسلانی مسلاجد خلدا را 
ْ
ـا َیْعُمـُر َمسـاِجَد اهلِل َمـْن آَمـَن ِبـاهلِل َو ال

َ
»ِإّن

آبلاد می سلازند کله ایملان بله خلدا و روز رسلتاخیز دارنلد( ایلن اشلاره به شلرط اول و دوم 
ک و شایسلته و  اسلت، که جنبه اعتقادی و زیر بنائی دارد و تا آن نباشلد هیچ عمل پا
گلر ظاهلرا هم شایسلته باشلد، در باطلن آلوده به  خالصلی از انسلان سلر نمی زنلد، بلكله ا

1. عرفان اسالمی، حسین انصاریان، ج 4.
2. تفسیر نمونه، ج 7، ص 314.

3. همان. 
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ک خواهد بود. انواع غرض های ناپا
كاَة« بعد به شرط های سوم و چهارم اشاره کرده و می گوید:  الَة َو آَت الّزَ قاَم الّصَ

َ
»َو أ

)و نماز را بر پا دارد و زکات را بدهد( 
یعنلی ایمانلش بله خلدا و روز رسلتاخیز تنهلا در مرحلله ادعلا نباشلد، بلكله بلا اعملال 
کلش آن را تاییلد کنلد، هلم پیونلدش بلا خلدا محكلم باشلد و نماز را به درسلتی انجام  پا
دهد و هم پیوندش با خلق خدا و زکاة را بپردازد. سرانجام به آخرین شرط اشاره کرده 

 اهلَل«. )و جز از خدا نترسد.(
َ

َش ِإاّل و می گوید: »َو َلْ َیحنْ
قلبلش ممللو از عشلق بله خلدا اسلت و تنهلا احسلاس مسلئولیت در برابلر فرملان خلدا 
می کند، بندگان ضعیف را کوچک تر از آن می شمرد که بتوانند در سرنوشت، جامعه، 
کانلون عبلادت او، تاثیلری داشلته  آینلده، پیلروزی و پیشلرفت و باالخلره در آبلادی 

باشند.
و در پایلان اضافله می کنلد )ایلن گروه که دارای چنین صفاتی هسلتند ممكن اسلت 
هدایلت شلوند( و بله هلدف خلود برسلند و در عملران و آبادی مسلاجد خدا بكوشلند و از 

ْهَتِدیَن(.1 ْن َیُكوُنوا ِمَن امْلُ
َ
ولِئَك أ

ُ
نتایج بزرگ آن بهره مند شوند )َفَعس  أ

4( منظور از عمران چیست؟
آیا آباد ساختن مساجد به معنی آبادی ساختمان و تاسیسات آن است، یا به معنی 
اجتملاع و شلرکت در آن؟ بعضلی از مفسلران تنهلا یكلی از ایلن دو قسلمت را در تفسلیر 
»عملران مسلاجد« در آیله فلوق انتخلاب کرده انلد در حاللی کله مفهلوم ایلن کلمله یلک 

مفهوم وسیع است و همه این امور را شامل می شود.
مشرکان و بت پرستان نه حق شرکت در مساجد دارند و نه تعمیر و بنای ساختمان 

آنها و همه این امور باید به دست مسلمانان انجام پذیرد.
ضمنا از این آیات اسلتفاده می شلود که مسللمانان نباید هدایا و کمک های مشلرکان بلكه 
تمام فرق غیر اسالمی را برای ساختمان مساجد خود بپذیرند، زیرا آیه اول گرچه تنها سخن 
از مشلرکان می گوید ولی آیه دوم که با کلمه »اّنما« شلروع شلده، عمران مسلاجد  را مخصوص 

مسلمانان می داند.
ک ترین  و از اینجا روشن می شود که متولیان و پاسداران مساجد نیز باید از میان پا
ک و آللوده بله خاطلر ملال و ثروتشلان و یلا بله  افلراد انتخلاب شلوند، نله اینكله افلراد ناپلا
خاطلر مقلام یلا نفلوذ اجتماعی شلان)آن چنلان کله در بسلیاری از نقلاط متأسلفانه رایلج 

1. همان، ص 315-316.
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کز عبادت و اجتماعات اسالمی گمارده شوند. شده( بر این مرا
کز مقدس باید کوتاه ساخت. ک را از تمام این مرا بلكه تمام دست های ناپا

و از آن روز کله گروهلی از زماملداران جبلار و یلا ثروتمنلدان آللوده و گنهلكار دسلت بله 
کز اسالمی زدند، روح و معنویت و برنامه های سازنده  آنها مسخ  ساختمان مساجد و مرا
شلد و همین اسلت که می بینیم بسلیاری از این گونه مسلاجد شلكل مسلجد ضرار را به 

خود گرفته است!.1

5( تفاوت بنیانی مساجد با اماکن مشابه در ادیان دیگر 
کلمه مسلجد حدود28 مورد درقرآن ذکرشلده، 22 بار به صورت مفرد »مسلجد« و6 بار 

به صورت جمع »مساجد«.
کنلی مشلابه آن کله در سلایر مذاهلب  پایلگاه مقلدس وعظیملی چلون مسلجد بلا اما
کنیسله، خانقلاه،  کلیسلا،  کنلی چلون  ح اسلت اصلاًل قابلل مقایسله نیسلت، اما مطلر
آذرکوه، دیر، محیط های بی روح و مرده و محل انجام مراسم تشریفاتی و گاهی توأم 
کلن بلزم هسلتند تلا یلک  بلا فسلاد، هماننلد: شلراب، رقلص، آواز وغنلا و... و در واقلع اما

عبادتگاه و جایگاه توحید ویكتاپرستی.2

6( منع کنندݡگان از مساجد، ستمکارترین مردم 
قلران مجیلد درسلوره بقلره آیه114کسلانی کله ملردم راازمسلاجدخدا بله هرشلكلی بلاز 
کن مقدس  می دارندومانلع آنهلا می شلوند درنزدیلک شلدن واسلتفاده نملودن ازایلن اما

ومحترم، ستمكارترین مردم نام می برد.3
ولِئَك ما كاَن 

ُ
ُه َو َسعی  یف  َخراِبا أ ْن ُیْذَكَر فَیا اْسُ

َ
ْن َمَنَع َمساِجَد اهلِل أ ُم ِمَّ

َ
ْظل

َ
»َو َمْن أ

ْم یِف اْلِخَرِة َعذاٌب َعظمٌی« ُ ْنیا ِخْزٌی َو لَ
ُ

ْم یِف الّد ُ  خاِئفینَ لَ
َ
وها ِإاّل

ُ
ْن َیْدُخل

َ
ْم أ ُ لَ

وکیست ستمكارتر از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجدمنع کند و درخرابی آن 
اهتمام وکوشلش نماید، چنین گروه رانشلایدکه درمسلاجد مسللمین درآیند جز آن که 
ک باشلند ایلن گلروه را دردنیلا ذللت وخواری نصیب اسلت ودرآخرت  ک و بیمنلا ترسلنا
عذابلی بسلیار سلخت. وقلران درسلوره حلج آیله25  بله ایلن افلراد وعلده علذاب جهنلم 

می دهد.4
اِس  ناُه ِللّنَ

ْ
ذی َجَعل

َّ
راِم ال ْسـِجِد احْلَ وَن َعْن َسـبیِل اهلِل َو امْلَ

ُ
وا َو َیُصّد ذیَن َكَفُر

َّ
»ِإّنَ ال

1. همان، ص 317.
2. مسجد پایگاه توحید وتقوی، رّزاقی، ابوالقاسم، ص 13.

3. )ترجمه تفسیر المیزان، ج1، ص353(
4. تفسیر نمونه، ج14، ص 61(  ؛  ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج16، ص 202.
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لمٍی«
َ
ٍم ُنِذْقُه ِمْن َعذاٍب أ

ْ
باِد َو َمْن ُیِرْد فیِه ِبِإحْلاٍد ِبُظل

ْ
ِكُف فیِه َو ال عا

ْ
َسواًء ال

کافلر شلده و ملردم را از راه دیلن خلدا منلع می کننلد و نیلز از  کله بله خلدا  و آنلان 
مسلجدالحرامی که ما حرمت احكامش را برای اهل آن شلهر و بادیه نشلینان یكسلان 
قراردادیم مانع)مردم( می شلوند و کسلی که در آنجا اراده دشلمنی و تجاوز کرده و به 

ک می چشانیم. خلق ظلم و ستم کند همه راعذاب دردنا

7( قداست مساجد 
ازجمله)مسلاجداهلل( درآیلات قبلل ایلن نكته به دسلت می آیدکه مساجدازقداسلت 
وحرمت ویژه ای برخوردار هسلتندچون کلمه مسلاجد اضافه به اهلل شلده اسلت و این 
کلی از آن اسلت کله مسلاجد خانه هلای خداونلد در روی زمین انلد و در ایلن خانه هلا  حا

باید خداوند را با اخالص یاد کرد. 
همان گونه که درسوره اعراف آیه29 آمده: 

ـُه 
َ
ِلصـینَ ل ِ َمْسـِجٍد َو اْدُعـوُه ُمنْ

ّ
قیُمـوا ُوُجوَهُكـْم ِعْنـَد ُكل

َ
ِقْسـِط َو أ

ْ
ّبِ ِبال َمـَر َر

َ
 أ

ْ
ُقـل

ُكـْم َتُعـوُدونَ 
َ
یـَن َكمـا َبَدأ الّدِ

بگلو پلروردگار ملن شلما را بله علدل و دوسلتی امرکلرده و نیلز فرموده کله درهرعبادت 
کله چنانچله شلما رادر اول  روی بله حضلرت او آریلد وخلدا را ازسلر اخلالص بخوانیلد 

بیافرید به سویش باز آئید. 
گونی  مفسلران درتفسلیرجمله)وأقیمواوجوهكم عندكل مسـجد( تفسیرهای گونا
ذکرکلرده اندکله زیباتریلن آن ایلن اسلت کله توجله خودرادرهنلگام اطاعلت، خالصانله 

متوجه خدا نمائید و بت وچیزهای دیگرراشریک اوقرارندهید.1
مسلجد درعلرف قلرآن عبادتگاهلی بلرای ذکلر خداسلت. قلرآن ایلن تعبیلر را در بلاره 
اصحلاب کهلف اسلتعمال کلرده وموحدیلن رامتصلدی سلاختن مسلجددرکنارمدفن 

آنان قرارمی دهد. 
الف( آیا ساختن مسجد كنار قبور با قداست آن در تعارض است؟

ْیـَب فیـا ِإْذ  ـاَعَة ال َر ّنَ الّسَ
َ
ّنَ َوْعـَد اهلِل َحـّقٌ َو أ

َ
ُمـوا أ

َ
ـْم ِلَیْعل ْیِ

َ
ْعَثْرنـا َعل

َ
»َو َكذِلـَك أ

ُبوا َعی  
َ
ذیَن َغل

َّ
 ال

َ
ْم قال ُم ِبِ

َ
ْعل

َ
ْم أ ُ ّبُ  َر

ً
ْم ُبْنیانا ْیِ

َ
وا اْبُنوا َعل

ُ
ْمَرُهْم َفقال

َ
ْم أ َیَتناَزُعوَن َبْیَنُ

 2»
ً
ْم َمْسِجدا ْیِ

َ
ِخَذّنَ َعل َنّتَ

َ
ْمِرِهْم ل

َ
أ

گاه ساختیم تاخلق بدانند که وعده خدابه  و باز ما مردم را بر حال اصحاب کهف آ

1. ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج9، ص 83  ؛  تفسیر نمونه، ج6، ص 144.
2. سوره کهف، آیه 21.
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ع  حق بوده و ساعت قیامت البته بی هیچ شک خواهدآمد تا مردمی که میانشان تناز
و خالف در امر آنها بود. پس با این همه بعضی گفتند باید گرد آنها حصار و بنائی بسازیم 
گاه تر اسلت و آنان که بلر واقع احوال آنها ظفر و اطالع یافتند گفتند:  خلدا بله احلوال آنهلا آ

البته برایشان مسجدی بنا کنیم. 
در واقلع ایلن آیله دلیلل بلر جلواز سلاختن مسلجد و خوانلدن نملاز در کنلار قبور اسلت. 
همچنیلن از ایلن آیله در می یابیلم کله سلاختن مسلجد بلر ملزار اولیای خدا ریشله قرآنی 
دارد، در واقع آثار مقدس باید در مكان های مقدس و به مناسبت های مقدس باشد. 
مسلجد در کنلار غلار اصحلاب کهلف ارزش بیشلتری دارد، در واقلع بایلد از هلر فرصتلی 
برای ترویج دین استفاده کرد، همچنان که می بینیم پیامبر شخصًا دستور می دهدکه 

قبرش را  در  داخل مسجد قرار دهند.1
ب( هر مسجدی قداست ندارد 

اما از نظر قرآن هر مسلجدی دارای ارزش و قداسلت نیسلت، قرآن نمونه ای از این 
مساجد را برای مامثال می زند. خداوند در آیه 107 سوره توبه می فرماید: 

ْن حاَرَب اهلَل   مِلَ
ً
ْؤِمنینَ َو ِإْرصادا  َبْینَ امْلُ

ً
یقا  َو َتْفر

ً
 َو ُكْفرا

ً
 ِضرارا

ً
ُذوا َمْسِجدا نَ َّ

ذیَن ات
َّ
»َو ال

كاِذُبوَن«2
َ
ْم ل ُ ْسن  َو اهلُل َیْشَهُد ِإهّنَ  احْلُ

َ
َرْدنا ِإاّل

َ
َیْحِلُفّنَ ِإْن أ

َ
 َو ل

ُ
ُه ِمْن َقْبل

َ
َو َرُسول

آن مردم منافقی که مسجدی برای زیان به اسالم بر پا کردند و مقصودشان کفر و 
عناد و تفرقه کلمه بین مسللمین و مسلاعدت با دشلمنان دیرینه خد ا و رسلول بود و با 
این همه قسم های مؤکد یاد می کنند که ما جز قصد خیر و توسعه اسالم نداریم، خدا 

گواهی می دهد که محققًا دروغ می گویند. 
دوازده منافلق حسلود بلا اهلداف شلوم و انگیلزه ضلرر رسلاندن بله مسللمانان بله 
سلرکردگی ابوعاملر، مسلجدی را در مقابلل مسلجد قبلا احلداث کردنلد، آنهلا بله بهانله 
اینكله بیملاران و پیرملردان توانایلی حضلور در مسلجد قبلا را ندارند، اقدام به سلاختن 

مسجدی در مدینه کردند که به نام مسجد ضرار معروف شد. 
خداونلد در ایلن آیله چهلار هدف از اهداف شلوم منافقین را در سلاختن مسلجد ضرار 

بیان می کند. 
1. زیان رساندن به مسلمانان 

2. تقویت کفر 
3. ایجاد تفرقه بین مؤمنان

1. ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج 15، ص 37  ؛  تفسیر نور، ج 7، ص 156.
2. سوره توبه، آیه 107.
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4. پایگاهی برای محاربین 
 وحلی الهلی پلرده از اهلداف شلوم آنهلا برداشلت و بله پیامبلر دسلتور داد کله در آن 
 ع اعلالم کنلد. پیامبلر مسلجدنماز نخوانلد و هرگونله فعالیتلی را در آن مسلجدممنو

دستور داد تا آن مسجد را به آتش بكشندو به زباله دان تبدیل کنند. 
داسلتان مسلجد ضلرار درسلی اسلت بلرای مسللمانان در سراسلر تاریلخ کله مسللمان 
هرگز نباید ظاهربین باشلد، مسللمان کسلی اسلت که نفاق و منافق را در هرمكان ودر 
گردرچهره دین ومذهب ودرلباس طرفداری ازقرآن  هر لباس و چهره بشناسد، حتی ا
و مسجدبوده باشد، استفاده از مذهب برضد مذهب همواره راه و رسم استعمارگران 
گاه وواقلع بیلن  ودسلتگاه های جبلار و منافقلان می باشلد. مسللمان بایدهوشلیار، آ

باشد، آینده نگر و اهل تجزیه وتحلیل درمسائل اجتماعی.1

8( ویژݡگی آباد کنندݡگان مساجد 
درآیه مورد بحث ویژگی آباد کنندگان مساجد را این گونه بیان می کند: 

منحصرًا تعمیر مسلاجد خدا به دسلت کسلانی اسلت که به خدا و روز قیامت ایمان 
آورده و نماز )پنجگانه( به پا دارند و زکات مال خود بدهند و از غیر خدا نترسند. امید 

است که آنها ازهدایت شدگان باشند. 
کیلد قلرآن بلر وجود اوصاف و شلرایطی خلاص برای آبادکنندگان مسلاجد  درواقلع تأ
دوجنبله فلردی و اجتماعلی دارد. از جنبله فلردی، شلرایط مذکلور از آن روی اهمیلت 
پیدا می کندکه آباد کردن مسجد بدون آن ویژگی ها، عملی بی روح و پیكری بی جان 
اسلت کله در بلارگاه ربوبلی بلی ارزش اسلت و ثملری نخواهلد بخشلید. از بعلد اجتماعی 
نیلز از آنجلا کله مسلجد دارای نقش هلای مهلم اجتماعی اسلت، بایسلتی آبادکنندگان 
آن انسلان های صاللح و برگزیلده باشلند تلا مسلجد قادر به ایفای نقلش حیاتی خویش 
باشلد. بله تعبیلر دیگلر، بیلش از آن کله بله سلاختن مسلجد اهمیلت می دهیلم بایلد بله 
سلاختن افلرادی کله اهلل مسلجد و پاسلداران مسلجد وحافظلان آن هسلتند اهمیلت 

داد.2

9( مسجد پایگاه مهمی برای مبارزه با دشمنان 

و در آیه40 سوره توبه خداوند به کسانی که مبارزه و دفاع  از خود و  این پایگاه مهم 

1. ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج11، ص )213 - 211( ؛ تفسیر نمونه، ج8، ص 143 ل 134.
2. ر.ک، تفسیر نمونه، ج7، ص 314  ؛ سیمای مسجد، ج1، ص 152- 153.
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در  برابر کافران بر می خیزند وعده نصرت می دهد.1
اَس  ـْو ال َدْفـُع اهلِل الّنَ

َ
َنـا اهلُل َو ل ّبُ ـوا َر

ُ
ْن َیُقول

َ
 أ

َ
ْخِرُجـوا ِمـْن ِدیاِرِهـْم ِبَغْیـِر َحـّقٍ ِإاّل

ُ
ذیـَن أ

َّ
»ال

 
ً
واٌت َو َمسـاِجُد ُیْذَكُر فَیا اْسـُم اهلِل َكثیرا

َ
َمْت َصواِمُع َو ِبَیٌع َو َصل ّدِ ُ َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لَ

یٌز« َقِوّیٌ َعز
َ
ّنَ اهلُل َمْن َیْنُصُرُه ِإّنَ اهلَل ل َیْنُصَر

َ
َو ل

 آن مؤمنانلی که)بله ظللم کفلار( بله ناحلق از خانله هایشلان آواره شلده)و( جلز آنكله 
گلر خلدا رخصلت جنلگ  می گفتنلد پلروردگار ملا خلدای یكتاسلت )جرملی نداشلتند( و ا
ندهد و دفع شر بعضی ازمردم را به بعض دیگر نكند همانا صومعه ها و دیر و مساجدی 
که در آنها نماز و ذکرخدا بسیار می شود همه خراب و ویران می شد و هر که خدا رایاری 

کند البته خدا او را یاری خواهد کرد که خدا را منتهای اقتدار و توانایی ست. 
کز  در واقلع یكلی ازاهلداف تشلریع فریضله جهلاد ایلن بلود کله مسللمانان بتواننلد مرا
بندگی خداوند یعنی »مساجد« را از شر دشمنان دین حفظ نمایند، زیرا از صدر اسالم 
کلز دینلی را خطلر جلدی بلرای خلود محسلوب می کردنلد و در  دشلمنان، مسلاجد و مرا

کز اجتماع مسلمین را از بین ببرند.  صدد این بودند که مرا

10( تفاوت مسجد ضرار و مسجد قبا
قرآن درموردمسجد قبا صحبت کرده، اما به صورت اشاره نه با تصریح.  

ْن َتُقـوَم فیـِه فیِه 
َ
َحـّقُ أ

َ
ِل َیـْوٍم أ ّوَ

َ
ْقـوی  ِمـْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعـی ّسِ

ُ
ْسـِجٌد أ  مَلَ

ً
َبـدا

َ
»ال َتُقـْم فیـِه أ

ین«.2  ر ّهِ
ّطَ وا َو اهلُل ُیِحّبُ امْلُ ُر ْن َیَتَطّهَ

َ
وَن أ  ُیِحّبُ

ٌ
ِرجال

تو ای رسلول ما هرگز در مسلجد آنها قدم مگذار  که همان مسلجد)قبا( که بنیانش 
ازاول بلر پایله تقلوای محكلم بنا گردیده بر این که درآن اقامه نمازکنی سلزاوارتر اسلت 
کلی کله مشلتاق تهذیب نفلوس خودند درآینلد و خدا مردان  کله درآن مسلجد ملردان پا

ک مهذب رادوست می دارد.  پا
بیشتر مفسران بر این عقیده اند که مراد  از  مسجد در این آیه مسجد  قباست و در 
ادامله آیله بله خصوصیلات مسلجد قبلا اشلاره می کند کله در واقع بیان گر علت قداسلت 

آن است.3
قرآن درسوره توبه آیه109 خیلی زیبا و رسا تفاوت مسجد قبا و ضرار را بیان می کند. 
َس ُبْنیاَنُه َعی  َشفا  ّسَ

َ
ْم َمْن أ

َ
َس ُبْنیاَنُه َعی  َتْقوی  ِمَن اهلِل َو ِرْضواٍن َخْیٌر أ ّسَ

َ
ْن أ َ َ

 ف
َ
 »أ

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 28، ص 265 ,266 ؛ ترجمه تفسیرمجمع البیان، ج 16، ص 220.
2. سوره توبه، آیه 108.

3. ترجمه تفسیرالمیزان، ج 18، ص 325 ؛ ترجمه تفسیر جوامع الجامع، ج3، ص 18.
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» اِلینَ
َ

َقْوَم الّظ
ْ
ِدی ال َ َو اهلُل ال َیْ ُجُرٍف هاٍر َفاهْناَر ِبِه یف  ناِر َجَهّمَ

آیلا کسلی کله مسلجدی بله غلرض تقلوی وخداپرسلتی تأسلیس کلرده ورضلای حق 
راطاللب اسلت مانندکسلی اسلت کله بنائلی سلازدبرپایه سسلتی درکنارسلیل کله زودبله 
خ افتد؟ وخداهرگزستمكاران راهدایت  ویرانی کشدوعاقبت آن بناازپایه به آتش دوز

نخواهدفرمود. 
از این آیه می توان این نكته ها را به دست آورد که:1

مسجد قبا مسجدی است که به مسلمانان سود و بهره می رساند ولی مسجد ضرار 
بر عكس آن است. 

2».
ً
 ضرارا

ً
ذوا مسجدا »والذین اتن

بانیان و سازندگان مساجد تقوی کسانی هستند که ایمان به آخرت و روز جزا دارند 
و اهل نماز و زکات می باشند وجز از خدانمی ترسند. 

وا مساجداهلل من آمن باهلل و الیوم الخر.«3 »انا یعمر
ولی بانیان مسلجد ضرار کسلانی هسلتندکه به خداوند و پیامبر کفر می ورزند و 

از اطاعت الهی و رسولش سرپیچی می نمایند. 
 4».

ً
 وكفرا

ً
ذوا مسجدا ضرارا »والذین اتن

مسجد تقوی مرکز وحدت و انسجام مسلمین است، اما مسجد ضرار محل توطئه و 
تفرقه میان مؤمنان است. 

5».  بین الومنین
ً
یقا »و تفر

مسلجد تقلوی سلنگر اسلالم و مسللمین اسلت، املا مسلجد ضلرار پایلگاه منافقلان و 
محاربان است. 

بانیلان مسلجد تقلوی انسلان های وارسلته و درسلتكارند، املا سلازندگان مسلجد ضلرار 
انسان های دروغگو  و  دو رو هستند. 

واهلل یشهد اهّنم لكاذبون.6
خداوند آبادکنندگان مساجد تقوی را هدایت و راهنمایی می کند. 

1. با استفاده از ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج11، ص214 ؛ترجمه تفسیر المیزان، ج9، ص618.
2. سوره توبه، آیه 107.

3. همان، آیه 18.
4. همان، آیه 107.

5. همان.

6. همان.
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فعس اولئک أن یكونوا من الهتدین.1
امابانیان مساجد ضرار را در سراشیبی آتش جهنم قرار می دهد و هرگز مورد هدایت 

الهی قرار نمی گیرند. 
2. واهلل الیدی القوم الظالین

پس می توان نتیجه گرفت که الزم اسلت مسلجد بر اسلاس تقوا و رضایت الهی بنا 
نهلاده شلود و اساسلًا در قاملوس قلرآن آن چله قابلیلت علروج وصعلود بله درگاه الهلی را 
داراسلت، هملان تقلوا اسلت وصاحبلان آن، یعنلی انسلان های تقواپیشله، نله صلورت 
وظاهلر عملل. مسلجد کالس وآموزشلگاه تربیتلی و انسلان سازاسلت، پایلگاه تقلوی 
ع  وتربیت نفس وهرکس درآن راه یابد، بایددرمقام طهارت درون وبرون خودازهرنو
نجاسلت و خباثلت برآیلد. اهلل مسجدبایدکسلی باشلدکه پایبنلد بله تماملی شلئونات 

الهی ودینی خود باشد و در میان مردم به راستی و درستی مشهورگردد.3

11 ( آداب رفتن به مسجد 
بلرای رفتلن بله مسلجد هلم قلرآن آدابلی را بیلان ملی دارد از آن جمله در سلوره  اعلراف آیه31 

آمده: 
ُتسـرفوا اّنـه الُیحـّب  بوا وال ِ مسـجٍد وكلـوا و اشـَر

ّ
یَنتُكـم عنـَدكل »یـا َبـن آدم خـذوا ز

». امُلسرِفین
ای فرزندان آدم زیورهای خودرا در مقام عبادت به خود برگیرید و هم از نعمت های 

خدا بخورید و بیاشامید و اسراف نكنید که خدا مسرفان را دوست نمی دارد. 
مسلجد پایگاهلی بلرای عبلادت وپرسلتش اسلت و خداونلد تعاللی بله جهت اهمیلت و فضیلت 

مساجد بر دیگر مكان ها مساجد را به خود نسبت داده و از آن خویش دانسته است.4
در سوره جن آیه 18 آمده: 

»
ً
َحدا

َ
ِ َفال َتْدُعوا َمَع اهلِل أ

ساِجَد هلِلَّ ّنَ امْلَ
َ
»َو أ

و مساجد مخصوص خداست پس نباید با خدا احدی غیر او را پرستش کنید. 
بلی شلک ملراد از زینلت تنهلا آراسلته بلودن بله امورظاهلری نیسلت، بلكله بایلد گفت: 
زینت آراسلته شلدن به فضائل معنوی مانند اخالص ویاد خدا و حقیقت بندگی اسلت، 
کی بوده وازشرک و ریا و اعتقادات  قلب انسان مسجدی بایستی آراسته به طهارت وپا

1. همان، آیه 18.
2. همان، آیه 19.

3. سیمای مسجد، ج1، ص 141 ؛ مسجد در آیینه قرآن و روایات، ص 51، 52.
4. ترجمه تفسیر جوامع الجامع، ج6، ص 457  ؛ تفسیر نمونه، ج25، ص 125.
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نادرست به دورباشد.1
ادب دیگری که قرآن بیان می دارد این است که درهنگام اعتكاف در مسجد مردان 
ـَك 

ْ
سـاِجِد ِتل ِكُفـوَن یِف امْلَ ْنـُمْ عا

َ
وُهّنَ َو أ را از مباشلرت بلا زنلان منلع می کنلد: »َو ال ُتَباِشـُر

ُقوَن.«2  ُهْم َیّتَ
َّ
َعل

َ
اِس ل نُ اهلُل آیاِتِه ِللّنَ ُبوها َكذِلَك ُیَبّیِ ُحُدوُد اهلِل َفال َتْقَر

وبا زنان هنگام اعتكاف درمساجد مباشرت مكنید این احكام حدود دین خداست، 
زنهلار در آن راه مخالفلت مپوییلد خلدا  ایلن گونله آیلات خلود را برای ملردم بیان فرماید تا 

باشد که پرهیزگار شوند.3

روایات 

ح کرده اند که  روایات و احادیث اسلالمی درباره مسلجد، مسلائل بسیار مهمی را طر
بر تمام مسللمانان الزم اسلت آن ها را رعایت کرده و از این راه خشلنودی حضرت حق 

و پیامبر را جلب کنند.
ذیَن 

َّ
ساِجُد ِإیَل اهلِل َتعایل  ال : َشَكِت امْلَ

ُ
باَعْبِداهلِل علیه السالم َیُقول

َ
ْعُت أ الف(   »... َسِ

ْم َصالًة  ُ ُت لَ
ْ
ت َوَجالیل ال َقِبل ْیا: َوِعـَزّ

َ
 ِإل

َّ
ْوَحـی اهلُل َعَزّ َوَجل

َ
ال َیْشـَهُدوهَنا ِمـْن جیراهِنـا، َفأ

ت .«4 ْم َرمْحَت َوال جاَوُروین یف َجَنّ هْتُ
َ
ًة َوال نال

َ
ْم یِف الّناِس َعدال ُ ْظَهْرُت لَ

َ
واِحَدًة َوال أ

کله مسلاجد بله پلروردگار عاللم از  راوی می گویلد: از حضلرت صلادق شلنیدم 
همسلایگانی که در آن شلرکت نمی کنند، شلكایت بردند. خطاب رسلید که: به عّزت و 
جاللم سوگند، در صورت استخفاف به مساجد یک نماز از آنان قبول نمی کنم و آنان 
را به عدالت در بین مردم آشكار نمی نمایم و به رحمتم نمی رسند و در بهشت مجاور 

من نخواهد بود.
 َوُعـوُدوا 

ً
سـاِجَد ُبُیوتـا ـُذوا امْلَ نِ

َّ
، َوات

ً
ْضیافـا

َ
ْنیـا أ

ّ
 اهلِل: ُكوُنـوا یِف الُد

ُ
 َرُسـول

َ
ب( »قـال

ـْوَت َنْصـَب  ـوا امْلَ
ُ
ُبـكاِء ِمـْن َخْشـَیِة اهلِل، َواْجَعل

ْ
ـِر َوال

ّ
َفُك وا ِمـَن الَتّ ْكِثـُر

َ
ـَة َوأ

ّ
َق وَبُكـُم الِرّ

ُ
ُقل

ُقوا 
ّ
وَن َفاَت

ُ
ُكل

ْ
َمُعوَن ما ال َتأ ْ ج

َ
ِقیاَمِة َتْبُنوَن ما ال َتْسُكُنوَن َوت

ْ
ْهواِل ال

َ
ْعُیِنُكْم َوما َبْعَدُه ِمْن أ

َ
أ

ْیِه ُتْرَجُعوَن «5
َ
ذی ِإل

َّ
اهلَل ال

پیامبلر خلدا فرملود: در دنیلا مهملان باشلید، ایلن دل بسلتگی ها و آرزوهلا شایسلته مهملان 
نیست، مساجد را به عنوان خانه اصلی خود بگیرید، دل ها را به رّقت عادت دهید، زیاد اندیشه 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 15، ص 110 ؛سیمای مسجد، ج1، ص 358.
2. سوره بقره، آیه187.

3. ر.ک، ترجمه تفسیر المیزان، ج3، ص 66 ؛  تفسیر نمونه، ج1، ص 651 ؛ تفسیر هدایت، ج1، ص 319.
4. األمالی، شیخ طوسی: 696، حدیث 1485؛ بحار األنوار، ج 70، ص 348.

5. اعالم الدین: 365، باب عدد اسماء اهلل تعالی، حدیث 33؛ بحار األنوار، ج 80 ، ص 351.
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کنید و از خشیِت حق، گریه داشته باشید، موت و اهوال قیامت را نصب العین قرار دهید، این چه 
زندگی غلطی است که ساختمانی کرده اید که در آن سكنی ندارید و آن قدر جمع کرده اید که برای 

شما قدرت خوردن نیست، از خدایی که به سوی او باز می گردید، پروا کنید!
مانی : أخا 

َ
ج( »الملاُم عللّیٌ علیله السلالم : َمِن اخَتَلَف إلی الَمسلِجِد أصلاَب إحَدی الّث

ُه 
ُ

ُمسلَتفادا فی اهلل ِ ، أو ِعلما ُمسلَتطَرفا ، أو آَیًة ُمحَكَمًة ، أو َرحَمًة ُمنَتَظَرًة ، أو َکِلَمًة َتُرّد
ُه علی ُهدًی ، أو َیتُرُك َذنبا َخشَیًة أو َحیاًء .«1

ُ
عن َردًی ، أو َیسَمُع َکِلَمًة َتُدّل

امیرالمؤمنین فرمود: رفت و آمد به مسجد یكی از این منافع را دارد:
برادری که برادریش سود خدایی دارد.

تحصیل علم جدید و تازه.
دانستن آیه محكمه.

برخورد به رحمت منتظره.
یاد گرفتن کلمه هدایت که انسان را از گمراهی برهاند.

شنیدن کالمی که راهبر به سوی راه خداست.
ترک گناه از ترس حق یا حیا از حضرت باری .

ْسـِجِد ِإذا  ْكُتوَبَة یِف امْلَ ْسـِجِد َصالٌة ِإذا َلْ َیْشـَهِد امْلَ ْیَس ِلجاِر امْلَ
َ
: ل  َعِیٌّ

َ
د( »قال

2»
ً
 َصحیحا

ً
كاَن فاِرغا

گر از هر جهت فراغت و صحت داشته باشد، باید  علی فرمود: همسایه مسجد ا
بلرای نملاز واجلب بله مسلجد بیایلد کله بلا بلودن فراغلت و صحلت، حلق نملاز در جلای 

دیگر برای او نیست.
هل( پیامبر فرمود:

هرکلس بله مسلجدی از مسلاجد خلدا بلرای نملاز جماعلت بلرود، برای هلر قدمی که 
برمی دارد هفتاد هزار حسنه منظور شود و به همان اندازه درجاتش باال رود.3

ْسِجُد،  ْصَحُف، َوامْلَ َثٌة َیْشُكوَن: امْلُ ِقیاَمِة َثال
ْ
ی ُء َیْوَم ال : َیحج

َ
 قال ّ ِیِ و( »َعِن الَنّ

ین  و
ُ
ل ْسـِجُد: یـا َرِبّ َعَطّ  امْلَ

ُ
َیُقول ین َو ُقـو ین  َوَمَزّ ُفـو ْصَحـُف: یـا َرِبّ َحَرّ  امْلُ

ُ
ِعْتـَرُة، َیُقـول

ْ
َوال

ْكَبَتـْینِ یِف  ِللُرّ ْجُثـوا 
َ
َفأ ُدونا،  َوَشـَرّ َوَطَرُدونـا  ونـا 

ُ
َقَتل یـا َرِبّ  ِعْتـَرُة: 

ْ
ال  

ُ
َوَتُقـول ین،  ُعـو َوَضَیّ

یل  ِبذِلَك «4 ْو
َ
َنا أ

َ
 اهلُل یل: أ

ُ
ُصوَمِة َفَیُقول احْلنُ

رسلول خلدا فرملود: در قیاملت، سله چیلز بله حضلرت حلق شلكایت برنلد: قلرآن 

1. میزان الحكمة: 5/ 2396 به نقل از األمالی، شیخ صدوق: 318.
2. وسائل الشیعة: 5/ 195، باب 2، حدیث 6314؛ بحار األنوار، ج 80، ص 354.

3. بحار األنوار،ج 73، ص 336.
4. الخصال، ج 1، ص 175.
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کردنلد. مسلجد می گویلد:  می گویلد: پلروردگارا! ملرا از نظلر معنلی تغییلر داده و پلاره 
پلروردگارا! ملرا بلی کار گذاردنلد و ضایلع نمودنلد. عتلرت می گویلد: الهی! ما را کشلتند و 
راندنلد و آواره کردنلد. پیامبلر می فرمایلد: ملن بلرای احقاق حق این ها در پیشلگاه 
کمله خائنلان بله این سله  حضلرت حلق زانلو می زنلم. خداونلد می فرمایلد: ملن بله محا

برنامه سزاوارترم.1
ْو 

َ
ِ َتَعاَللی أ

ِکلٌر هلِلَّ ْو َذا
َ
َثلًة ِقلَراَءُة ُمَصلّلٍ أ

َ
 َثال

َّ
 ُجُللوٍس ِفلی اْلَمْسلِجِد َلْغلٌو ِإال

ُ
َبلا َذّرٍ ُکّل

َ
ز(  ُ َیلا أ

ُمَساِئٌل َعْن ِعْلٍم.2
پیامبلر خلدا بله ابلاذر فرمودنلد: هر نشسلتنی در مسلجد لغو و بیهوده اسلت، مگر 
نشستن سه کس: نماز گزاری که ]قرآن [ قرائت کند، کسی که ذکر خدا بگوید و کسی 

که به دنبال دانشی باشد.
ْو َواِلَدَتُه َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َمْن َعّقَ َواِلَدْیِه َمْلُعوٌن 

َ
ح( »َمْلُعلوٌن َمْلُعلوٌن َملْن َضَرَب َواِلَدُه أ

ِر اْلَمْسِجد.«3 َمْلُعوٌن َمْن َلْم ُیَوّقِ
املام صلادق: ملعلون اسلت، ملعلون کسلی کله پلدر یلا ملادر خلود را بزنلد، ملعلون 
است، ملعون کسی که پدر ومادر خود را نافرمانی کند وآزارشان رساند، ملعون است، 

ملعون کسی که احترام مسجد را نگه ندارد.
ُتُهم َلعَنٌة ،  ط( »عن النبی، صلی اهلل علیه و آله : ِللُمناِفقیَن َعالماٌت ُیعَرفوَن ِبها : َتِحّیَ
الَة إاّل  و َطعاُمُهم ُنهَمٌة ، و َغنیَمُتُهم ُغلوٌل ، ال َیقَربوَن الَمساِجَد إاّل ُهجرا ، و ال َیأتوَن الّصَ

هاِر. «4 یِل ُسُخٌب بالّنَ
َ
ُدُبرا ، ُمسَتكِبریَن ال َیأَلفوَن و ال ُیؤَلفوَن ، ُخُشٌب بالّل

پیامبر خدا: منافقان را نشانه هایی است که با آنها شناخته می شوند: درودشان 
لعنلت اسلت، پرخلور وشلكم بلاره انلد، بله غنائلم دسلتبرد می زننلد، بله مسلاجد نزدیلک 

ح این حدیث آمده: 1. در شر

ملراد از مصلداق کاملل مسلجد در ایلن روایلت مسلجد پیغمبلر اسلت کله در زملان آن  حضلرت مرکلز حكوملت 
کنده شلود. و مصلداق کامل  اسلالمی بلود و بایلد از آنجلا عداللت و احلكام حقیقلی قلرآن بله همه جلای جهان پرا
طلرف خصوملت ایلن سله چیلز غاصبیلن خالفت اسلالم اند که قرآن مجیلد را به رأی خود تفسلیر کردند و احكام 
آن را کله متضملن نظلام عداللت عموملی بلود پاره پاره کردند و اسلتفاده از مزایای آن را به عرب و اشلراف قریش 
و بنلی امیله اختصلاص دادنلد و دیگلران را محلروم کردنلد. بلا ایلن که قلرآن، برابلری و برادری را برای همه بشلر 

آورده و همله نژادهلا و تیره هلا در پیشلگاه او برابلر و فضیللت وابسلته بله تقلوا اسلت.
2. وسائل الشیعة، ج 4، ص 118.

3. کنز الفوائد، محمد بن علی کراجكی، ج 1، ص 151.
4. کنز العمال، ص 862.
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کراه و ریاکاری، نماز را آخر وقت می خوانند، خود برتر بینند، به طوری که  نمی شوند مگر با ا
با کسی انس و الفت نمی گیرند وکسی هم با آنان الفت نمی گیرد، شب مانند چوب خشک 

می افتند )شب زنده داری نمی کنند( و روز صدای خود را به جّر وبحث بلند می کنند.
ی( »رسلوُل اهلل ِ صلی اهلل علیه و آله ل و قد َسلأَلُه أبو َذّرٍ عن َکیفّیِة ِعماَرِة الَمسلاِجِد ل : 
ال ُترَفلُع فیهلا األصلواُت ، و ال ُیخلاُض فیهلا بالباِطلِل ، و ال ُیشلَترى فیهلا و ال ُیباُع ، و اتُرِك 

غَو ما ُدمَت فیها ، فإن َلم َتْفَعل فال َتُلوَمّنَ َیوَم الِقیاَمِة إاّل َنفَسَك .«1
َ
الّل

پیامبلر خلدا)در پاسلخ بله سلؤال ابلوذر از چگونگلی آبلاد کلردن مسلاجد( فرملود: 
]به این گونه که[در آنها صداها بلند نشلود، به سلخنان و کارهای نادرسلت و بیهوده 
پرداختله نشلود، در آنهلا خریلد و فلروش صلورت نگیرد و تا زمانی که در مسلجد هسلتی 
گلر چنیلن نكنلی در روز قیامت نباید کسلی جز  از کارهلای لغلو  و بیهلوده دسلت بكلش. ا

خودت را مالمت کنی.

داستان 
 در عصلر مرجعیلت آیلت اهلل العظملی بروجلردی شلریف قلرار شلد تا در شلهر هامبورگ 
آلمان، مسجد و مرکزی برای نشر تعالیم اسالم ساخته شود. آیت اهلل بروجردی، شخصی 
را به هامبورگ برای تهیه زمین برای چنان مرکزی فرستاد. آن شخص رفت و زمینی تهیه 
و خریداری کرد و به محضر آقای بروجردی بازگشت، بعضی به آقای بروجردی خبر داده 
بودنلد کله زمیلن خریلداری شلده در جای مطلوب و مرغوب نیسلت آقای بروجلردی به آن 
شخص ماءمور خرید زمین، فرمودند: شنیده ام، زمین خریداری شده در موقعیت مناسبی 
قلرار نلدارد و ایلن بلرای جامعله ای اسلت کله ارزش را در زیبائلی ظاهلری می بینلد و اماکلن 
مذهبی شان از ساختمان های مجلل و زیبا برخوردار است، از این رو برای ما صالح نیست 

پایین تر از آنها جلوه کنیم.
آن شلخص گفلت: آقلا! یعنلی می فرماییلد در بلاالی شلهر هامبلورگ و در کنلار دریلا، 

زمین تهیه کنیم؟ آن جا خیلی گران است. 
ایشلان فرمودنلد: بلله در جلای مناسلب تهیه کنیلد، من هزینله اش را تأمین می کنم، 
شلما تصلور می کنیلد بلرای ملن زمیلن می خریلد؟ خیر این ملكان به نلام املام زمان)عج( 

است، باید در جای آبرومندی باشد که باعث تحقیر مسلمین نشود.
سلرانجام مسلجد اعظلم بنلدر هامبلورگ در زمیلن بسلیار خوبلی بله مسلاحت تقریبا 

1. مكارم االخالق، ج 2، ص، 374.
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چهار هزار متر مربع در کنار دریاچه آالستر ساخته شد.1

خالصه و نتیجه گیری

• مسلجد خانله خلدا و محلل عبلادت و برتریلن و شلریف ترین ملكان روی زمین اسلت؛ 
مسجد مرکز اّتصال قلب و روح به محبوب حقیقی و جای شنیدن دعوت حضرت دوست 

به سوی خیر و کمال است.
• منبر مسلجد، سلنگر بزرگ نورافشلانی مبلغان وگویندگان عالم و عامل می باشلد، 

منبری که جایگاه پیامبران و اوصیاء آنها و اولیاء اهلل می باشد.
• ائمه مساجد الزم است که آراسته به علم، تقوا و بینش سیاسی و اجتماعی و پیراسته 
از صفات مذموم و داراى حسنات اخالقی باشند، تا در سایه کماالت آنان مردم به مساجد 

هجوم برده بر غرائز و سرکشی هاى آنان زمام و مهار الهی بزند.
• از آیات شلریفه اى که ذکر شلد، روشلن می شلود که خداوند بزرگ به مسلاجدى که به 
دست مردم مؤمن بنیان گذارى شده و مسلمانان در آن مساجد خود را به تربیت و فضیلت 
کلز بله تزکیله نفلس و محلدود کردن غرائلز و آبادى دنیا و آخلرت اقدام  می آراینلد و از ایلن مرا
گر مسلاجد از نظر  می کنند، سلخت عالقه مند اسلت و در مرحله بعد اسلتفاده می شلود که ا
هدایت آباد شلد و آبادى هدایت آن هم بسلتگی به عمل مردم و علما به شلرایط مسلجد 
دارد، مسلمانان در تمام جبهه هاى حیات و زندگی بر دشمنان خود پیروز و داراى عزت 

دارین خواهند بود.
کنلی مشلابه آن که درسلایر مذاهب  • پایلگاه مقلدس وعظیملی چلون مسلجد بلا اما
کنی چون کلیسا، کنیسه، خانقاه، آذرکوه،  ح است اصاًل قابل مقایسه نیست، اما مطر
دیر، محیطهای بی روح ومرده ومحل انجام مراسم تشریفاتی و گاهی توأم با فساد، 
کلن بلزم هسلتند تلا یلک عبادتلگاه  هماننلد: شلراب، رقلص، آوازوغنلا و... و درواقلع اما

وجایگاه توحید ویكتاپرستی .
• داسلتان مسجدضراردرسلی اسلت بلرای مسللمانان درسراسلرتاریخ کله مسللمان 
کله نفلاق ومنافلق رادرهرملكان  کسلی اسلت  هرگزنبایدظاهربیلن باشلد، مسللمان 
گردرچهلره دیلن ومذهلب ودرلبلاس طرفلداری  ودرهرلبلاس وچهلره بشناسلد،حتی ا
ورسلم  راه  هملواره  برضدمذهلب  ازمذهلب  باشد،اسلتفاده  ومسلجدبوده  ازقلرآن 
گاه  اسلتعمارگران ودسلتگاههای جبارومنافقلان ملی باشلد. مسللمان بایدهوشلیار،آ

وواقع بین باشد،آینده نگرو اهل تجزیه وتحلیل درمسائل اجتماعی .

1. اقتباس از مجله حوزه شماره 43 44 ص 242.
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 ْ ْؤِمِنــینَ * َفــِإن ّلَ ُكنــُم ّمُ  ِإن 
ْ
َبــوا ــِقَ ِمــَن الّرِ  َمــا َب

ْ
وا  اهلَل َو َذُر

ْ
ُقــوا

َ
 اّت

ْ
ِذیــَن َءاَمُنــوا

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»َیأ

ْمَواِلُكــْم اَل َتْظِلُمــوَن 
َ
ُكــْم ُرُءوُس أ

َ
ــَن اهلِل َو َرُســوِلِه  َو ِإن ُتْبــُمْ َفل  ِبَحــْرٍب ّمِ

ْ
َذُنــوا

ْ
 َفأ

ْ
ــوا

ُ
َتْفَعل

ُكــْم  ِإن 
َّ
 َخیــْرٌ ل

ْ
ُقــوا

َ
ن َتَصّد

َ
َن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإیَل  َمْیَســَرٍة  َو أ

َ
كا ُمــوَن * َو ِإن 

َ
َو اَل ُتْظل

َكَســَبْت َو  ــا  ّ ُ َنْفــٍس ّمَ
ُ

كل یَف   ــَو َّ ُت ُ
 َیْوًمــا ُتْرَجُعــوَن ِفیــِه ِإیَل اهلِل  ث

ْ
ُقــوا

َ
ُمــوَن * َو اّت

َ
ُكنــُمْ َتْعل

ُمــوَن«
َ
ُهــْم اَل ُیْظل

]سوره بقره، آیه278-281[
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شأن نزول

 پرداخته بودند، مطالبات 
ً

بعضی از ثروتمندان مسلمان، از وام های ربوی که قبال
ربلوی داشلتند. از جملله ایلن افلراد، عّبلاس بلن عبدالمطللب و خالدبلن ولیلد بودنلد. 
کرم نازل شلد، اینها گفتند: پول ما در دسلت مردم  وقتلی آیله تحریلم ربلا بلر پیامبر ا
کنون تكلیف ما چیسلت؟ بر این  اسلت و ملا قبلل از تحریلم ربلا بله آنها وام پرداختیلم. ا
اسلاس، آیه شلریفه نازل شلد و فرمود: تنها حق دارید اصل سلرمایه را بازگردانید؛ ولی 
چنانچه ایمان دارید، باید سود ربوی آن را رها سازید. آن  هنگام که حكم تحریم ربا 
بلر پیامبلر نلازل شلد، حضلرت فرمودنلد: »تمام رباهایی کله از زملان جاهلّیت باقی 
مانلده بلود، باطلل کلردم و اّولیلن ربایلی کله باطلل نملودم، ربلای عمویلم، عّبلاس بلن 

عبدالمطلب بود«.1

گان مهم  واژ

ــــ   ربا 
ربا به معنای زیادت، نماء و علو استعمال شده است.2

 برخی گفته اند: »ربا« در لغت به معنای نمو و رشد تدریجی است.3 

ــــ   حرب 

کلمله »حلرب« بله معنلای سلتیزه می باشلد، چلون نكلره یعنی بلدون اللف و الم آمده 
دالللت بلر بزرگلی ایلن محاربله دارد و همیلن طلور  می فهمانلد کله ایلن جنلگ بلا خلدا و 
گر این جنگ را هم جنگ با خدا و هم جنگ با رسلول  رسلول، جنگی عظیم اسلت و ا
نامیلده، بلرای ایلن اسلت کله رباخلواری مخالفلت با خدا اسلت که حرمت آن را تشلریع 

فرموده و مخالفت با رسول خدا است که حكم خدا را تبلیغ نموده.4

1. مجمع البیان، ج 2، ص 392.
2. معجم مقاییس اللغة، ج 2، ص 483.

3. تفسیر نمونه، ج 2، ص 370.
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 649.
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نکات تفسیری 

1 (نکات محوری آیات
گار نیست  الف( ربا خواری با روح اسالم ساز

کید بیشلتر در  در آیله نخسلت خداونلد افلراد بلا ایملان را مخاطب قلرار داده و برای تأ
مسلئله تحریم ربا می فرماید: ای کسلانی که ایمان آورده اید! از خدا بپرهیزید و آنچه 

گر ایمان دارید.  از ربا باقی مانده رها کنید ا
جاللب اینكله: آیله فلوق هلم بلا ایملان بله خلدا شلروع شلده و هم بلا ایمان ختم شلده 
کیدی است بر این معنی که رباخواری با روح ایمان سازگار نیست،  است. و در واقع تا
بنا بر این هنگامی ایمان برای آنها حاصل می شود که تقوا را پیشه کنند و باقی مانده 

ربا یعنی مطالباتی که در این زمینه دارند را رها سازند.
ب( ربا خواری ایمان را متزلزل  می كند 

ج در ملورد گناهلان  منظلور ایلن نیسلت کله رباخلواران کافرنلد، بله طلوری کله خلوار
کبیلره بله طلور کللی ایلن گونله می پندارنلد، بلكله بلا ایملان راسلخ و ثملر بخلش سلازگار 

نیست.
ج( سنت خداوند )محاربه با ربا خوار (

در آیه بعد لحن سخن را تغییر داده و پس از اندرزهایی که در آیات پیشین گذشت 
گر به کار خود هم چنان ادامه  با شدت با رباخواران برخورد کرده، هشدار می دهد که ا
دهند و در برابر حق و عدالت تسللیم نشلوند و به مكیدن خون مردم محروم مشلغول 
باشلند، پیامبلر اسلالمناچار اسلت با توسلل به جنگ جللو آنها را بگیلرد، می فرماید: 
گلر چنیلن نمی کنیلد بدانیلد بلا جنلگ، بلا خلدا و رسلول او روبلرو خواهیلد بود« )َفـِإْن َلْ  »ا

َذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اهلِل َو َرُسوِلِه(.
ْ
وا َفأ

ُ
َتْفَعل

ْمـِر اهلل1ِ؛ 
َ
ـِت َتْبِغی َحـّتَ َتِی َء ِإیل  أ

َّ
وا ال

ُ
ایلن هملان جنگلی اسلت کله طبلق قانلون َفقاِتل

با گروهی که متجاوز است پیكار کنید تا به فرمان خدا گردن نهد انجام می گیرد.
د( حكم قتل در باره كسانی كه منكر تحریم ربا هستند

للذا در روایتلی می خوانیلم هنگاملی کله املام صادق شلنید شلخص رباخواری با 
گلر  نهایلت جلرات ربلا می خلورد و نلام آن را »لبلا« )شلیر آغلاز یلا آغلوز( می نهلد. فرملود: »ا
دسلت بلر او یابلم، او را بله قتلل می رسلانم.«2 از ایلن حدیلث حكم قتل در مورد کسلانی 

1. سوره حجرات، آیه 9.
2. وسائل الشیعة، ج 12، ص 429 )باب ثبوت القتل و الكفر باستحالل الربا- حدیث 1(.
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است که منكر تحریم ربا هستند، استفاده می شود.
هـ(  معنی فأذنوا بحرب من اهلل1

 از آیه شریفه بر می آید که حكومت اسالمی می تواند با توسل به زور جلوی رباخواری 
را بگیرد. )ضمنًا آمدن حرب به صورت نكره دلیل بر اهمیت جنگ است.(  

کنیلد سلرمایه های شلما از آن شلما اسلت نله سلتم  گلر توبله  سلپس می افزایلد: »و ا
ْمواِلُكـْم ال َتْظِلُمـوَن َو ال 

َ
ُؤُس أ ُكـْم ُر

َ
می کنیلد و نله سلتم بلر شلما می شلود« )َو ِإْن ُتْبـُمْ َفل

ُموَن(.«
َ
ُتْظل

گلر توبله کنید و دسلتگاه رباخواری را برچینید حق دارید سلرمایه های اصلی  یعنلی ا
خود را که در دست مردم دارید )به استثنای سود( از آنها جمع آوری کنید و این قانون 
کامال عادالنه است زیرا که هم از ستم کردن شما بر دیگران جلوگیری  می کند و هم از 

ستم وارد شدن بر شما و در این صورت نه ظالم خواهید بود و نه مظلوم.2
گر مردم اموال ربوی نگیرند رباخواری رشد نخواهد كرد  و( ا

ُمـوَن« گلر چله در ملورد رباخلواران آملده وللی در حقیقت 
َ
جملله »ال َتْظِلُمـوَن َو ال ُتْظل

یلک شلعار وسلیع پلر مایله اسلالمی اسلت کله می گویلد: بله همان نسلبت که مسللمانان 
گر  باید از ستمگری بپرهیزند از تن دادن به ظلم و ستم نیز باید اجتناب کنند، اصوال ا
گر مسلمانان آمادگی کافی برای دفاع از  ستمكش نباشد ستمگر کمتر پیدا می شود و ا
حقوق خود داشته باشند کسی نمی تواند به آنها ستم کند باید پیش از آنكه به ظالم 

بگوییم ستم مكن به مظلوم بگوییم تن به ستم مده.
گلر )بلده کار( دارای سلختی و گرفتلاری باشلد او را تلا هنلگام  در آیله بعلد می فرمایلد: ا

توانایی مهلت دهید )َو ِإْن كاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإیل  َمْیَسَرٍة(. 
گلر آنهلا از پرداختن اصل  در اینجلا یكلی از حقلوق بدهلكاران را بیلان می فرمایلد کله ا
بدهی خود )نه سلود( نیز عاجز باشلند، نه تنها نباید به رسلم جاهلیت سلود مضاعفی 
بر آنها بست و آنها را تحت فشار قرار داد، بلكه باید برای پرداختن اصل بدهی نیز به 

1.  برخلی مفسلران قائلنلد کله: »فاذنلوا« از ملاده »اذن« هلر گاه با »الم« متعدی شلود به معنی اجازه دادن اسلت 
َذُنلوا ِبَحلْرٍب ِملَن اهلِل« مفهوملش 

ْ
گاهلی اسلت، بنلا بلر ایلن »َفأ و هلر گاه بلا »بلاء« متعلدی گلردد بله معنلی عللم و آ

گاه باشلید کله خلدا و رسلولش بلا شلما رباخلواران، پیلكار خواهلد کلرد، و در واقلع اعلالن جنلگ از  ایلن اسلت آ
سلوی خلدا و رسلول بله ایلن گلروه خیره سلر اسلت. بنلا بلر ایلن آنچله در سلخنان بعضلی معلروف اسلت کله در 
ترجمله آیله می گوینلد: »اعلالن جنلگ بلا خلدا بدهیلد« درسلت نیسلت املا غاللب مفسلران، ماننلد طبرسلی در 
مجملع البیلان، ابلو الفتلوح رازی، فخلر رازی، آلوسلی در روح المعانلی و عالمله طباطبائلی در المیزان، به همین 

معنلی آورده انلد. 
2 ـ تفسیر منونه، ج 1، ص 250.
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آنها مهلت داده شود و این یک قانون کلی در باره تمام بدهكاران است.
حتلی در قوانیلن اسلالم کله در واقع تفسلیری اسلت بلرای آیه فوق، تصریح شلده که 
هیچلگاه نمی تلوان خانله و وسلائل زندگی ضروری افلراد را به خاطر بدهی آنها توقیف 
کرد یا از آنها گرفت، بلكه طلبكاران تنها از ما زاد آن می توانند حق خود را بگیرند و این 

حمایت روشنی است از حقوق قشرهای ضعیف جامعه.1
ز( اولویت اخالقی بخشش بدهكار 

و در پایان آیه می فرماید: و )چنانچه قدرت پرداخت ندارند( و شما آنها را ببخشید 
ُموَن(.

َ
ُكْم ِإْن ُكْنُمْ َتْعل

َ
ُقوا َخْیٌر ل

َ
ْن َتَصّد

َ
گر بدانید )َو أ برای شما بهتر است ا

این در واقع گامی فراتر از مسلائل حقوقی اسلت، این یک مسلئله اخالقی و انسلانی 
اسلت که بحث حقوقی سلابق را تكمیل می کند و به طلبكاران می گوید: در این گونه 
گلر بدهلی آنلان بخشلوده شلود، از هلر نظلر  ملوارد کله بلده کاران سلخت در مضیقه انلد ا
بلرای شلما، بهتلر اسلت، احسلاس کینه تلوزی و انتقام را به محبلت و صمیمیت مبدل 
می سلازد و افلراد ضعیلف جامعله را بله فعالیلت مجلددی کله نتیجله اش عایلد همگان 
می شلود واملی دارد و اضافله بلر اینهلا صدقله و انفاقی در راه خدا محسلوب می شلود که 

ذخیره روز بازپسین است. 2
ح( تجسم عمل ربا خوار در قیامت 

و در آخریلن آیله ملورد بحلث بلا یلک هشلدار شلدید، مسلئله ربلا را پایلان می دهلد و 
 
ً
ُقـوا َیْومـا

َ
می فرمایلد: »از روزی بپرهیزیلد کله در آن بله سلوی خلدا بلاز می گردیلد« )َو اّت

ُتْرَجُعوَن ِفیِه ِإیَل اهلِل(.
ضمنًا این آیه یكی دیگر از شواهد تجسم اعمال انسان در جهان دیگر می باشد:

 َنْفٍس ما 
ُّ

 ُكل
َ

یّف َّ ُتـَو ُ
سلپس بله هلر کلس آنچله را انجلام داده باز پس داده می شلود )ث

َكَسَبْت(.
و بله آنهلا سلتمی نخواهلد شلد بلكله هر چه می بینند نتیجه اعمال خودشلان اسلت 

ُموَن(.
َ
)َو ُهْم ال ُیْظل

معمول قرآن مجید این است که پس از بیان ریزه کاری های احكام و برنامه های 
کیلد و تحكیم  اسلالمی در بسلیاری از ملوارد، یلک تذکلر کللی و عموملی و جاملع بلرای تأ
آنچه قبال گفته شده است بیان می دارد تا احكام و برنامه های پیشین کامال در فكر و 
جان نفوذ کند. لذا در این آیه مردم را متوجه رسلتاخیز و کیفر اعمال بدکاران سلاخته 
و به آنها هشدار می دهد که توجه داشته باشند، روزی در پیش است که همه اعمال 

1. تفسیر نمونه، ج 2، ص، 377.
2. همان، ص، 378.
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انسلان بلدون کلم و کاسلت بله او داده می شلود و تملام آنچله را کله در بایگانلی عاللم 
هستی نگهداری شده یک جا به دست وی می سپارند آن گاه است که از نتائج شوم 
آنها وحشلت می کند اما این محصول چیزی اسلت که خود او کشلته اسلت و کسلی به 
او سلتم نكلرده بلكله ایلن خلود او اسلت کله بله خویلش سلتم روا داشلته اسلت )َو ُهـْم ال 

ُموَن(.1
َ
ُیْظل

ط( ادامه ربا خواری سبب خلود در آتش 
 »َو َمـْن عـاَد َفاولِئـَك اْصحـاُب الّناِرُهـْم فیـا خاِلـُدوَن«2 خداونلد در این قسلمت از 
گر رباخواران بعلد از نزول آیه باز  آیله، رباخلواران را ملورد تهدیلد قلرار داده، می فرمایلد: ا
بله کار زشلت خلود ادامله دهنلد و دسلت از ایلن گنلاه بلزرگ برندارنلد، جهّنلم در انتظلار 

آنهاست و همیشه در جهّنم خواهند ماند.
سلؤال: خللود و جاودانگلی در جهّنلم مخصلوص کّفلار اسلت؛ در حاللی کله برخلی از 

رباخواران مسلمان هستند، پس خلود در مورد آنها به چه معناست؟
پاسلخ، یكلی از تفسلیرهایی کله در ایلن زمینله گفته شلده، این اسلت کله رباخواران 
به سلبب عمل زشتشلان بی ایمان از دنیا می روند و روشلن است که شخص بی ایمان 

جاودانه در جهّنم خواهد ماند.3 
ی( ابتالء ربا خوار به جنون در محشر

ّسِ  ْیطاُن ِمَن امْلَ
َ

ُطُه الّش ذی َیَتَخّبَ
َّ
 َكما َیُقوُم ال

َ
با ال َیُقوُموَن ِإاّل وَن الّرِ

ُ
ُكل

ْ
ذیَن َیأ

َّ
»ال

با«4 َم الّرِ َبْیَع َو َحّرَ
ْ
 اهلُل ال

َّ
َحل

َ
با َو أ  الّرِ

ُ
َبْیُع ِمْثل

ْ
ا ال َ َ

وا ِإّن
ُ
ْم قال ُ هّنَ

َ
ذِلَك ِبأ

)کسلانی کله ربلا می خورنلد، )در قیاملت( برنمی خیزنلد مگلر ماننلد کسلی کله بلر اثلر 
تملاس شلیطان، دیوانله شلده )و نمی توانلد تعلادل خلود را حفلظ کنلد؛ گاهلی زمیلن 
می خلورد، گاهلی بپلا می خیلزد(. ایلن، بله خاطلر آن اسلت کله گفتنلد: »داد و سلتد هلم 
ماننلد ربلا اسلت )و تفاوتلی میلان آن دو نیسلت.(« در حالی که خدا بیلع را حالل کرده و 

ربا را حرام! )زیرا فرق میان این دو، بسیار است.(
گشلته اند، در روز محشلر و قیاملت،  گنلاه بلزرگ رباخلواری آللوده  کله بله  کسلانی 
همچلون افلراد مصلروع و دیوانله حرکلت می کنند و تعادللی در راه رفتن ندارند.  »ذِلَك 
بـا« عّللت اینكله رباخلواران بله چنیلن سرنوشلت شلومی   الّرِ

ُ
َبْیـُع ِمْثـل

ْ
ـا ال

َ
ـوا اّن

ُ
ـْم قال ُ ِباهّنَ

1. تفسیر نمونه، ج 2، ص 379 ل 376.
2. همان.

3. از آن جلا کله ملوارد خللود در آتلش در قلرآن بیلان شلده شلاید در ایلن جلا منظلور از خللود، زملان طوالنلی اسلت 
نله جاودانگلی در جهّنلم.
4. سوره بقره، آیه 275.



335

دچارند، بدان جهت است که عالوه بر رباخواری و ارتكاب کار حرام، در صدد توجیه 
کار زشلت خلود برمی آینلد و بله خداونلد اعتلراض می کننلد کله »ربلا هماننلد بیلع اسلت و 
هیلچ تفاوتلی بیلن ایلن دو نیسلت؛ پلس هملان گونله کله بیلع حلالل اسلت ربلا نیلز بایلد 
با« خداوند متعال معامله را حالل و رباخواری  َم الّرِ  اهلُل البیَع َو َحّرَ

َ
حالل باشد!«  »اَحل

را حلرام شلمرده اسلت؛ زیلرا در »بیلع و معاملله« مصلحتلی وجلود دارد وللی در »ربلا« نله 
تنهلا مصلحتلی نیسلت، بلكله مفاسلدی نیلز وجلود دارد. در معاملله گاهلی سلود وجلود 
دارد؛ گاهلی زیلان وللی در ربلا ایلن گونله نیسلت. رباخلوار هملواره سلود می بلرد و هیلچ 
گاه ضلرر نمی بینلد. در ربلا خسلارت همیشله از آن وام گیرنلده اسلت. از همیلن رو کله 
رباخلوار ضلرری را متحّملل نمی شلود، املوال او را »گنلج بلی رنلج« خوانده انلد. علالوه 
گلر رباخلواری در  بلر آن، رباخلوار عاملل ایجلاد فاصلله طبقاتلی در جامعله اسلت؛ چلون ا
جامعه گسترده گردد، با گذشت زمان، ثروت در نزد آنان اندوخته می شود و دیگران 

به خاك سیاه می نشینند.1
در بین مفّسران گفتگوست که آیا این تشبیهی که قرآن درباره رباخواران بیان فرموده، 

مربوط به سرنوشت آنها در دنیاست؟ یا یك نوع مجازات و عذاب اخروی است.
ع سرنوشلت متعّلق به هلر دو جهان  از روایلات اسلالمی اسلتفاده می شلود کله ایلن نو
است. در تفسیر »نور الثقلین« روایتی از امام صادق نقل شده که حضرت فرمودند: 
ـْیطاُن« رباخلوار در همیلن دنیلا بله 

َ
َطـُه الّش نیـا َحـّت َیَتَخّبَ

ُ
ـُرُج ِمـَن الّد بـا الَیحنْ  الّرِ

ُ
ِكل »آ

سرنوشت دیوانه گرفتار خواهد شد!2 
کرم نقل شده است که آن حضرت در شبی  در روایت دیگری از حضرت رسول ا
که به معراج3  رفتند، عّده ای را دیدند که با شكم های بزرگ به زحمت بر می خیزند و 
چند قدمی را به طور غیر متعادل راه می روند و به زمین می خورند؛ دوباره برمی خیزند 
و همچنلان می افتنلد و ایلن حاللت ملدام تكلرار می شلود. آن گاه حضلرت از جبرئیلل 
پرسلیدند: اینهلا چله کسلانی هسلتند؟ جبرئیلل امیلن علرض کلرد: یلا رسلول اهلل! اینهلا 

رباخوارانند.4  

1. مثال های زیبای قرآن، ج 1، ص 154.
2. نور الثقلین، ج 1، ص 291.

3. مسلئله »معلراج« یكلی از عقایلد مسلّلم مسللمانان اسلت و حضلرت رسلول نله یلك بلار، بلكه بارهلا بله 
معراج رفتند. برای توضیح بیشلتر به تفسلیر نمونه، جلد 12، صفحات 7، 8، 11، 14، 15، 16، 17، 18؛ و جلد 
22، صفحه 501 تا 570، ؛ذکر این مطلب الزم اسلت که بهشلت و جهّنمی را که حضرت در این سلفر مشلاهده 

کردنلد، بهشلت و جهّنلم برزخلی اسلت.
4. وسائل الّشیعه، ج 12، ابواب الّربا، باب اّول، حدیث 16.
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اما اینكه چرا در آیه َمَثل جنون به شیطان نسبت داده شده است؟ آنچه از ظاهر آیه 
اسلتفاده می گردد این اسلت که سلبب جنون و دیوانگی، شلیطان  اسلت. در صورتی که 
از نظر علمی ثابت شده است که جنون عامل دیگری دارد. از این رو مفّسران در تفسیر 

این آیه نظرات مختلفی دارند که به بعضی از آنها اشاره می شود:
الف( خداوند در این آیه، طبق عقیده و فرهنگ مخاطبان زمان پیامبر سخن 
گفتله اسلت؛ زیلرا عرب هلا در آن زملان بلر این عقیده بودند که جنون از شلیطان گرفته 
می شلود و بله عبلارت دیگلر، شلیطان در فلرد مجنلون نفلوذ می کنلد، بله همیلن جهلت 

قرآن آن را کنایه از جنون دانسته است.
ب( مراد معنای حقیقی جمله است نه کنایی آن. نسبت جنون به شیطان از این 
جهت است که خداوند مجازات این انسان های گنهكار را، سلطه شیطان بر آنها قرار 

داده است؛ و تسّلط شیطان سبب نگرانی و جنون آنها می گردد.1 
ک( توبه ربا خوار 

َف َو اْمُرُه ایَل اهلل«2
َ
ُه ما َسل

َ
ِه َفاْنهَتی  َفل ّبِ ْن جاَئُه َمْوِعَظٌة ِمْن َر َ َ

»ف
در بیلان ایلن حكلم، نخسلت خداونلد عّده ای را مشلمول رحمت خود قلرار می دهد 
و کسلانی را کله قبلل از حكلم حرملت ربلا بله ایلن عملل زشلت آللوده بودنلد، ملورد عفلو و 
بخشلش خلود قلرار داده، می فرمایلد: »کسلانی کله موعظله الهلی را دربلاره حرملت ربلا 
شلنیده اند و از رباخلواری خلودداری کننلد، برگذشلته خلود خوفلی نداشلته باشلند زیلرا 

خداوند گناه گذشته آنان را می بخشد.
بنابرایلن، کسلانی کله در هنلگام نلزول آیله و بیلان حكم با ملردم قراردادهای ربوی 

داشتند، تنها مالک سرمایه خود هستند و حّق دریافت ربا را ندارند.

2 (بیانات عالمه طباطبایی ذیل آیه شریفه 
دو معنا برای بیان مقابله با ربا خوار 

الف( مقابله نظامی 
جنگیدن خدا و رسول با رباخوار، معنایش این است که رسول به امر خدا، رباخوار 
یلا هلر کلس از مسللمانان کله حكملی از احلكام را نمی پذیلرد او را مجبلور بله تسللیم کند 
گلر تسللیم شلد کله هیلچ و گرنله مسللمانان را ماملور کنلد تلا بلا او جنلگ کننلد تلا تسللیم  ا

حكم خدا شود.
توضیلح ایلن کله پلس از پذیلرش اسلالم، بله کسلی اجلازه داده نخواهلد شلد تلا بلا بله 

1. مثال های زیبای قرآن، ج 1، ص 156.
2. سوره بقره، آیه 275.
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خطلر انداختلن امنیلت اخالقلی جامعله، بله ارزش هلای دینلی، دهلن کجلی نملوده و 
احلكام اسلالمی را دسلتخوش منفعلت طلبلی و هلوا پرسلتی خلود قلرار دهلد. للذا در آیه: 
ْمـِر اهلِل«1.  می فرمایلد: بایلد بلا کسلی کله سرکشلی 

َ
ـِت َتْبِغـی َحـّتَ َتـِی َء ِإیل  أ

َّ
ـوا ال

ُ
»َفقاِتل

می کند بجنگید تا تسلیم فرمان خدا شود. 2
ب( مقابله فرهنگی

ح  می شلود، جنلگ از طریق  معنلای دیگلری کله بلرای جنلگ با خدا و رسلولش مطر
کم قضایی  فطلرت خلود انسلان ها اسلت؛ برای ایلن منظور از قوای قهریله، مانند محا
گاه جامعله  و دادگاه هلا اسلتفاده نمی شلود بلكله چنیلن کسلی بلا فطلرت سلالم و خلود آ
اسلالمی و اعلالم انزجلار مسللمین مواجله شلده و تحلت فشلار قلرار  می گیلرد تلا زمانلی که  
و وادار شلود دسلت از رفتلار انحرافلی خلود بلردارد. بله عنلوان مثلال کسلانی کله بلا زیلر 
پلا گذاشلتن عفلاف جامعله، امنیلت اخالقلی را در خطلر قلرار  می دهلد و کسلانی کله بلا 
ربلا خلواری امنیلت اقتصلادی را هلدف گرفتله انلد ابتلدا بلا کار فرهنگلی آنلان را متوجله 
خطلای خلود نملوده و سلپس ملورد هلدف فطلرت عدالت خلواه و اخالق محلور جامعه 
گر ارزش های اسالمی در جامعه بیدار باشد هرگز جایی  قرار خواهند گرفت؛ بنابراین ا

برای رشد علف های هرز پیدا نخواهد شد.3
1. ملكیت ربا خوار نسبت به اصل مال امضاء شده 

ایلن آیله دالللت دارد بلر اینكله اوال رباخلوار ملكیتش نسلبت به اصل مال امضا شلده 
و ثانیلا گرفتلن ربلا بله هملان بیانلی که گذشلت، ظلم اسلت و ثالثلا انواع معاملالت امضا 
شلده چلون نفرملود »و لكـم رأس اموالكم«، معلوم اسلت که ملال وقتی رأس  خوانده 

می شود که در وجوه معامالت و انواع کسب صرف شده باشد.
2. منظور از مهلت به طلبكار تا میسره

 »َو ِإْن كاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإیل  َمْیَسَرٍة« لفظ »کان« در اینجا به اصطالح علم نحو 
گر در میان بدهكاران فقیری یافت  تامه است و معنای »بود« را می دهد، می فرماید: ا
شود طلبكار باید او را تا میسره مهلت دهد و میسره به معنای تمكن و دارا شدن است 
در مقابل عسرت که به معنای فقر و تنگدستی است و معنایش این است که آن قدر 

باید مهلت دهد تا بده کار به پرداخت بدهی خود متمكن شود.

1. سوره حجرات، آیه 9. 
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 649. 

3.  همان. 
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و ایلن آیله هلر چنلد مطللق اسلت و مقیلد بله مورد ربا نیسلت و لیكن قهرًا منطبق بلا مورد ربا 
است، چون رسم این بود که وقتی مدت قرض یا هر بدهی دیگر به پایان می رسید رباخوار 
گریبلان بلده کار را می گرفلت. و او درخواسلت می کلرد کله ملدت بدهلی ملرا تمدیلد کلن و ملن 
در مقابلل ایلن تمدیلد، فلالن مقلدار و یلا به فالن نسلبت به قیمت جنس اضافله می کنم و آیه 

شریفه از این عمل نهی نموده و دستور می دهد به بده کار مهلت دهند.1

3(زیان های رباخواری 
الف( بر هم زدن تعادل اقتصادی 

رباخواری تعادل اقتصادی را در جامعه ها به هم می زند و ثروت ها را در یک قطب 
اجتملاع جملع می کنلد زیلرا جمعلی بلر اثلر آن فقلط سلود می برنلد و زیان هلای اقتصادی 
گر می شلنویم فاصله میان کشلورهای ثروتمند  همله متوجله جمعلی دیگلر می گلردد و ا
و فقیر جهان روز به روز بیشلتر می گردد یک عامل آن همین اسلت و به دنبال آن بروز 

جنگهای خونین است.2
رباخلوار بله وسلیله ثروتلی کله در دسلت دارد حاصلل دسلت رنلج طبقله زحمتكش را 

جمع می کند و گاه با این وسیله به هستی و زندگی آنان خاتمه می دهد.
و یا ال اقل بذر دشمنی و کینه در دل آنان می پاشد به طوری که تدریجا تشنه خون 

رباخوار می گردند و جان و مالش را در معرض خطر قرار می دهند.
قرآن می گوید: »خدا سلرمایه های ربوی را به نابودی سلوق می دهد« این نابودی 

تدریجی که برای افراد رباخوار هست برای اجتماع رباخوار نیز می باشد.
در مقابلل، کسلانی کله بلا عواطلف انسلانی و دلسلوزی در اجتملاع گام می نهنلد و از 
سلرمایه و امواللی کله تحلت اختیلار دارنلد انفلاق کلرده و در رفلع نیازمندی هلای ملردم 
می کوشلند، بلا محبلت و عواطلف عموملی مواجله می گردنلد و سلرمایه آنهلا نله تنهلا در 
معلرض خطلر نیسلت بلكله بلا هملكاری عموملی، رشلد طبیعلی خلود را می نمایلد ایلن 
اسلت کله قلرآن می گویلد »و انفاق هلا را افزایلش می دهلد«. ایلن حكلم در فلرد و اجتماع 
یكلی اسلت، در اجتماعلی کله بله نیازمندی های عمومی رسلیدگی شلود قدرت فكری 
کثریلت اجتملاع را تشلكیل می دهلد بله کار  و جسلمی طبقله زحمت کلش و کارگلر کله ا
می افتلد و بله دنبلال آن یلک نظلام صحیلح اقتصلادی کله بلر پایله هملكاری عمومی و 

1. همان، ص 650.
2.  تفسیر نمونه، ج 2، ص 379.
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بهره گیری عموم استوار است به وجود می آید.1
ب( سست كردن پیوندها

ع تبادل اقتصادی ناسلالم اسلت که عواطف و پیوندها را سسلت   رباخواری یک نو
می کنلد و بلذر کینله و دشلمنی را در دل هلا می پاشلد و در واقلع رباخلواری بلر ایلن اصلل 
اسلتوار اسلت کله رباخلوار فقط سلود پول خلود را می بیند و هیچ توجهلی به ضرر و زیان 
بدهلكار نلدارد. اینجلا اسلت کله بدهلكار چنیلن می فهملد کله ربلا خلوار پلول را وسلیله 

بیچاره ساختن او و دیگران قرار داده است.2
ج ( كینه ورزی و عداوت 

درست است که ربا دهنده در اثر احتیاج تن به ربا می دهد اما هرگز این بی عدالتی 
را فراموش نخواهد کرد و حتی کار به جایی می رسلد که فشلار پنجه  ربا خوار را هر چه 
تمام تر بر گلوی خود احساس می کند این موقع است که سراسر وجود بده کار بیچاره 
به رباخوار لعن و نفرین می فرسلتد، تشلنه خون او می شلود و با چشلم خود می بیند که 
هسلتی و درآملدی کله بله قیملت جانش تمام شلده به جیلب رباخوار ریخته می شلود، 
خ می دهد، بدهكار گاهی  ک ر در این شلرائط بحرانی اسلت که ده ها جنایت وحشلتنا
دسلت بله انتحلار و خودکشلی می زنلد و گاهلی در اثلر شلدت ناراحتلی طلبلكار را بلا وضلع 
فجیعلی می کشلد و گاه بله صلورت یلک بحلران اجتماعلی و انفجلار عموملی و انقلالب 

همگانی درمی آید.
ایلن گسسلتگی پیونلد تعلاون و هملكاری در میان ملت ها و کشلورهای ربا دهنده و 
ربلا گیرنلده نیلز آشلكارا به چشلم می خلورد ملت هایی که می بینند ثروتشلان به عنوان 
ربلا بله جیلب مللت دیگلری ریخته می شلود با بغلض و کینه و نفرتی خلاص به آن ملت 
می نگرنلد و در عیلن اینكله نیلاز بله قلرض داشلته اند منتظرنلد روزی عكلس العملل 
مناسبی از خود نشان دهند. این است که می گوییم رباخواری از نظر اخالقی اثر فوق 
العاده بدی در روحیه وام گیرنده به جا می گذارد و کینه او را در دل خودش می یابد و 

پیوند تعاون و همكاری اجتماعی را بین افراد و ملت ها سست می کند.3
کله رباخلواری موجلب مفاسلد متعلّددی می گلردد، تحریلم آن نیلز  از ایلن جهلت 

فلسفه های مختلفی دارد که به بعضی از آن اشاره می شود:

1.  همان، ص 371.
2. انوار هدایت، ص، 411.

3. تفسیر نمونه، ج 2، ص 380.
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د( ظلم 
یكلی از فلسلفه های تحریلم ربلا، مسلئله ظللم اسلت کله در آیله 279 سلوره بقلره و در 

آیات دیگر بدان اشاره شده است.
هـ( از بین رفتن سنت قرض الحسنه

ِب  بوا َو ُیْر َحُق اهلُل الّرِ قلرآن کریلم در بعضلی جاهلا ربلا را در مقابل صدقه ملی آورد: »َیْ
َدقاِت«1 الّصَ

عالمه طباطبایی در این خصوص  می فرمایند:
در آیله شلریفه، »اربلاء صدقلات« و »محلق ربلا« را مقابل یكدیگر قرار داده، در سلابق 
هلم گفتیلم کله اربلاء صدقلات و نملو دادن آن مختلص بله آخلرت نیسلت بلكله ایلن 
خصیصه هم در دنیا هست و هم در آخرت در نتیجه از مقابله نامبرده می فهمیم که 

محق ربا نیز هم در دنیا هست و هم در آخرت.
پلس همچنلان کله یكلی از خصوصیلات صدقلات، ایلن اسلت کله نمو می کنلد و این 
نملو، الزمله قهلری صدقه اسلت و از آن جدا شلدنی نیسلت چون باعلث جلب محبت و 
حسن تفاهم و جذب قلوب است و امنیت را گسترش داده و دل ها را از اینكه به سوی 
غصلب و دزدی و افسلاد و اختلالس بگرایلد، بلاز می دارد و نیز باعث اتحاد و مسلاعدت 
کثلر راه هلای فسلاد و فنلای املوال را می بنلدد و همله اینهلا باعلث  و معاونلت گشلته و ا

می شود که مال آدمی در دنیا هم زیاد شود و چند برابر گردد.
همچنین یكی از خواص ربا کاهش مال و فنای تدریجی آن است چون ربا باعث 
قساوت قلب و خسارت می شود و این دو باعث بغض و عداوت و سوء ظن می گردد و 
امنیت و مصونیت را سلب نموده، نفوس را تحریک می کند تا از هر راهی و وسیله ای 
کله ممكلن باشلد چله بلا زبلان و چله با عمل، چه مسلتقیم و چه غیر مسلتقیم از یكدیگر 
انتقلام بگیرنلد و همله اینهلا باعلث تفرقه و اختالف می شلود و این هم راه های فسلاد و 

زوال و تباهی مال را می گشاید و کمتر مالی از آفت و یا خطر زوال محفوظ می ماند.
همله اینهلا بلرای ایلن اسلت کله صدقه و ربلا هر دو بلا زندگی طبقه محلروم و محتاج 
تماس دارد زیرا احتیاج به ضروریات زندگی، احساسات باطنی آنان را تحریک کرده و 
در اثر وجود عقده ها و خواسته های ارضا نشده آماده دفاع از حقوق زندگی خود گشته 
گر در این هنگام به ایشان احسان شده و  و هر طور که شده در صدد مبارزه بر می آیند ا
کمک های بالعوض برسلد احساساتشلان تحریک می شلود تا با احسلان و حسن نیت 
گر در چنین وضعی در حق آنان با قساوت و خشونت  خود، آن احسان را تالفی کنند و ا

1. سوره بقره، آیه 276.
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رفتلار شلود بله طلوری کله تتمه مالشلان هلم از بین برود و آبرو و جانشلان در خطر افتد، 
بلا انتقلام مقابلله خواهنلد کلرد و بله هلر وسلیله ای کله دستشلان برسلد طلرف مقابلل را 
منكلوب می سلازند و کمتلر رباخلواری اسلت کله از آثلار شلوم ایلن مبلارزه محفلوظ بماند 
بلكه آنهایی که سرگذشت رباخواران را دیده اند همه از نكبت و نابودی اموال آنان و 

ویرانی خانه ها و بی ثمر ماندن تالش هایشان از قهر فقرا خبر می دهند.1

4 (رابطه »اخالق« و »اقتصاد« در اسالم   
كم بر اقتصاد غیر دینی جلب منفعت است  الف( اصل حا

کلم بلر اقتصلاد اسلالمی اخلالق اسلت؛ و تحصیلل منافع باید در سلایه  حفظ  اصلل حا
ارزش های اخالقی باشلد؛ بر همین اسلاس اسلالم معامله ای را که منشلأ فسلاد باشلد، 
گلر  ع اسلت؛ یلا ا کلز فحشلا در اسلالم ممنلو گلر تأسلیس مرا  ا

ً
حلرام شلمرده اسلت؛ مثلال

گر تأسلیس  شلراب فروشلی و دایلر کلردن قملار خانه هلا در اسلالم حلرام اعالم شلده؛ و یا ا
بانک های رباخوار در اسالم جایز نیست، همه و همه بدین جهت است که این گونه 

کارها منشأ مفاسد زیادی است و با اخالق اسالمی سازگار نیست.2
ب( در اقتصاد اسالمی ظلم جایگاهی ندارد 

کلم اسلت، اصل هلای فراوانلی دارد  ارزش هلای اخالقلی کله بلر اقتصلاد اسلالمی حا
کلم بر اقتصاد اسلالمی، پیام آیه  کله بله بعضلی از آنهلا اشلاره می گلردد: یكی از اصول حا
ُموَن( است، یعنی فّعالّیت های اقتصادی باید به گونه ای 

َ
ُتْظل َتْظِلُموَن َو ال شریفه )ال

تنظیم شود که هیچ یک از فروشنده و خریدار مورد ستم قرار نگیرند.
ج( معیار اقتصاد اسالمی جلب منفعت و دفع ضرر عمومی است

براسلاس ایلن اصلل، منفعلت شلخصی فلدای منفعلت جمعلی می گلردد. از ایلن رو، 
گلر جامعله بله تعلدادی   ا

ً
پرداختلن بله شلغل های ملورد نیلاز جامعله واجلب اسلت؛ مثلال

معّلم نیازمند باشد، بر کسانی که قدرت این کار را دارند واجب است که به امر تعلیم 
و تربیت بپردازند.

گرچه منفعت شخصی داشته  از طرف دیگر، مشاغلی که برای جامعه ضرر دارد  )ا
ع فّعالّیتلی که مناسلب با   شراب فروشلی و هلر نلو

ً
باشلد( حلرام شلمرده شلده اسلت؛ مثلال

ع شلده اسلت. بله همیلن جهلت، بر اسلاس روایلات متعّددی، کاشلت  آن باشلد، ممنلو
درخلت انگلور بله نّیلت شراب سلازی، باغلداری چنیلن باغلی، چیلدن چنیلن انگوری، 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2، ص 643.
2. مثال های زیبای قرآن، ج 1، ص 158.
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حمل و نقل آن و ... حرام است.1
د( كراهت تلقی ركبان

ذکلر ایلن مطللب الزم اسلت کله اصلول اخالقی نه تنها در واجبلات و محّرمات، بلكه 
کلم اسلت. از ایلن رو، در فقله اسلالمی »تلـّق  ُركبان«  در مسلتحّبات و مكروهلات نیلز حا
ج از شلهر و روسلتا  کراهلت دارد. منظلور از »تلّقلی رکبلان« ایلن اسلت کله علّده ای در خلار
گلر کسلی جنسلی را وارد کلرد، قبلل از آن  در کمیلن کاروان هلای تجلاری قلرار گیرنلد تلا ا
که صاحب جنس از قیمت شلهر مّطلع گردد. اجناس او را بخرند. این عمل را بعضی 
از فقهلا حلرام و بعضلی دیگلر مكلروه دانسلته اند.2 و نیلز شلغل کفن فروشلی در اسلالم 
مكروه شمرده شده است؛ زیرا چنین کسی منتظر مرگ دیگران است و این امر سبب 

قساوت قلب او می گردد.
هـ( هدایت سرمایه به سمت آخرت 

این اصل از آیه 77 سوره قصص استفاده شده است که فرموده است: »َوابَتِغ ِفیما آتاَك 
َفساَد 

ْ
َتْبِغ ال ْیَك َو ال

َ
ْنیا َو اْحِسن َكمآ اْحَسَن اهلُل ال

ُ
اهلُل الّداَر اْلِخَرَة َو ال َتْنَس َنصیَبَك ِمَن الّد

ْفِسـِدیَن« و در آنچله خلدا بله تلو داده اسلت، سلرای آخلرت را  یِف ااْلْرِض اّنَ اهلَل ال ُیِحـّبُ امْلُ
بطللب؛ و بهلره ات را از دنیلا فراملوش مكلن؛ و همان گونه که خدا به تو نیكی کرده، نیكی 

کن؛ و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست ندارد.
بر اسلاس این آیه، در صورتی سلرمایه ارزشلمند اسلت که در مسلیر آخرت هدایت شلود و 
بله تعبیلر دیگلر، هلم نیلاز دنیلا را برآورده سلازد و هم توشله ای برای آخرت باشلد. در نتیجه 
حاکم بر اقتصاد اسلالمی، ارزش های اخالقی اسلت؛ در حالی که اقتصاد ماّدی فاقد این 

ارزش هاست و طرفداران این مكتب همه چیز را فدای منافع خود می پندارند.                      
سـؤال: گاهلی حفلظ ارزش هلای اخالقلی، سلبب کاهلش رشلد اقتصلادی می گلردد. 

بنابراین، جمع بین ارزش های اخالقی و رشد اقتصادی چگونه ممكن است؟
پاسـخ: نظلام ملا یلک نظلام ارزشلی اسلت و آنچله بلرای ملا مهم شلمرده شلده، حفظ 
ارزش هلا اسلت؛ علالوه بلر ایلن مراعلات اصلول اخالقلی و آمیختگلی اخلالق بلا اقتصلاد 
سلبب عقلب ماندگلی نمی شلود، بلكله این اقتصاد غیر ارزشلی اسلت کله در همین دنیا 

زیان هایی می آفریند که قابل جبران نیست.
مگلر عاملل عملده جنلگ جهانلی دّوم، همیلن اقتصلاد غیر ارزشلی نبلود! جنگی که 
کی که   ویران و تعداد دیگر را نیمه خراب کرد. فاجعه دردنا

ً
تعدادی از کشورها را کامال

30 میلیون قربانی بر جای گذاشت؛ جنگی که 30 میلیون معلول به یادگار گذاشت. 

1. وسائل الّشیعه، جلد 12، ابواب ما یكتسب به، باب 55، حدیث 3 و 4 و 5.
ح لمعه، جلد 1، صفحه 331. 2. شر
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آیلا اقتصلاد عقلب مانلده )البّتله بله تعبیر طرفداران مكتلب ماّدی( بهتر اسلت یا چنین 
اقتصلاد پیشلرفته ای؟! بایلد دانسلت کله عملران و آبلادی جهلان نیلز در سلایه اقتصلاد 

ارزشی تحّقق می یابد. 1

5 (رباخواری در عصر ما
الف( رباخواری جهانی

در زملان هلای گذشلته، رباخلواری محلدود بلود. در هلر جامعله ای چنلد شلخص 
ثروتمندی وجود داشلت که به انسلان های نیازمند وام می پرداختند؛ و پس از مّدتی 
اصل پول را به همراه سود آن باز می ستاندند و این کار را پیشه خود می دانستند؛ ولی 
در عصر و زمان ما، عالوه بر گسترش رباخواری بین افراد جامعه، متأّسفانه این عمل 
کنون چندین کشلور ثروتمند با  زشلت بین مّلت ها و کشلورها نیز سلرایت کرده اسلت. ا
رباخواری، کشلورهای جهان سلّوم را در دام خود گرفتار کرده اند این مرض ُمسلری و 
مرگ آور چنان در پیكر اقتصادی بعضی از کشورهای مستضعف سرایت نموده است 

که باید تمام سود خالص مّلی را صرف درمان این بیماری کنند.
ب( فاصله طبقاتی جهانی )فلسفه تقسیم كشورها به توسعه یافته، در حال توسعه، 

عقب مانده(
از این رو فاصله طبقاتی بین کشورهای ثروتمند و جهان سّوم روز به روز بیشتر می گردد 
گر به همین صورت ادامه یابد، بسیاری از این کشورهای استثمار شده، به خاک سیاه  و ا
خواهند نشسلت. به عنوان مثال، یكی از عّلت های متزلزل و نابه سلامان وضع اقتصاد 

کشورهای جنوب شرق آسیا، همین مسئله رباخواری است.
ج( نوع جدید ربا )نفوذ ربا در سیستم بانكی(

علالوه بلر ایلن نلوع رباخلواری کله ذکر شلد، نلوع دیگری از رباخلواری در عصلر ما وجود 
دارد که از نوع پیشین زشت تر و قبیح تر خواهد بود و آن رباخواری با سرمایه خود مردم 
گر در گذشلته شلخص رباخوار با سلرمایه خود مرتكب این عمل زشلت می شلد؛  اسلت. ا
کنون بانک ها که سرمایه یشلان از آن مردم اسلت، به امر رباخواری اشلتغال دارند  ولی ا

که قطعًا این عمل، مفاسد بیشتر با عذاب های شدیدتری در پی خواهد داشت.  
 برخی بر این عقیده اند که در این عصر اقتصاد بدون ربا، قادر به فّعالّیت نیسلت. 
از ایلن رو، منلع از رباخلواری توّقلف فعالّیلت بانک هلا را در پلی خواهلد داشلت و نتیجله 
ایلن توّقلف رکلود اقتصلادی اسلت. بله عبلارت دیگلر، مسلئله ربلا آن چنلان بلا اقتصلاد 

آمیخته گشته که تفكیک ناپذیراست.

1. مثال های زیبای قرآن، ج 1، ص 160 ل 157.
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ع تفّكلر و بلاور غللط از ناحیله افلرادی القا می شلود کله خود باختله و غرب زده  ایلن نلو
هستند. البّته جا دارد که کشورهای ثروتمند، چنین تبلیغاتی را از طریق ایادی خود 
داشلته باشلند؛ زیلرا ایلن تفّكلر مطابلق با منافع آنهاسلت و آنها مطاللب را مطابق منافع 

خود به دیگران القا می کنند. در حالی که این تفّكر نادرست است.
گلر بلر اسلاس آیین نامه هلای مصّوب عمل کننلد و مردم هم از  بانک هلای اسلالمی ا
متلن قلرار داد مّطللع گردنلد و بلر آن وفلادار بماننلد، مشلكل ربلا پیش نخواهلد آمد. هم 
سلپرده گذاران بهره مند خواهند شلد؛ و هم بانک ها اسلتفاده سرشلاری خواهند برد؛ و 

خ اقتصاد کشور به حرکت در خواهد آمد. هم چر
د( عقود اسالمی راه رهایی از ربا

یكی از عقود اسلالمی  )که در آیین نامه بانكداری نیز وارد شلده( عقد »مضاربه« اسلت، 
که تنها به تجارت اختصاص ندارد.1 بلكه سرمایه گذاری در امر تولید، صنعت، دامداری، 

کشاورزی، خدماتی و ... را نیز شامل می شود.
در�عقد�مضاربه،�مشـتری�سـرمایه�خود�را�در�اختیار�بانک�قرار�می�دهد�و�بانک�
ص�می�كنـد.�البّتـه�تعییـن�سـود�بایـد�

ّ
بـا�قـرارداد�مضاربـه�سـود�هـر�یـک�را�مشـخ

درصدی�از�منفعت�كار�باشد؛�نه�درصدی�از�اصل�سرمایه.�مشتری�می�تواند�به�
بانک�وكالت�دهد�تا�سـهم�او�را�از�سـود�به�مبلغ�معّینی�مصالحه�كند�و�هر�ماه�آن�
را�دریافـت�نمایـد؛�لکـن�در�پایـان�قـرار�داد،�سـود�پرداخـت�شـده�محاسـبه�گـردد.�
آن�گاه�بـه�بانـک�وكالـت�مطلـق�می�دهـد�تـا�در�هـر�یـک�از�امـور�مذكـور�كـه�مایـل�بـود�

سرمایه�گذاری�صورت�گیرد؛�و�بانک�هم�باید�به�آن�عمل�نماید.
در ایلن صلورت بلدون آن کله مشلكل ربلا ایجلاد شلود، هلم صاحلب پلول بهره منلد 
می گلردد و هلم بانلک نصیلب خلود را از سلرمایه گذاری بله دسلت ملی آورد و هلم بلرای 

کد نماند، تجارت سالمی صورت می پذیرد. خ اقتصاد جامعه را اینكه چر
باید توّجه داشت در این گونه موارد عقود شرعی باید تحّقق پذیرد و گرنه به مجّرد 
روی کاغلذ آوردن، ایلن عقلود شلرعی، چیلزی را علوض نمی کنلد و مشلكل ربلا به قّوت 

خود باقی می ماند. بنابراین، قطعًا حذف ربا از بانک ها امكان پذیر است.
کرم در مّكه و مدینه رباخواری  چنان که در صدر اسالم و در عصر ظهور پیامبر ا
رواج داشلت و جلزء اقتصلاد آن زملان محسلوب می شلد؛ وللی بلا ظهلور اسلالم و حكلم 
حرملت ربلا، ایلن پدیلده شلوم بله دسلت فراموشلی سلپرده شلد و در اقتصلاد آنهلا هیلچ 

1. علملا در ایلن مسلئله اختلالف نظلر دارنلد. بعضلی معتقدنلد: مضاربله تنهلا در تجلارت صورت می پذیلرد و 
برخلی بلر ایلن باورنلد کله املور دیگلر را نیلز در بلر می گیلرد.
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وقفه ای ایجاد نشد.1
هـ( حكم سپرده ها و وام ها

آیلا سلپرده هایی کله ملردم در اختیلار بانک هلا قلرار می دهنلد و هلر ملاه سلود معّینلی 
کله بانک هلا در اختیلار  دریافلت می کننلد، مشلروع و حلالل اسلت؟ و نیلز وام هایلی 

مشتریان خود می گذارند و در صدی سود از آنها دریافت می کنند چه حكمی دارد؟
ع  قبلل از پاسلخ بله ایلن دو سلؤال، مناسلب اسلت بله عنلوان مقّدمله، فلسلفه این نو

سپرده گذاری و پرداخت وام ذکر شود:
بسیاری از مردم دارای سرمایه ای هستند مانند پولی که از راه ارث به آنها رسیده، 
یا کارگر و کارمندی که بازخرید شده اند، یا از طریقی پس اندازی به دست آورده است 
و ... وللی تلوان و مدیرّیلت بله کارگیلری سلرمایه خلود را در املر اقتصاد ندارنلد. از طرف 
دیگر، بسیاری از مردم دارای مدیرّیت اقتصادی قوی هستند؛ لكن سرمایه در دست 
غ التحصیل دانشلگاه ها که هم مدیرّیت دارند و  ندارند؛ مانند بسلیاری از جوانان فار
هم توان و نشلاط کار؛ ولی فاقد سلرمایه اند. در این جا بانک ها می توانند برای آن دو 

قشر جامعه کمک مؤّثری داشته باشند.
به این صورت که بانک ها سرمایه ای را در اختیار افراد توانمند بی سرمایه قرار دهند 
تلا آنهلا بلر اسلاس قلرارداد، در املر تجلاری سلرمایه گذاری کننلد و از سلود بله دسلت آملده 
درصدی به خود و درصدی به بانک تعّلق دهند؛ سپس طی اقساطی، اصل سرمایه را 

به بانک ها بازگردانند.
از سلوی دیگر، بانک ها می توانند سلرمایه افراد ناتوان و فاقد مدیرّیت را در اختیار 
خود بگیرند و با مشلارکت در امر سلرمایه گذاری مفید، سلهمی از سلود به دسلت آمده را 

به صاحبان سرمایه اختصاص دهند.
ع مشلارکت سلرمایه و کار بر اسلاس عقد شلرعی صورت  گر این دو نو بدین ترتیب، ا

پذیرد، هیچ اشكالی در شرعّیت آن ایجاد نخواهد شد.
برای تحّقق این امر، مطالب ذیل توصیه می گردد:

1. به کارمندان بانک ها آموزش داده شود تا احكام بانكداری اسالمی و عقود شرعی 
گیرند و در اجرای قوانین ملزم باشند. مربوط به آن را فرا

2. افلراد عاللم و مّطللع بله احلكام شلرعی بانكداری، مسلایل بانكداری اسلالمی را با بیانی 
سلاده بلرای ملردم تبییلن و روشلن سلازند، مخصوصلًا خطلرات ربلا و حكم  شلدید و برخورد 

1. مثال های زیبای قرآن، ج 1، ص 165.
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بسیار تند اسالم را درباره رباخواران یادآوری کنند.
3. شایسته است که بانک ها بین سود سپرده ها و وام ها توازن برقرار کنند و این گونه 
نباشد که سود وام، بیشتر از سود سپرده های مردمی باشد و نیز در احیاء هر چه بیشتر 

قرض الحسنه، گام های مؤّثری بردارند.1

روایات

الف(  در کتاب »وسائل الشیعه« در مورد علت تحریم ربا می خوانیم، هشام بن سالم می گوید: 
امام صادق فرمودند:

وف «2 »انا حرم اهلل عز و جل الربا لكیال میتنع الناس من اصطناع العر
)خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از کار نیک امتناع نورزند(

ْنیا 
ُ

ُم یِف الّد
ْ
ل

ُ
ب( در روایتی از امام باقر نقل شده است که حضرت فرمودند: »الّظ

ماُت یِف الِخَرِة« ظلم در دنیا سبب تاریكی آخرت است.3  
ُ
ل

ُ
ُهَو الّظ

ج( رسلول خلدا در ضملن وصیتلی بله عللی بلن ابلی طاللب فرملود یلا عللی! ربلا 
هفتلاد جلزء اسلت آسلانترین جزئلش ماننلد آن اسلت که کسلی با مادر خلودش در خانه 
کعبله زنلا  انجلام دهلد. یلا عللی! یک درهم ربا از هفتاد زنا که شلخص بلا محرم خود در 

بیت اهلل الحرام )خانه کعبه( به جا آورد بزرگ تر است.4 
کنلد، در میلان آنلان  ک  د(  علن الّصلادق :  چلون خلدا بخواهلد قوملی را هلال

رباخواری پدید می آید.5
با یف َغْیِر  َكَر الّرِ هل( »سماعه« از امام صادق سؤال می کند: »ایّن رأیُت اهلَل تعایل َقْد َذ
َتِنَع الّناُس ِمَن اْصِطناِع   َیْ

ّ
ُت: ال، قال: ِلئال

ْ
ه؟ قال: اَو َتْدری ِلَم ذاَك؟ ُقل آیٍة َو َكرّرَ

 ح فرموده اسلت. امام ْعُروِف« خداوند متعال در آیات متعّددی مسلئله ربا را مطر امْلَ
از سماعه پرسیدند: آیا عّلت آن را می دانی؟ سماعه عرض کرد: خیر. امام فرمودند: 

1. همان، ص 167.
2. وسائل الشیعه، ج 12،  ابواب ربا،  باب 1، ص 422.

3. میلزان الحكمله، بلاب 2448، حدیلث 11108 ل )در ایلن روایلت نیلز گنلاه ظاللم با مجازات آخرتش مناسلبت 
دارد؛ چله ایلن کله ظاللم بلا ظللم خلود، جهلان را در نظلر مظللوم تیلره و تلار می کنلد. بلر همیلن اسلاس خلود ظاللم 

نیلز مجازاتلش تیرگلی و ظلملت در آخلرت اسلت.(
4. خصلال، شلیخ صلدوق، ج 2، ص 584 ل )در ایلن روایلت شلریف عبلارت »هفتلاد جلزء« باطلن و عملق فاسلد 
عملل ربلا خلواری را نشلان  می دهلد؛ گویلا در باطلن ایلن عملل هفتلاد خباثلت و آلودگلی وجلود دارد کله کمتریلن 

آن زنلای بلا محلارم اسلت.(
5. وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 124.
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عّلت آن، این است که مردم از کارهای شایسته ]و قرض الحسنه [ باز نمانند.1 
 بـا ...« از املام صلادق ـوَن الّرِ

ُ
ُكل

ْ
ِذیـَن َیأ

َّ
و( در تفسلیر قملی در ذیلل آیله: »ال

روایت آمده که فرمود: رسلول خدافرموده اسلت: وقتی مرا شلبانه به آسلمان بردند 
به مردمی برخوردم که وقتی می خواسلتند برخیزند از بزرگی شلكم ها نمی توانسلتند، 
کله در دنیلا ربلا  کسلانی هسلتند  گفلت: اینهلا آن  کیاننلد؟  از جبرئیلل پرسلیدم اینهلا 
ُطُه  ـِذی َیَتَخّبَ

َّ
 َكمـا َیُقـوُم ال

َ
می خوردنلد و خداونلد در باره شلان فرملود: »ال َیُقوُمـوَن ِإاّل

« و قلوم نامبلرده را دیلدم کله ماننلد آل فرعلون هلر صبح و شلام بر  ـّسِ ـْیطاُن ِمـَن امْلَ
َ

الّش
آتلش عرضله می شلدند و ایشلان از شلدت دلهلره می گفتنلد: پلروردگارا قیاملت کلی بپلا 

می شود.؟!2
ِبلی َعْبلِد اهلِل ع ُجِعْللُت ِفلَداَك ِإّنَ 

َ
لاِبِرّیِ َقلاَل: ُقْللُت أِل لاِع الّسَ ز(  »َعلْن ُعَملَر ْبلِن َیِزیلَد َبّیَ

َحلدًا 
َ
ْیلَت أ

َ
َبلا َفَقلاَل َو َهلْل َرأ ْبلَح َعَللی اْلُمْضَطلّرِ َحلَراٌم َو ُهلَو ِملَن الّرِ ّنَ الّرِ

َ
لاَس َیْزُعُملوَن أ الّنَ

 ُتْرِب 
َ

با َو اْرَبْح َو ال َم الّرِ  اهلُل اْلَبْیَع َو َحّرَ
َ

َحّل
َ
 ِمْن َضُروَرٍة َیا ُعَمُر َقْد أ

َّ
ْو َفِقیرًا ِإال

َ
اْشلَتَرى َغِنّیًا أ

َبا َقاَل َدَراِهُم ِبَدَراِهَم ِمْثَلْیِن ِبِمْثٍل َو ِحْنَطٌة ِبِحْنَطٍة ِمْثَلْیِن ِبِمْثٍل.«3 ُقْلُت َو َما الّرِ
در تهذیلب بله سلند خلود از عملر بلن یزیلد کله فروشلنده پارچله ای بلود کله در سلابور 
)شلاپور خوزسلتان( بافتله می شلد روایلت کلرده کله گفلت: بله املام صلادق عرضله 
داشلتم: فدایلت شلوم ملردم چنیلن می پندارنلد کله دادن بهلره پلول بلرای کسلی کله 
مضطر است نیز حرام است، آیا این صحیح است؟ فرمود: بله، برای اینكه مگر غنی 
و یلا فقیلری سلراغ داری کله بلدون احتیلاج و اضطلرار چیلزی را بخلرد؟ ای عمر! خدای 
تعاللی بیلع را حلالل و ربلا را حلرام فرموده، پس تو تنها می توانی سلود کسلب را بگیری و 
نمی توانی ربا بگیری، پرسیدم ربا چیست؟ فرمود: چند درهم بدهی و دو برابر، آن را 

بگیری و یا گندمی بدهی و دو برابر از همان جنس بگیری.
 َیُقوُل 

َ
ِبلی َعْبِد اهلِل ع ِإّنِی َسلِمْعُت اهلَل َعلّزَ َو َجّل

َ
ح( »َعلْن َسلَماَعَة ْبلِن ِمْهلَراَن َقلاَل: ُقْللُت أِل

1. وسلائل الّشلیعه، جللد 12، ابلواب الّربلا، بلاب 1، حدیلث 3 ل روایلات 4، 9، 10، 11 بلاب 1 نیلز بلر همیلن مضملون 
دالت دارنلد. وقتلی رباخلواری رواج یابلد، سلّنت نیكلوی وام و قرض الحسلنه از بین می رود؛ و عواطف انسلانی 
می میلرد؛ و سودپرسلتی و افزون طلبلی جایگزیلن آن می گلردد. از ایلن رو، رباخلواری در دیلن مقلّدس اسلالم 

ع گشلته اسلت ؛ ایلن مطللب در روایلات فراوانلی وارد شلده اسلت. ممنلو
2. تفسلیر قملی ج 1، ص 93 ل عالمله طباطبایلی پلس از نقلل ایلن حدیلث  می فرمایلد: ایلن مشلاهده کله رسلول 
خلدا  در معلراج داشلته، مثاللی برزخلی بلوده کله گفتلار آن جنلاب را تاییلد و تصدیلق می کنلد کله فرمود:"کما 
کنیلد همان طلور می میریلد و هلر جلور بمیریلد  کملا تموتلون تبعثلون- هلر جلور زندگلی  تعیشلون تموتلون و 

همان طلور زنلده می شلوید".
3. تهذیب، ج 7، ص 18.
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ّیُ 
َ
َبا َیْرُبو َماُلُه َفَقاَل َفأ ُکُل الّرِ

ْ
 َمْن َیأ

َ
َرى ُکّل

َ
َدقاِت َو َقْد أ با َو ُیْرِبی الّصَ ِفی ِکَتاِبِه َیْمَحُق اهلُل الّرِ

یَن َو ِإْن َتاَب َذَهَب َماُلُه َو اْفَتَقَر.«1  ْمَحُق ِمْن ِدْرَهٍم ِرًبا َیْمَحُق الّدِ
َ
َمْحٍق أ

َحُق اهلُل  در تهذیب و فقیه از امام صادق روایت کرده شخصی در باره آیه شریفه: »َیْ
َدقاِت ...« از آن جناب سؤال کرد که چگونه خدا ربا را کاهش داده و نابود  ِب الّصَ با َو ُیْر الّرِ
می کنلد بلا اینكله بله قول بعضی ها ما می بینیم مال رباخواران روز به روز بیشلتر می شلود؟ 
فرمود: چه نقصانی شدیدتر از نقصان یک درهم ربا که دین آدمی را ناقص می کند و از بین 

گر هم بخواهد توبه کند همه مالش از بین می رود و فقیر می شود. می برد و ا

داستان

علی و هدیه شبانه 
□ یكی از نامه های گران قدر نهج البالغه، نامه آن حضرت به »عثمان بن حنیف« 
فرماندار بصره است.2 اشعث بن قیس منافق  که عامل بسیاری از مفاسد و اختالفات 

در دوران خالفت حضرت علی بود ل با کسی به نزاع برخاست.
پرونلده ایلن نلزاع بله دسلت مبلارک امیلر المؤمنیلن رسلید. قرار بلر این شلد که روز 
بعلد حضلرت دربلاره ایلن دو، قضلاوت کنلد. شلب هنلگام دِر خانله آن حضلرت به صدا 
درآملد. حضلرت در را بلاز کردنلد؛ دیدنلد اشلعث بلا ظرفلی پلر از حللوا جللوی در ایسلتاده 
اسلت. وقتی حضرت امیر او و کاسله حلوایش را مشلاهده کردند، نگاه تندی به او 
افكندنلد و فرمودنلد: »آیلا ایلن کاسله حللوا رشلوه اسلت؟ یلا صدقله؟ یلا زکات؟ عللی، نه 
اهل رشوه است تا به سبب رشوه بر خالف حق قضاوت کند و نه اهل صدقه و زکات، 

که اینها بر بنی هاشم حرام است.
اشلعث کله از ایلن برخلورد قاطلع و تنلد امیلر زماملداران، دسلت و پلای خود را گلم کرده 
بود، گفت: نه، هیچ کدام نیست، بلكه هدیه است! هر مسلمانی حق دارد به مسلمان 
دیگلر هدیله دهلد. ]ایلن کار در واقلع کاله شلرعی بود که متأسلفانه در عصلر ما نیز صورت 
می گیلرد و رشلوه در لباس هلای دیگلر، تحلت عناوینلی از قبیلل: هدیه، انعام، شلیرینی، 

1. هملان، ص 15 و فقیله ج 3، ص 279 ل عالمله طباطبایلی  می فرمایلد: ایلن روایلت بله طلوری کله مالحظله 
کلرده و می فرمایلد هلر چنلد ملال در نلزد  می کنیلد منظلور از »محلق« نقصلان را بله» محلق« تشلریعی تفسلیر 
رباخلوار زیلاد می شلود، املا شلرعا ملال او نیسلت و تصرفلش در آن املوال حلرام اسلت در مقابلل ربلا صدقله قلرار 
دارد کله منظلور از اربلاء و زیلاد شلدن آن زیلاد شلدن تكوینلی اسلت و ایلن بلا بیلان قبللی ملا )کله گفتیلم: محلق در 

آیله عمومیلت داردسلازگار  اسلت.(
2. چهل و پنجمین نامه نهج البالغه، که حاوی بسیاری از مسایل اقتصادی است.



349

حق و حساب و مانند اینها تحّقق می پذیرد.[
حضلرت کله چهلره هلزار رنلگ اشلعث را می شلناخت، بله نّیلت واقعلی او واقلف گشلته، 
فرمودند: اشعث! آیا دیوانه شده ای؟ یا عقلت را از دست داده ای؟! یا هذیان می گویی؟! 
تو نیمه شب با این کاسه حلوا می خواهی علی را بفریبی و او را به ظلم دعوت کنی تا فردا 
بله نفلع تلو حكلم دهد! اشلعث تلو مرا با خود مقایسله کرده ای! بگلذار تا خود را بشناسلانم: 
اشلعث ایلن حللوا کله سلهل اسلت چلون ایلن حلوایلی کله ملن دیلدم، گویا بلا آب دهلان مار 
گر چه ظاهری زیبا دارد؛ ولی باطنش بسیار کثیف است.[ به خدا قسم  مخلوط گشته ]ا

گر آسمان های هفت گانه را به علی دهند تا بر مورچه ای ظلم کند، چنین نخواهد کرد.  ا
کمانلش  حلال، آیلا دنیایلی بلا چنیلن زماملداری املن و املان اسلت یلا جهانلی کله حا
هسلتی کشلور خویلش را در مقابلل یلک زن آللوده مصالحله می کننلد؟! ایلن کجلا و آن 
خ  کجلا! بنابرایلن، بلر عهده هر مسللمانی اسلت که ارزش های انسلانی را فلرا گیرد و چر

اقتصاد را توأم با ارزش های انسانی به حرکت درآورد.1
□ در کتاب الدرجات الرفیعه نقل شده: وقتی که عبدالرحمان بن عوف از دنیا رفت 
و املوال بلی حسلابی را بله ارث گلذارد، گروهی از مسللمین گفتند ملا درباره عبدالرحمان 
کله آن همله املوال بله ارث گذارد، هراس داریم، چگونه در بازخواسلت الهی جواب خدا 

را می دهد.
ک هسلتید او  کعلب االحبلار2 کله در آنجلا حضلور داشلت، گفت: چرا درباره او هراسلنا

ک صرف می کرد. ک به دست آورد و در راه پا این اموال را از راه پا
و در واقع این تبلیغ برای اغفال مردم بود که کعب االحبار برای خشنودی عثمان 
می کرد: وگرنه اموال عبدالرحمان از راه بخشش بی حساب عثمان بدست آمده بود.
گاه شد، خشم سراسر وجودش را گرفت، از خانه بیرون جهید،  ابوذر از گفتار کعب، آ
دربه در دنبال کعب می گشلت، در راه اسلتخوان شلتری را دید، آن را برداشلت، به کعب 
خبر دادند که ابوذر با چنین شلرائطی در تعقیب تو اسلت، کعب از ترس خود به عثمان 

پناهنده شد.
ابلوذر دسلت از تعقیلب برنداشلت، پلس از اطلالع از ملكان کعلب بله خانه عثملان آمد، تا 

1.  مثال های زیبای قرآن، ج 1، ص 163؛ نقل از خطبه 225 نهج البالغه.
کعلب االحبلار از علملای یهلود بلود در عصلر خالفلت عملر، سلال 17 هجلری هنگامی کله عملر وارد بیلت   .2
المقلدس شلد بلا تشلریفات خاصلی نلزد عملر آملد و اظهلار اسلالم کلرد وقتی کله ُعمر به مدینله مراجعت کلرد کعب 
نیلز هملراه عملر بله مدینله آملد و در دسلتگاه خالفلت عملر تقلرب داشلت و پلس از عملر، جلزء اصحلاب خلاص و 
مشلاور ویژه عثمان گردید )مشلروح جریان اسلالم آوردن وی را در کتاب ناسلخ  التواریخ خلفا ص 260 - 262 

کنیلد.( مطالعله 
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کعلب ابلوذر را دیلد برخاسلت و پشلت سلر عثملان نشسلت ابلوذر فریلاد زد: ای یهلودی زاده 
گمان می کنی در میراث عبدالرحمان اشكالی نیست.

گلوش فلرا بلده تلا بیلان پیامبلر اسلالم را بازگلو کنلم: روزی آن حضلرت علازم احلد 
)نزدیلک مدینله( بلود ملن ملالزم رکابلش بلودم، فرملود: ای ابلوذر! آنلان کله از راه های 

نامشروع، ثروت های کالن می اندوزند در روز قیامت تهیدست اند...
ای یهودی زاده منطق رسول خدا چنین بود ولی تو عبدالرحمان را می خواهی 
تبرئه کنی؟ با اینكه آن همه اموال را به ارث گذارده است در این وقت کسی با ابوذر 

ک بیرون آمد.1 سخنی نگفت و ابوذر از خانه عثمان همچنان خشمنا

خالصه و نتیجه گیری

ع ربا، این موارد به دست  می آید: از بررسی آیات و روایات در موضو
•  آثلار ربلا درسلت بلر خلالف انفاقلات و صدقات و بیع  می باشلد زیرا: در بیع، بر خالف 

ربا هر دو طرف معامله به طور یكسان در معرض سود و زیان هستند.
• در ربلا هیلچ عملل مثبتلی کله زمینه تولید و سلازندگی در جامعله را احیاء کند وجود 

ندارد.
ع ربا خواری پایه های مودت و دوسلتی متزلزل شلده در نتیجه این عمل  •  با شلیو
پلیلد منشلأ دشلمنی ها و درگیری هلا بیلن ملردم خواهد شلد. گزارشلات بسلیاری در این 

زمینه وجود دارد که جای هیچ انكاری در آثار مخرب ربا باقی نمی گذارد.
•  بلر اسلاس روایلات خداونلد در امواللی کله از راه ربلا حاصلل  می شلود و نیلز در نفلس 
شلخص ربلا خلوار برکلت قلرار نلداده و صریحلًا می فرمایلد خلدا ربلا را محلو و صدقلات را 

فزونی  می دهد.2

1. ابوذر الغفاری، ص 17.
َدقات؛ سوره بقره، آیه 276. با َو ُیْرِبی الّصَ 2. َیْمَحُق اهلُل الّرِ



ازدواج

احِلــینَ ِمــْن ِعباِدُكــْم َو ِإماِئُكــْم ِإْن  یامــی  ِمْنُكــْم َو الّصَ
َ
ْنِكُحــوا اْل

َ
»َو أ

َیْســَتْعِفِف 
ْ
ــُم اهلُل ِمــْن َفْضِلــِه َو اهلُل واِســٌع َعلــمٌی * َو ل َیُكوُنــوا ُفَقــراَء ُیْغِنِ

ــِه« ــُم اهلُل ِمــن َفْضِل ًحــا َحــَت  ُیْغِنَیُ
َ
ــُدوَن ِنكا َِ ِذیــَن اَل حیج

َّ
ال

]سوره نور، آیه 32-33[
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كدامنی�پیشه�كنند�تا�خداوند�از�فضل�خود�آنان�را�بی�نیاز�گرداند!�« پا
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گان مهم  واژ

ــــ   نکاح 
 از پیمان زناشویی در قرآن به »نكاح«  تعبیر شده که  به دو معنا به کار رفته است:

الف( آمیزش جنسی.1 
ب( عقد ازدواج.2

لغویلان و مفّسلران در تعییلن معنلای حقیقلی و مجلازی آن، بلر یلک نظلر نیسلتند. 
 

ً
گروهلی معنلای حقیقلی نلكاح را آمیلزش و کاربلرد آن در عقد را مجلاز می دانند. متقابال

ک لفظی  برخی معنای حقیقی آن را عقد ازدواج قرار داده اند. گروهی معتقد به  اشترا
ل هایی دارنلد؛ وللی فّیوملی می گویلد: عقلد و  شلده اند و هلر گروهلی بلرای خلود اسلتدال
آمیزش، هر دو معنای مجازی هستند و معنای حقیقی نكاح در لغت، چسبیدن و به 

هم پیوستن یا مخلوط شدن است.3
تعبیلر »انكحلوا« )آنهلا را همسلر دهیلد( با اینكله ازدواج یک امر اختیاری و بسلته به 
میلل طرفیلن اسلت، مفهوملش ایلن اسلت کله مقدملات ازدواج آنهلا را فراهلم سلازید، 
از طریلق کمک هلای ماللی در صلورت نیلاز، پیلدا کلردن همسلر مناسلب، تشلویق بله 
مسئله ازدواج و بالخره پا در میانی برای حل مشكالتی که معموال در این موارد بدون 
وسلاطت دیگران انجام پذیر نیسلت، خالصه مفهوم آیه به قدری وسلیع اسلت که هر 
گونله قدملی و سلخنی و درملی در ایلن راه را شلامل می شلود. بلدون شلک اصلل تعلاون 
اسلالمی ایجلاب می کنلد کله مسللمانان در همله زمینه هلا بله یكدیگلر کملک کنند ولی 

تصریح به این امر در مورد ازدواج دلیل بر اهمیت ویژه آن است.4                       

ــــ   ایامی 
جملع »ایلم« )بلر وزن قیلم( در اصلل بله معنلی زنی اسلت که شلوهر ندارد، سلپس به 

1. سوره بقره، آیه 206 ل نساء، آیه 6.
2. سوره نور، آیه 32.

3.  التفسلیر الكبیلر، ج 10، ص 17- 21  ؛ جواهراللكالم، ج 29، ص 5 ؛ المیلزان، ج 2، ص 202 ؛ مفلردات، ص 
823 »نكلح« ؛ التفسلیر الكبیلر، ج 10، ص 17- 21 ؛ المصبلاح، ص 24 »نكلح«.

4. تفسیر نمونه، ج 14، ص 457.
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مردی که همسلر ندارد نیز گفته شلده اسلت و به این ترتیب تمام زنان و مردان مجرد 
در مفهوم این آیه داخلند خواه بكر باشند یا بیوه.1

ــــ   استعفاف
 عفاف به فتح، یعنی خودداری کردن از طلب چیزی، مانند عّف است و برای مرد، 
عّف به فتح می گویند و برای زن، عّفة به فتح و تعّفف نیز چنین اسلت و جمع عفیف، 

اعفه و اعفاء است و در دعا گفته اند:
هـم این اسـئلك عفـاف و الغـن«، کله عفلاف در این جلا، بله معنلای بله انلدازه 

ّ
 »الل

کفلاف اسلت و »غنلی«، بی نیلازی نفلس اسلت و در خبلر اسلت: »مـن یسـتعفف، یعفـه 
گفته انلد: اسلتعفاف، طللب عفلاف و تعّفلف اسلت و آن،  اهلل« و بعضلی شلارحین 
خودداری کردن از حرام و خودداری نمودن از سلؤال کردن از مردم اسلت و گفته اند: 
کی از زشتی ها است؛ گفته می شود: »عف عن الیش ء، یعف عفة  استعفاف، صبر و پا
ج، محافظت  هم این اسئلك العفة و الغن« و عّفة الفر

ّ
فهو عفیف« و از آن است:  »الل

هم حّصن فرجی و اعّفه.«2  
ّ
آن است از محرمات و از آن است:  »الل

نکات تفسیری 

1( ازدواج یك سنت الهی است 
گلر چله املروز مسلئله ازدواج آن قلدر در میلان آداب و رسلوم غللط و حتلی خرافلات 
پیچیده شده که به صورت یک جاده صعب العبور یا غیر قابل عبور برای جوانان در 
آمده است ولی قطع نظر از این پیرایه ها، ازدواج یک حكم فطری و هماهنگ قانون 
آفرینش است که انسان برای بقاء نسل و آرامش جسم و روح و حل مشكالت زندگی 

احتیاج به ازدواج سالم دارد.3

2 (ازدواج
ع، پیملان زناشلویی اسلت و بلر اسلاس آن، بلرای ملرد و زن   ازدواج، در علرف و شلر
نسبت به  یكدیگر، تعّهداتی اخالقی و حقوقی پدید می آید که سرپیچی )از بسیاری( 
از آن هلا، عقوبلت و کیفلر را در پلی خواهلد داشلت. ازدواج در هلر آیینلی، بلا قوانیلن و 
مقّررات ویژه ای صورت می گیرد و اسلالم به آداب و رسلوم دیگر اقوام احترام گذاشلته 

1.  تفسیر نمونه، ج 14، ص، 457.
2. مجمع البحرین، ص 386- 385.

3. تفسیر نمونه، ج 14، ص، 453.
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ِ قوٍم نكاٌح.«1
ّ

است: »لكل
در قلرآن، بیلش از 80 بلار ملاّده »زوج« و مشلتّقات آن و حلدود 23 بلار، کلمله »نكاح« 
و مشلتّقاتش بله کار رفتله اسلت. از کلمله »اسلتمتاع« نیلز دربلاره ازدواج، در قلرآن بهلره 
گرفته شده است و واژه هایی از قبیل طالق، ظهار، ایالء، عّده، مرئه، بعل، نساء، ذکر 
وانثلی، احصلان، صلداق، مهرّیله، اجلر، َملس، تحریلم و احلالل نیلز در دامنله گسلترده 

بحث ازدواج قرار می گیرند.2

3 ( اهّمّیت ازدواج در ادیان الهی:

انبیلا، اطفلاء شلهوت از راه هلای نامشلروع، ماننلد خلود ارضایلی )اسلتمنا(، زنلا و 
هم جنس گرایی، را منع کرده اند. قرآن کریم قوم لوط را که راه طبیعی ارضای شهوت 
گذاشلته و بله هم جنس گرایلی روی آورده بودنلد، قوملی تجاوزگلر:   کنلار  )ازدواج( را 
وِجُكم َبل انـُم َقوٌم َعادون«3  و گروهی مسلرف:  كـم ِمـن از ّبُ ُكـم َر

َ
ـَق ل

َ
وَن مـا َخل »و َتـَذر

سـاِء بل انم َقوٌم ُمسـِرفون«4، خوانده اسلت.   َشـهَوًة ِمن دوِن الّنِ
َ

َتأتوَن الّرِجال
َ
كم ل

َ
»اّن

در آیات دیگری، نیز از راه های نامشروع اطفاء شهوت، با عناوین فاحشه و راه زشت 
یاد شده است.5 

تشلكیل خانلواده )ازدواج( در اسلالم ملورد تشلویق قلرار گرفتله و هملگان موظلف 
کننلد؛ »وانِكحـوا ...«. ایلن  شلده اند مقّدملات آن را بلرای افلراد بی همسلر فراهلم 
ع کمک ملادی و معنلوی از جمله وسلاطت را دربرمی گیرد.  خطلاب علام اسلت و هلر نلو
مع  در روایلت آملده اسلت: »أفضـل الشـفاعات أن تشـفع بـین اثنـین یف النـكاح حت حیج

اهلل بینما«.6
اهلل ظاهلر )آنلان کله بله ظاهلر قلرآن عملل می کننلد و تأویلل در آن را نمی پذیرنلد(، 
ل  ازدواج را واجلب می داننلد و بلرای اثبلات مّدعلای خویلش، بله آیلات ذیلل اسلتدال
سـاِء« )نسلاء، 4، 3(، »... َفانِكحوُهّنَ  ُكم ِمَن الّنِ

َ
می کننلد: »... َفانِكحـوا مـا طـاَب ل

ِبـاذِن اهِلِهـّنَ ...« )نسلاء، 4، 25(، »وانِكحـوا االمیـی  ِمنُكـم والصِلحـینَ ِمـن ِعباِدُكـم 
وامائُكـم ...« )نلور، 24، 32( می گوینلد: ایلن آیلات، فرمان به ازدواج می دهند و امر، 

1.  تشكیل خانواده در اسالم، ص 19  )روایت از کتاب الوافی ، ج 1، ص،  294 نقل شده است.
2. دائرة المعارف قرآن کریم)2(، ص 545.

3. سوره شعراء، آیه 166.
4. سوره اعراف، آیه 81.

5. سوره اسراء، آیه 32 ل نمل آیه 54.
6. الكافی، ج 5، ص 331.



355

ظاهر در وجوب اسلت؛ ولی بیشلتر عالمان شلیعه و سلّنی، ازدواج را مسلتحب دانسلته 
 در آیله 25 سلوره نسلاء،  برای کسلانی 

ً
و ظهلور آیلات را در وجلوب نپذیرفته انلد؛ زیلرا اّوال

کدامن از بردگان  کله توانایلی ازدواج بلا زنلان آزاد را ندارند، سلفارش کرده که با زنلان پا
ازدواج کننلد؛ وللی در عیلن حلال فرملوده: خلودداری از ازدواج بلا کنیلزان، بهتلر اسلت: 
ُكـم ...«. ثانیلًا در بیلن صحابله، کسلانی  بودنلد کله تا آخر عمر 

َ
وا َخیـٌر ل »... و ان َتصِبـر

گلر ازدواج واجلب  ازدواج نكردنلد و رسلول اهلل آن هلا را از ایلن کار برحلذر نداشلت. ثالثلًا ا
می بلود، خداونلد در قلرآن، مسللمانان را میلان ازدواج یلا اسلتفاده از مللک یمیلن مخّیر 
َكت امیُنُكم 

َ
ُكم ... َفان ِخفُم ااّل َتعِدلوا َفوِحدًة او ما َمل

َ
نمی کرد  »َفانِكحوا ما طاَب ل

...«. )نسلاء، 4، 3( در صورتلی کله اسلتفاده از کنیلز، حّتلی بله نظلر اهلل ظاهلر، مبلاح 
اسلت و تخییلر میلان واجلب و مبلاح معنلا نلدارد. قلول سلوم، از شلیخ طوسلی و شلافعی 

است.1

4 (مالك انتخاب همسر
الف( صالحیت و شایستگی

قرآن، درباره لزوم رعایت شایستگی و اهّمّیت اوصاف همسری که انسان در ابتدا 
گر ازدواج با همسر نامناسبی صورت گرفته، باید این شایستگی را در او  برمی گزیند یا ا
ح کلرده و درباره همسلران نامناسلب که گاه در حّد دشلمن  پدیلد آورد، مباحثلی را مطلر

می توانند کانون خانواده را فاسد کنند، هشدار می دهد:
وُهم ...«.2  ُكم َفاحَذر

َ
 ل

ً
وِجُكم و اولِدُكم َعُدّوا ذین َءاَمنوا اّنَ ِمن از

َّ
ا ال  »یاّیُ

تكیله قلرآن در ملوارد متعلّدد بر صالحّیت و شایسلتگی همسلر، مفهومی عام اسلت و 
گلون ظاهلری )جسلمی( و معنلوی )دینلی و اخالقلی( می تواند  شلامل جنبه هلای گونا

باشد؛3 که گزارشی از اجابت دعای زکریا است، می فرماید:
وَجـه«. برخلی ایلن آیله را بله اصلالح ظاهری و جسلمی معنلا کرده و  ـُه َز

َ
حنـا ل

َ
 »واصل

گفته انلد: همسلر زکریلا عقیلم بلود، خداونلد نازایلی او را از بین برد یا پیر و شكسلته بود و 
خداوند او را جوان کرد و برخی، آیه را به اصالح اخالقی معنا کرده و گفته اند: خداوند، 

همسر زکریا را خوش اخالق قرار داد.4 

1.  لغت نامه، ج 3، ص 3153 ؛ المبسلوط، ج 4، ص 193 ؛ کنزالعرفان، ج 2، ص 136؛ المبسلوط، ج 4، ص 
193؛ مسلالك االفهام، ج 3، ص 174 ؛ المبسلوط، ج 4، ص 193.

2. سوره تغابن، آیه 14.
3. سوره انبیاء، آیه 90.

4. مجمع البیان، ج 7، ص، 97.
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ب( خضوع و وفا داری 
آیله 34 نسلاء، زنلان صاللح و درسلتكار را کسلانی می دانلد کله در برابلر نظلام خانواده 
خاضلع هسلتند و نله تنهلا در حضلور شلوهر، بلكله در غیلاب او مرتكلب خیانلت ماللی و 
ناموسلی نمی شلوند و حقلوق او را مراعلات می کننلد.1 »فالّصاحِلـاُت قاِنتـاٌت حِفظـٌت 
ّوجوا یف احلجر  ِللغیـِب ِبـا َحِفـَظ اهلُل ...«. در حدیثلی از املام صادق آمده اسلت: »تز
کنیلد؛ زیلرا خصایلص  ق دّسـاس«2  بلا خانلواده شایسلته ازدواج  الصالـح فـاّن الِعـر

والدین و اجداد، به نسل بعد سرایت می کند.
در برخلی آیلات، سلرانجام نیلک آخرتلی، بلرای همسلر، در گلرو صالحّیلت آنلان قلرار 
م«3  یهِتِ وِجِهم وُذّر َح ِمن ءاباهِئم واز

َ
داده شده است: »َجنُت َعدٍن َیدُخلوهَنا وَمن َصل

و ایلن فرجلام نیلک در آیله 8 غافلر، در قاللب دعلای فرشلتگان حاملل علرش الهلی، بلرای 
َح ِمن 

َ
م وَمن َصل ُ ت وَعدّتَ

َّ
نا وادِخلُهم َجنِت َعدٍن ال ّبَ همسلران صالح نقل شلده اسلت: »َر

ءاباهِئـم وازوِجِهـم ...« و در سلوره فرقلان، آیلات 63 بله بعلد، پلس از بیلان ویژگی هلای 
عبادالّرحملن، دعلای آنلان را نقلل می کنلد که پروردگارا! همسلران و فرزندان ما را مایه 
4» َة اعُین یِتنا ُقّرَ وِجنا و ُذّرِ نا ِمن از

َ
نا َهب ل ّبَ وَن َر

ُ
ذین َیقول

َّ
چشم روشنی ما قرار ده: »وال

نیا 
ُ

نا َءاِتنا یِف الّد ّبَ یكی از دعاهای مشلهور مسللمانان هنگام حج این دعا اسلت: »َر
َحَسنًة و یِف الِخرِة َحسَنة«5 که در حدیثی از پیامبر، این گونه تفسیر شده است: کسی 
کر و زبانی مشغول به ذکر حق و همسری با ایمان که او را در امور  که خدا به او قلبی شا
دنیلا و آخلرت یلاری کنلد، ببخشلد، نیكلی دنیلا و آخلرت بله او داده و از علذاب آتلش بلاز 

داشته شده است.6  
ج( صالحیت دینی 

قلرآن در آیله 32 نلور، صالحّیلت و شایسلتگی بلردگان را هنلگام ازدواج، ملورد توّجله 
اولیلای آنلان قلرار داده اسلت: »... والصاحِلـینَ ِمـن ِعباِدُكـم وامائُكـم ...« گروهلی 
صالحّیلت در آیله را بله آمادگلی بلرای ازدواج و برخلی آن را بله صالحّیلت دینلی، تفسلیر 
کرده انلد؛ زیلرا بسلیاری از بلردگان، در سلطح پایینلی از فرهنلگ و اخلالق قلرار داشلتند؛ 

1. تفسیر نمونه، ج 3، ص 371.
2. مكارم االخالق، ص 197؛ کنزالعمال، ج 16، ص 296؛ جامع الصغیر، ج 1، ص 505.

3. سوره رعد، آیه 23.
4. سوره فرقان، آیه 74.

5. سوره بقره، آیه 201.
6. مجمع البیان، ج 1، ص 297
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به طلوری کله هیچ گونله مسلؤولّیتی در زندگلی مشلترک احسلاس نمی کردنلد و همسلر 
خود را به آسانی رها کرده، او را بالتكلیف می گذاشتند؛ بدین سبب دستور داده شده، 

هرکدام صالحّیت اخالقی دارند، به ازدواج با او اقدام کنید.1  
د( شتاب در كار خیر و خشوع در برابر خدا

در برخی آیات، صفاتی مشّخص، برای همسران شایسته ذکر شده است؛ از جمله 
در آیله 90 انبیلاء بله سله ویژگلی بلرای خانلواده زکریلا اشلاره کلرده اسلت: در انجلام کار 
ع  خیلر شلتاب می کردنلد و در همله حلال، خلدا را می خواندنلد و هملواره در برابلر او خشلو
نـا 

َ
كانـوا ل یـرِت و َیدعوَننـا َرَغًبـا و َرَهًبـا و  كانـوا ُیسـِرعوَن یِف احلنَ ـم  ُ داشلتند: »... اهّنَ

می، 66(  «. 2)تر خِشعین

5( کفوّیت در ازدواج 

کفوّیت به صورت  شلرط صّحت یا لزوم عقد ازدواج،3 از نظر بسلیاری از اهل سلّنت، 
برابلری و هم تایلی زن و شلوهر، از جهلت نلژاد، اسلالم، حرفله، حرّیلت، دیانلت و ملال 

است.4 
فقیهان شیعه، کفوّیت را به معنای برابری در اسالم، شرط ازدواج می دانند5 که در 
آیه 221 بقره با صراحت از نكاح با مشرکان و در آیه 10 ممتحنه از پای بندی به پیوند 
ک از آن  ازدواج بلا زنلان کافلر نهلی شلده و در آیله 26 نلور فرموده اسلت: زنان خبیث و ناپلا
بیثُت ِللَخبیثینَ  ک تعّلق دارند: »احلنَ ک به زنان ناپا کند و مردان ناپا مردان خبیث و ناپا
ک و مردان طّیب  ک به مردان پا بیثـوَن ِللَخبیثـِت ...« و در نقطله مقابل، زنلان پا واحلنَ
گر  ک تعّللق دارنلد. در روایلات آملده که مؤملن، کفو مؤمن اسلت.6 ا بله زنلان طّیلب و پلا
از دیانلت و امانلت داری کسلی، راضلی هسلتید، سلّنت ازدواج را بله تأخیلر می ندازیلد.7  
بیش تلر فقیهلان شلیعه، کفوّیلت در ملال را شلرط ازدواج ندانسلته و به مسللمان بودن 
بسلنده کرده انلد؛ زیلرا ادّلله علام، ماننلد »اوفـوا ِبالُعقـود«8 بلر صّحلت ازدواج، دالللت 

1. تفسیر نمونه، ج  3، ص، 371.
کریم، )2( ص، 554. 2. دائره المعارف قرآن 

3. الفقه علی المذاهب االربعه و مذهب اهل البیت، ج 4، ص 86.
4  همان، ص 84.
5. همان، ص 90.

6. وسائل الشیعه، ج 20، ص 74.
7. همان.

8. سوره مائده، آیه 1.
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دارد و خلدا وعلده داده اسلت کله بلا ازدواج فقلر بله گشلایش، تبدیلل می شلود: »... ان 
ـُم اهلُل ِمـن َفضِله ...« ولی برخی از امامّیه،1 کفوّیت در مال را شلرط  َیكونـوا ُفَقـراَء ُیغِنِ
ج  دانسته اند؛ البّته نه به معنای تساوی در ثروت، بلكه به معنای توان تأمین مخار
و قدرت بر پرداخت نفقه ای که در شلأن همسلر باشلد و بر این مطلب به آیه 25 نسلاء 
ن  ِ

َ
ل کرده اند: »و َمن َل َیسـَتِطع ِمنُكم َطواًل ان َینِكَح امُلحَصنِت امُلؤِمنِت مف اسلتدال

َكـت امیُنكـم ...«. وللی ایلن آیله، درصدد بیان حكم شلرعی نیسلت؛ بلكه صرفًا 
َ
مـا َمل

می گوید: کسی که از نظر مالی بر تحّمل مهر و نفقه قدرت ندارد، راه برای ازدواج بر او 
ج سبک تری می تواند با کنیزان ازدواج کند.2   بسته نشده است؛ زیرا با مخار

ثار ازدواج 6( اهداف و آ
حكمت هلا و آثلار مهّملی بلر ازدواج مترّتلب می شلود و قلرآن در آیاتلی بله آنهلا پرداختله 
اسلت. در برخلی ازدواج هلا، هرچنلد زن و ملرد بلا یكدیگلر زندگلی می کننلد، لكلن اهدافلی 
کلم باشلد، از میلان ملی رود و دو طلرف بهلره ای از زندگلی مشلترک  کله بایلد در زندگلی حا
نمی برنلد.�برخـی�گفته�انـد:�هرجـا�نشـانه�های�الفـت�و�حکمت�های�زوجّیـت�چه�در�
دنیـا�و�چـه�در�آخـرت�برقـرار�باشـد،�قـرآن�واژه�زوجّیـت�را�بـه�كار�برده�اسـت��3و�هرگاه�
جـای�ایـن�نشـانه�ها�و�حکمت�هـا�را�ُبغـض�و�خیانـت�یـا�تفـاوت�عقیـده�زن�و�مـرد�بـا�
یک�دیگـر�پـر�كنـد،�قـرآن�واژه�»امـرأة«�را�آورده�اسـت4؛�هم�چنیـن�آن�جـا�كـه�حکمـت�
زوجّیت�)بقای�نسل�انسان(�از�میان�برداشته�می�شود،�باز�قرآن�واژه�»امرأة«�را�به�
كار�برده�است؛5 بدین سبب وقتی دوباره این حكمت شكوفا می شود و نهال زوجّیت 
بله بلار می نشلیند، بلاز قلرآن تعبیر را عوض کرده، کلمه »زوج« را بله کار می برد. در آیه 40 
سلوره  آل عملران، زکریلا  بلا اعجلاب از بشلارت الهلی بله یحیلی از پیلری خلود و نلازا 
بودن همسلرش سلخن می گوید: »و امَرات عاِقٌر«؛ ولی وقتی دعای او اجابت می شلود، 

وَجُه«.6 ه َز
َ
حنا ل

َ
می فرماید: »و اصل
الف( حفظ نسب 

در اسالم، حفظ نسب، پایه احكام و حقوِق فراوانی است. بعضی از احكام فقهی، 

1. جواهرالكالم، ج 30، ص 103.
2. مواهب الرحمن، ج 8، ص 58.

3. سوره روم، آیه 21 ل فرقان، آیه 74 ل زخرف، آیه 70 ل بقره، آیه 25 ل یس، آیه 56.  
4. سوره یوسف، آیه 30 ل تحریم، آیه 11 -10.

5. سوره ذاریات، آیه 29 ل مریم، 5- 4 ل آل عمران، 40.
6. سوره انبیاء، آیه 90.
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بلر شلناخت رابطله فرزنلد بلا پلدر و مادر یا بر شلناخت نسلبت های فامیلی دیگلر، مبتنی 
است. 

ب( برخورداری از سكون و آرامش 
در  شایسلته  همسلر  اسلت.  جنسلی  نیلاز  از  اهّمّیت تلر  بلا  آراملش،  بله  روح  نیلاز 
پیش آمدهای زندگی، راه وصول به آرامش و سعادت را نزدیک می کند: »و ِمن ءایِتِه ان 
وَجها ِلَیسـُكَن  ُكم ِمن انُفِسـُكم ازوًجا ِلَتسـُكنوا الیا ...«1، »... و َجَعل ِمنا َز

َ
َق ل

َ
َخل

الیـا ...«.2 برخلی مفّسلران،3  مقصلود از لبلاس را در آیله 187 بقلره، سلكون و آراملش 
دانسته اند؛ همان گونه که خدا، شب را لباس )مایه آرامش و سكون( دانسته و فرموده: 
ّن( نیز  ُ ُكم و انُم ِلباٌس لَ

َ
 ِلباًسا«4؛ بنابراین، آیه 187 بقره)ُهّنَ ِلباٌس ل

َ
یل

َّ
»و َجَعلنا ال

به سكون و آرامشی که با همسر حاصل می شود، اشاره خواهد داشت.
ج( حفظ نوع بشر 

طبق بیان قرآن، ازدواج وسیله ای برای تولید و بقای نسل در انسان و حیوان است: 
ُؤُكم ِفیه ...«.5 گرچه جمله  نعِم ازوًجا َیذَر ُكم ِمن انُفِسُكم ازوًجا و ِمن اال

َ
»... َجَعل ل

ُؤُكـم ِفیـه«، تكثیلر نسلل انسلان را بیلان داشلته اسلت، در ایلن جهلت، میلان  »َیذَر
انسلان و چارپایلان و گیاهلان فرقلی نیسلت. در جلای دیگلری می فرمایلد: پلروردگار، 
شلما را از »نفلس واحلدی« آفریلد و جفتلش را نیلز از جنلس او آفریلد و از آن دو، ملردان 
 ِمُنما ِرجااًل كثیًرا و ِنسـآء ...«.6 در 

َ
کنده سلاخت:  »... و َبّث و زنان بسلیاری را پرا

وِجكم َبنینَ و َحَفَدة؛ از همسرانتان  كم ِمن از
َ
آیه 72 نحل، 16 می فرماید: »و َجَعل ل

برای شما فرزندان و نوه ها قرار داد«.
قرآن، بقاء نسل انسان و اجتماع مدنی را به ازدواج منوط می داند و روی آوردن به 
ین  اّنه كان فِحشـًة و  ُبوا الّزِ َتقَر زنا و لواط را نابودکننده راه بقای نسلل می شلمارد: »و ال
 ...«8 ؛ زیرا با رواج راه های 

َ
ـبیل  و َتقَطعوَن الّسَ

َ
َتأتوَن الّرجال

َ
ُكم ل «7، »ائّنَ

ً
سـاَء َسـبیال

1. سوره روم، آیه 21.
2. سوره اعراف، آیه 189.

3. جامع البیان، مج 2، ج 2، ص 222؛ التبیان، ج 2، ص 133؛ مجمع البیان، ج 2، ص 504.
4. سوره نبأ، آیه 10.

5. سوره شوری، آیه 11.
6. سوره نساء، آیه 1.

7. سوره اسراء، آیه 32.
8. سوره عنكبوت، آیه 29.
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نامشروع، رغبت به نكاح کم می شود؛ جاذبه اش از بین رفته، فقط بار تأمین مسكن 
و نفقله و بله دنیلا آوردن اوالد و تربیلت آنلان، باقلی می مانلد؛ در نتیجله، آسلان ترین 
راه هلای اشلباع غرایلز کله نامشلروع اسلت، رایلج می گلردد و هلدف بقلای نسلل، رنلگ 

می بازد.1 
ازدواج یک تعهد و مسئولیت است 

اصلل زوجیلت قانلون طبیعلی حیات بشلری بلكله حیات حیوانی اسلت و از آنجا که 
اسلالم دین فطرت اسلت طبعا این اصل را تجویز نموده اسلت و حتی مخالفت با این 
قانلون را نكوهلش نملوده اسلت. آنلگاه در ملورد انسلان ها ایلن پیوسلتگی را در قاللب 
ح کرده تا از اختالط های بی بند و بار و صرف تخلیه شهوت جنسی مبدل  ازدواج مطر
بله املری تلوأم بلا تعهلد، گلردد. پلس ازدواج در نلگاه اسلالم علالوه بلر حفلظ نسلل، یلک 

مسؤولیت است.2
د( داشتن فرزندان صالح 

یكی از خواسلته های غریزی انسلان، نیاز فطری به پدر و مادر شلدن اسلت و پاسلخ 
به این خواسته با ازدواج تأمین می شود. در سایه ازدواج است که نسلی  دارای اصل و 
نسب پدید می آید. قرآن در آیاتی، فرزند را زینت زندگی دنیا شمرده که بیان گر رغبت 
 والَبنوَن 

ُ
انسلان به داشلتن فرزند و برقرار شلدن رابطه پدر و مادر با فرزند اسلت: »الال

گونی در  یَنُة احَلیوِة الّدنیا«.3 داشتن فرزند به صورت ثمره ازدواج، با تعبیرهای گونا ز
ُكم َفأتوا 

َ
قرآن آمده اسلت. در آیه 223 بقره پس از این که می گوید:  »ِنسـاُؤُكم َحرٌث ل

َحرَثُكم ایّن  ِشئُم ...«، یادآور می شود که بكوشید از این فرصت بهره گیرید و با پرورش 
فرزندان صالح و شایسته که به حال دین و دنیای شما مفید باشند، اثر نیكی برای خود 
نُفِسُكم ...«. در آیه 187 بقره پس از آن که از آمیزش  موا اِل از پیش بفرستید:4 »... و َقّدِ
ُكم ...« که به 

َ
با همسر سخن به میان آمده است، می فرماید: »... وابَتغوا ما َكَتَب اهلُل ل

نظر بسیاری مقصود، طلب فرزند است.5 
درخواسلت فرزنلِد صاللح از خداونلد در ملوارد متعلّددی از قلرآن، آملده اسلت. در آیله 
گلر فرزند صالحی  189 اعلراف از قلول پلدر و ملادری نقلل می کنلد کله عرضله می دارند: ا
َنكوَنّنَ 

َ
ن ءاَتیَتنا صِلًحا ل

َ
ما ل ُ ّبَ نصیبشان شود، شكرگزار خواهند بود: »... َدَعُوا اهلَل َر

1. المیزان، ج 13، ص 88.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 17.

3. سوره کهف، آیه 46.
4. المیزان، ج 2، ص 213؛ تفسیر قرطبی، ج 3، ص 64؛ المنار، ج 2، ص 363.

5. مجمع البیان، ج 2، ص 504؛ تفسیر قرطبی، ج 2، ص 212؛ تفسیر بیضاوی، ج 1، ص 172.
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ح شلده که از  ین«. در چنلد جلا از قلرآن، درخواسلت حضلرت زکریلا  مطلر ِمـَن الشـِكر
خداونلد، فرزنلدی خواسلته اسلت تلا لیاقلت جانشلینی او را داشلته: »... َفَهـب یِل ِمـن 
ـا ...«1  و ملورد رضایلت پروردگار باشلد: »... واجَعلُه َرّبِ َرِضّیا«.2 در سلوره  ُدنـَك َولّیً

َ
ل

آل عملران، پس از مشلاهده شایسلتگی های مریم، پلروردگار خویش را می خواند 
ُدنَك 

َ
کیزه ای به من عطا فرما: »... َهب یل  ِمن ل کله: خداونلدا! از طلرف خلود، فرزند پا

عاِء«.3 
ُ

َبًة اّنك َسیُع الّد ًة َطّیِ ّیَ ُذّرِ
هـ( موّدت و رحمت 

ًة و َرمَحـًة ...«4 . 
َ

 َبیَنُكـم َمـَوّد
َ

از دیگلر آثلار ازدواج، ملّودت و رحملت اسلت: »... و َجَعـل
آن چله در آغلاز زندگلی مشلترک بیلن زن و شلوهر، یگانگلی برقلرار می کنلد و اثلر آن در مقام 
عملل ظاهلر می شلود، ملوّدت اسلت؛ ولی پس از گذشلت زملان و رسلیدن دوران ضعف و 
ناتوانلی، رحملت جلای ملوّدت را پلر می کند. موّدت غالبًا جنبه متقابلل دارد، اما رحمت 
یلک جانبله و ایثارگرانله اسلت پلرورش کلودکان و خدملات بالعلوض به همسلر نیازمند، 
ایثار و رحمت اسلت.5 در این جا برای حفظ نظام خانوادگی، موّدت رنگ می بازد؛ ولی 

رحمت جای گزین آن می شود.
و( ارضای غریزه جنسی 

غریلزه جنسلی، نیرویلی اسلت کله در زن و ملرد قلرار داده شلده و ازدواج وسلیله ای 
ذین  

َّ
مجاز برای اطفای نیروی شهوت و پاسخی به این غریزه خدادادی است: »وال

6.» م َغیُر َملومین َكت امیُنم َفاهّنَ
َ
وِجهم او ما َمل وِجِهم حِفظون ااّل َعی  اْز ُهم ِلُفر

 در حدیث آمده است: میان لّذت های ماّدی و جسمانی در دنیا و آخرت، هیچ کدام 
به پایه لذت زناشویی نمی رسد؛ سپس امام به آیه 14 آل عمران استشهاد می کند که 
َن ِللّنـاِس ُحّبُ  ّیِ گلون، عالقله بله زن را مقّدم داشلته اسلت:7 »ُز در بیلان شلهوات گونا

ساِء والَبنینَ والَقنطیِر امُلَقنَطَرة ...«.  َهوِت ِمَن الّنِ
َ

الّش
در آیله 187 بقلره پیراملون عملل زناشلویی در شلب های ملاه رمضلان می فرمایلد: 

1. سوره مریم، آیه 5.
2. همان، آیه 6.

3. سوره آل عمران، آیه 36.
4. سوره روم، آیه 21.

5. المیزان، ج 16، ص 166 ؛ التفسیرالكبیر، ج 25، ص 111؛ نمونه، ج 16، ص 392- 393.
6. سوره مومنون، آیه 6 ل 5.

7. نورالثقلین، ج 1، ص 320؛ الكافی، ج 5، ص 321.
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ع  خداونلد دانسلت کله شلما بله خلود خیانلت می کردیلد و آمیلزش بلا همسلر  را  کله ممنلو
كم 

َ
شده بود، انجام می دادید؛ بدین سبب، ممنوعّیت برداشته شد: »... َعِلَم اهلُل اّن

وُهّنَ ...«. ایلن آیله،  یُكـم و َعفـا َعنُكـم فالـَن بِشـر
َ
تانـوَن انُفَسـُكم َفتـاَب َعل ن َ

ُكنـُم ت
بله نیلاز غریلزی جنسلی اشلاره دارد کله بله رغلم ممنوعّیلت شلرعی، ملردم به سلوی آن 
کشلیده می شلوند؛ البّتله ایلن املر نمی تواند انگیلزه اصلی و هدف نهایی ازدواج باشلد؛ 
گلر غرض از ازدواج، فقط این  زیلرا غریلزه جنسلی در زن و ملرد، دوره محلدودی دارد و ا
جهت باشلد، باید زوجین هنگام ناتوانی جنسلی، یک دیگر را رها کنند یا زن و مردی 

که توانایی جنسی خویش را از دست داده اند، هیچ گاه پیمان زناشویی نبندند.1
ز( بازداشتن از گناه 

یكلی از آثلار ازدواج بلرای زن و ملرد، ایجلاد زمینله تقلوا و دوری از گناهلان اسلت. بلا 
اشباع غریزه جنسی در زن و شوهر، زمینه گناهان شهوت انگیز از میان می رود. 

این کله در قلرآن از کسلی کله ازدواج کلرده، بله »محصلن و محصنله« تعبیلر شلده: 
»َفـاذا احِصـّنَ ...«2، بله جهلت ایلن اسلت کله زن و ملرد، بلا ازدواج در حصلن و سلنگر 
مسلتحكمی قلرار می گیرنلد و خلود را حفلظ می کننلد تلا وسوسله های شلهوانی در آنلان 
اثلر نگلذارد؛3 بلكله ازدواج، زمینله گناهلان دیگلر را نیلز از بیلن می بلرد؛ زیلرا پذیرفتلن 
مسلئولّیت تأمیلن و تربیلت اوالد، انسلان را بله اسلتفاده بهینله از عمر واملی دارد و برای 
کلرم  فرملود:  گنلاه و معاشلرت های گمراه کننلده، جایلی باقلی نمی مانلد. پیامبلر ا

ز نصف دینه«.4 ّوج فقد احر »َمن تز
 با ازدواج، نیمی از دین صیانت می شود. در روایتی دیگر آمده است:

بدترین مردم، کسانی اند که ازدواج نمی کنند.5 در تفسیر آیه 187 بقره )ُهّنَ ِلباٌس 
ـّن( برخلی گفته انلد: آن گونله کله انسلان، با لباس از سلرما و گرما و  ُ

َ
ُكـم و انـُم ِلبـاٌس ل

َ
ل

حشلرات و آسلیب های پوسلتی، محافظت می شلود، زن و مرد، با ازدواج، یک دیگر را 
از گناه حفظ می کنند.6 

کنیلزان این گونله بیلان شلده اسلت:  در آیله 28 نسلاء حكملت تشلریع ازدواج بلا 

1. دائرة المعارف قرآن کریم)2(، ص 560.
2. سوره نساء، آیه 25.

3. قاموس قرآن، ج 2، ص 149.
4. سفینة البحار، ج 2، ص 480.
5. مجمع البیان. ج 7، ص 220.

6. التفسیرالكبیر، ج 5، ص 116؛ روض الجنان، ج 3، ص 51.



363

َف َعنُكم ...«؛ زیرا پیروی از شهوات و در دام گناه افتادن، برای  ّفِ یُد اهلُل ان  ُیحنَ »ُیر
انسان وزر و سنگینی می آورد و تشریع ازدواج و فراهم شدن امكان آن برای کسی که 
نمی تواند با زنان آزاد ازدواج کند، از فساد و گناه جلوگیری می کند و انسان از عواقب 

آن در امان می ماند و این نوعی توسعه برای انسان شمرده می شود.1  
ح(توسعه رزق 

ازدواج،  از  گریلز  بلرای  کله  اسلت  بهانه هایلی  از  یكلی  تنگ دسلتی،  از  نگرانلی 
ح می شلود. قلرآن، این گونله بله انسلان امیلدواری می دهلد: از فقلر و تنگ دسلتِی  مطلر
کنیلزاِن درسلت کاِر خلود نگلران نباشلید و در ازدواج آن هلا  بی همسلران، غالملان و 
گلر فقیلر باشلند، خداونلد از فضلل خویش، آنلان را بی نیاز می سلازد:  بكوشلید؛ چلرا کله ا
ُم اهلُل  »وانِكحـوا االمیـی  ِمنُكـم والصِلحـینَ ِمـن ِعباِدُكـم وامائُكـم ان َیكونوا ُفَقـراَء ُیغِنِ

ِمن َفضِله«.2
برخلی گفته انلد: مفلاد ایلن آیله وعلده خداونلد بله بی نیلاز کلردن کسلانی اسلت کله 

تشكیل خانواده می دهند.3  
روایاتلی نیلز ایلن معنلا را تأییلد می کنلد. در حدیثی، املام صادق، تلرک ازدواج به 
سبب ترس از فقر و تنگدستی را سوء ظن به پروردگار دانسته؛4 زیرا پس از وعده قرآن 

به توسعه رزق، نگرانی در این زمینه، جز بدگمانی به خدا نیست.
با توّجه به این که افرادی در جامعه، پس از ازدواج، نه تنها ثروتمند نمی شوند، بلكه 
گر این آیه، متضّمن وعده خداوند باشلد خلف وعده الزم  بر فقرشلان افزوده می شلود و ا
می آیلد و خللف وعلده قبیلح اسلت؛گروهی برآننلد که برای وعلده در این آیه باید مشلّیت 
گر خدا بخواهد، آنان را بی نیاز می کند؛  الهی در تقدیر گرفته شود؛ یعنی پس از ازدواج، ا
چنلان کله در آیله 28 توبله، بلرای وعلده الهی به غنا و بی نیازی، به مشلّیت خدا تصریح 

ًة َفَسوف ُیغنیُكُم اهلُل ِمن َفضِله ان شاَء ...«. 
َ
شده است: »َو ان ِخفُم َعیل

ممكن اسلت گفته شلود: همان طور که غنا و بی نیازی متأّهالن، به مشلّیت منوط 
اسلت، غنا و بی نیازی مجّردها و کسلانی که همسلر ندارند )بلكه هر پدیده ای( نیز به 
مشّیت توّقف دارد، پس این چه وعده ای است که خدا برای ازدواج داده است؛ زیرا 
همان گونه که متأهل ها، با مشّیت الهی، به دو گونه )فقیر و غنی( تقسیم می شوند، 

1. مواهب الرحمن، ج 8، ص 79.
2. سوره نور، آیه 32.

3. روح المعانی، ج 10، ج 18، ص 218؛ المیزان، ج 15، ص 113.
4. الكافی، ج 5، ص 330؛ مجمع البیان، ج 7، ص 220.
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مجّردهلا نیلز چنیلن هسلتند و اّتفاقلًا ایلن وعلده دربلاره مجلردان در قلرآن آملده اسلت: 
گر وضعّیتی پیش آید که زن و شلوهر   ِمن َسـَعِته ...«1 ؛ ا

ًّ
قا ُیغِن اهلُل ُكال »... و ان َیَتَفّرَ

نتواننلد باهلم زندگلی کننلد و از هلم جدا شلوند، خداوند هر دو را بلا فضل و رحمت خود 
بی نیاز خواهد کرد.

کله بسلیاری از ملردم می پندارنلد ازدواج و فراوانلی عائلله سلبب  پاسلخ آن اسلت 
فقلر و تجلّرد سلبب  اندوختلن ثلروت می شلود. آیله درصلدد آن اسلت کله ایلن توّهلم را 
از دل هلا بزدایلد و غفللت از رّزاق حقیقلی را بلردارد و بله ملا بفهمانلد کله گاه، برکلت و 
فراوانی، در مال انسلان )با وجود عائله مند بودن( ایجاد می شلود و گاهی هم انسلان 
)در عین کم عائله بودن و مجّرد زیسلتن( هر چه می کوشلد، در معیشلت او پیشلرفتی 
حاصل نمی گردد.2 افزون بر آن که پذیرفتن تأمین زن و فرزند، در او حّس مسلئولّیت 
اسلتفاده بهینله از وقلت و کسلب علّزت و اعتبلار فراهلم ملی آورد. بنابرایلن، آیله »ان 
ـُم اهلُل ِمـن َفضِلـِه« بیلان ملی دارد کله گاهلی با ازدواج، فقلر از زندگی  َیكونـوا ُفَقـراَء ُیغِنِ
رخلت برمی بنلدد، نله آن کله همیشله بلا ازدواج، فقلر برطلرف می شلود و گرنه بلا آیه بعد 

دوَن ِنكاًحا« تناقض می یافت..3   ذین الَیحجِ
َّ
»ولَیسَتعِفِف ال

ـُم اهلُل« در مقلام وعلده الهلی  فخلررازی معتقلد اسلت کله آیله »ان َیكونـوا ُفَقـراَء ُیغِنِ
نیسلت؛ بلكله مفلاد آیله آن اسلت کله نبایلد تلرس از فقلر، مانلع ازدواج شلود؛ زیلرا ملال، 
فناپذیلر اسلت و آن چله ارزش و بقلا دارد، فضلل خلدا اسلت کله بایلد در پلی آن بلود که از 
ـا  انباشلتن ثلروت بهتلر اسلت4: »ُقـل ِبفضـِل اهلِل و ِبَرمَحِتـِه َفِبذلـَک َفلَیفَرحـوا ُهـو َخیـٌر ِمّ

َمعوَن«.5   َیحج
ط(پیشگیری از آلودگی های جنسی 

از آغلاز ایلن سلوره تلا بله اینجلا طلرق حسلاب شلده مختلفلی بلرای پیشلگیری از  
ح شده است، که هر  یک از آنها تاثیر به سزایی در پیشگیری  آلودگی های جنسی مطر

یا مبارزه با این آلودگی ها دارد.
در آیلات ملورد بحلث بله یكلی دیگلر از مهم تریلن طلرق مبلارزه بلا فحشلاء کله ازدواج 
سلاده و آسلان و بلی ریلا و بی تكللف اسلت، اشلاره شلده، زیلرا ایلن نكته مسللم اسلت که 

1. سوره نساء، آیه 130.
2.   الكشاف، ج 3، ص 235- 236.

3.  کنزالعرفان، ج 2، ص 135.
4. التفسیرالكبیر، ج 23، ص 214.

5. سوره یونس، آیه 58.
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بلرای بلر چیلدن بسلاط گنلاه، بایلد از طریلق اشلباع صحیلح و مشلروع غرائلز وارد شلد و 
بله تعبیلر دیگلر هیلچ گونله »مبارزه منفلی« بدون »مبلارزه مثبت« مؤثلر نخواهد افتاد. 
للذا در نخسلتین آیله ملورد بحلث می فرمایلد: مردان و زنان بی همسلر را همسلر دهید و 

همچنین غالمان و کنیزان صالح و درستكارتان را.1

7 (عفاف قبل از ازدواج
از آنجلا کله گاه بلا تملام تلالش و کوشلش کله خلود انسلان و دیگلران می کننلد وسلیله 
ازدواج فراهلم نمی گلردد و خلواه و ناخلواه انسلان مجبلور اسلت مدتلی را بلا محرومیلت 
بگذرانلد، مبلادا کسلانی کله در ایلن مرحلله قلرار دارنلد گملان کننلد کله آلودگلی جنسلی 
برای آنها مجاز است و ضرورت چنین ایجاب می کند، لذا بال فاصله در آیه بعد دستور 
پارسلایی را هر چند مشلكل باشلد به آنها داده می گوید: و آنها که وسلیله ازدواج ندارند 
ِذیَن 

َّ
َیْسَتْعِفِف ال

ْ
باید عفت پیشه کنند، تا خداوند آنان را به فضلش بی نیاز سازد )َو ل

ُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه(.  َحّتَ ُیْغِنَیُ
ً
ُدوَن ِنكاحا ال َیحجِ

نكنلد در ایلن مرحلله بحرانلی و در ایلن دوران آزمایلش الهلی تن به آلودگلی در دهند 
و خلود را معلذور بشلمرند کله هیلچ علذری پذیرفتله نیسلت، بلكله بایلد قلدرت ایملان و 

شخصیت و تقوا را در چنین مرحله ای آزمود.2

8( نهی از تن فروشی 

در دنبالله آیله بله یكلی از اعمال بسلیار زشلت بعضلی از دنیا پرسلتان در مورد بردگان 
اشلاره کلرده می فرمایلد: »کنیلزان خلود را بله خاطلر تحصیلل متلاع زود گذر دنیلا مجبور 
 

َ
ک بمانند«! »َو ال ُتْكِرُهوا َفَتیاِتُكْم َعی گر آنها می خواهند پا به خودفروشلی نكنید، ا

ْنیا«.3
ُ

یاِة الّد  ِلَتْبَتُغوا َعَرَض احْلَ
ً
نا ّصُ َ َ

َرْدَن ت
َ
ِبغاِء ِإْن أ

ْ
ال

بعضلی از مفسلران در شلان نلزول ایلن جملله گفته انلد: »عبلد اهلل بلن ابلی« شلش 
کنیلز داشلت کله آنهلا را مجبلور بله کسلب در آملد بلرای او از طریلق خودفروشلی می کرد! 
هنگاملی کله حكلم اسلالم دربلاره مبارزه با اعملال منافی با عفت )در این سلوره( صادر 
شلد آنها به خدمت پیامبر آمدند و از این ماجرا شلكایت کردند آیه فوق نازل شلد و 

از این کار نهی کرد4.

1. تفسیر نمونه، ج 14، ص 457.
2. همان، ص 459. 
3. همان، ص 461.

4. مجمع البیان»ذیل آیه مورد بحث و تفسیر قرطبی« )با مختصر تفاوت(.
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ایلن آیله نشلان می دهلد کله تلا چله حلد در عصلر جاهلیلت ملردم گرفتلار انحطلاط 
و سلقوط اخالقلی بودنلد کله حتلی بعلد از ظهلور اسلالم نیلز گاهلی اوقلات بله کار خلود 
ادامله می دادنلد، تلا اینكله آیله فلوق نلازل شلد و بله ایلن وضع ننگیلن خاتمله داد، اما 
متاسلفانه در عصلر ملا کله بعضلی آن را عصلر جاهلیلت قلرن بیسلتم نلام نهاده انلد در 
بعضلی از کشلورها کله دم از تملدن و حقلوق بشلر می زننلد ایلن عملل بله شلدت ادامله 
کی وجود داشلت  دارد و حتی در مملكت ما، در عصر طاغوت نیز به صورت وحشلتنا
کز فسلاد می کشلاندند و  گاه را فریب می دادند و به مرا کله دختلران معصلوم و زنلان ناآ
بلا طرحهلای شلیطانی مخصلوص آنهلا را مجبلور بله خودفروشلی می کردنلد و راه فلرار 
را از هلر طریلق بله روی آنهلا می بسلتند، تلا از ایلن طریلق در آمدهای سرشلاری فراهم 

ج اسلت. ک و از عهده این سلخن خار ح این ماجرا، بسلیار دردنا سلازند که شلر

9 (علل کاهش ازدواج
الف(خوف از فقر

وعلده خداونلد مبنلی بلر عدم ترس از فقر، به دلیل ازدواج و وسلعت رزق اسلت که با 
کید شده است.  البته رزق هر کس تابع صالحیت اوست،1  جمله »َو اهلُل واِسٌع َعِلمٌی« تا
هلر چله ایلن صالحیلت بیشلتر باشلد رزق هلم بیشلتر اسلت، البته به شلرطی که مشلیت 
خدا هم تعلق گرفته باشلد.2 یكی از این صالحیت ها تقواسلت که در سلوره طالق آیه 
زقه من حیث ال حیتسب.« در سوره  رجا و یر عل له من 2 و 3 فرموده »و من یتق اهلل حیج
ْنَیا« ما در زندگی 

ُ
َیوِة الّد ْم یِف احْلَ ِعیَشهَتُ م ّمَ ُن َقَسْمَنا َبْیَنُ زخرف آیه 32 می فرماید »َنْ

دنیا معیشت آنان را میانشان تقسیم کرده ایم. 
 ب( موانع فكری و فرهنگی

تغییلرات فرهنلگ و نگلرش جامعله در خصلوص ازدواج یكلی از عللل تعییلن کننلده 
گلر چله تأثیلر عواملل فرهنگلی و فكلری بله صلورت غیلر مسلتقیم و  سلن ازدواج اسلت. ا
غیر قابل ارزیابی به عدد و رقم می باشلد ولی نمی توان از تأثیر آن بر امر ازدواج غفلت 
کید افراطی  کرد. چنان که در کشورهای غربی فلسفه مادی، دیدگاه های لیبرالی، تأ
بلر حقلوق و آزادی هلای فلردی، فمنیسلم مبتنلی بلر برتلر انلگاری زن، ُسسلت شلدن 
پایه هلای ایدئولوژیلک و دین گرایانله ازدواج، ارضلای نیازهلای عاطفلی و جنسلی در 

1. عالمه طباطبایی بحث مبسوطی در باره رزق ذیل آیات 23 سوره ذاریات  و 6 سوره هود نموده اند. 
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 15، ص 11.
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ج از چارچوب نهاد خانواده آموزه های فلسلفی و نظری هسلتند که تمام شلئون و  خار
گر چه  ابعلاد خانلواده و از جملله زملان ازدواج را تحلت تأثیلر قرار داده انلد. در جامعه ما ا
بلا پیلروزی انقلالب، نظلام خانلواده بلر پایله آموزه هلا و تعالیلم ارزش مدارانه و قداسلت 
آمیلز اسلالم در خصلوص خانلواده شلكل گرفلت وللی نمی تلوان از پایه هلای تمایلالت و 

ذهنیت ها در خصوص ازدواج، غفلت کرد. 
میل به استقالل اقتصادی در کنار تمایل به استقالل و جدایی از خانواده، گرایش 
بله محلدود کلردن مسلئولیت های ناشلی از زندگلی مشلترک، کلم رنلگ شلدن نقلش 
خانلواده هلا در انتخلاب همسلر و در مقابلل، نقلش مؤثلر فرزنلدان در این املر، کم رنگ 
شدن سنت ها و آداب و رسوم بومی و محلی و گرایش به سمت روش ها و سبک های 
ع، گرایش هایی هستند که ذهنیت و گرایش های درونی  مّلی و عمومی تر، در مجمو
نسل امروزی را شكل می دهند. توجه و گرایش بیشتر به هماهنگی روحی و فكری و 
مفاهیمی همچون عشق و دوست داشتن و درک متقابل جایگزین مناسبات تحكم 

آمیز فامیلی و آمریت والدین شده است.
عاملل تعییلن کننلده دیگلری کله ذهنیلت و تصمیلم جوانلان بله ازدواج را تحلت 
تأثیر قرار می دهد، تصویری اسلت که جامعه رسلانه ای و اخبار مربوط به فروپاشلی 
خانلواده هلا و زندگی هلای ناموفلق پیلش روی او می گلذارد. آملار بلاالی طلالق هلا و 
ارائله می دهنلد سلبب  از ازدواج خلود  کله مزدوجیلن  اختالفلات و تجلارب تلخلی 
کله می خواهلد در خصلوص ازدواج تصمیلم بگیلرد دچلار نگرانلی و  می شلود فلردی 
تشلویش گشلته و بلا احتیلاط و نگرانلی و در بسلیاری ملوارد بلا تأخیلر اقلدام بله ازدواج 
بنمایلد. بله هملان میلزان تصویلر روشلن و امیدوار کننده افراد را تشلویق به ازدواج و 

تشلكیل خانواده نماید.
کلرد.  بخشلی از عللل افزایلش سلن ازدواج را بایلد در مسلائل اجتماعلی جسلتجو 
شهرنشلینی و مهاجلرت از روسلتاها بله شلهرها و ایجلاد حاشلیه هلا سلبب می شلود کله 
غ  غ اقتصلادی و بللو کلم رنلگ شلده و عملاًل بیلن بللو سلنت ازدواج در سلنین پاییلن، 
کار و زندگلی متفلاوت بلا روسلتا  جنسلی فاصلله بیفتلد. ضملن اینكله تجربله فضلای 
مهاجران را با تضادها و درگیری های ذهنی و روانی متعددی درگیر می سلازد. میزان 
بلاالی مهاجلرت بله شلهرها و خاللی شلدن بسلیاری از روسلتاها از سلكنه گویلای تحول 
مهمی در این زمینه است. جوانان مهاجر در شهرهای بزرگ زندگی های مرّفه را الگو 
قرار می دهند و به امید زندگی مرّفه و متفاوت از همسلاالن خود و به منظور پس انداز 

بیشتر، هرچه بیشتر ازدواج و شروع زندگی خود را به تأخیر می اندازند.1

1. از سایت راسخون.
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پیام ها

ْنِكُحوا« 
َ
1. جامعه ی اسالمی، مسئول ازدواج افراد بی همسر است. »َو أ

ْنِكُحوا« 
َ
کید است. »َو أ 2. ازدواج در اسالم، امری مقّدس و مورد تأ

3. الزم نیسلت خواسلتگاری، از طرف خاّصی باشلد، هر یك از طرفین ازدواج می توانند 
ْنِكُحوا« 

َ
پیشقدم شوند. »َو أ

4. تنهلا سلفارش بله تلرك نلگاه حلرام، کافلی نیسلت، مسلئله ی ازدواج را بایلد حلل 
ْنِكُحوا«  

َ
وا، َیْغُضْضَن، أ

ُ
کنیم. »َیُغّض

یامی «، شامل آنان نیز می شود.(
َ
5. زنان بیوه را همسر دهید. ) »اْل

؛یعنی باید صالحّیت  ینَ احِلِ 6. داشتن صالحّیت، شرط طرفین عقد است. »َو الّصَ
اداره زندگی مشترك را داشته باشند.«

7. اقلدام جامعله بلرای علروس و داملاد کلردن افلراد صاللح، تشلویقی اسلت کله جوانان 
« ... )بنا بر این که مراد  ینَ احِلِ الابالی و هرزه نیز خود را در مدار صالحان قرار دهند. »َو الّصَ

از صالحّیت، صالحّیت اخالقی و مكتبی باشد.(
8. در تأمیلن نیازهلای جنسلی، فرقلی میلان انسلان ها نیسلت. )زن، ملرد، غلالم و کنیلز( 

»ِمْنُكْم، ِعباِدُكْم، ِإماِئُكْم« 
9. فقر، نباید مانع اقدام در امر ازدواج شود. »ِإْن َیُكوُنوا ُفَقراَء...«

ُم اهلُل«  10. در صورت فقر، به ازدواج اقدام کنید و بر خدا توّکل نمایید. »ُیْغِنِ
11. فقر، برای عروس و داماد عیب نیست. »ِإْن َیُكوُنوا ُفَقراَء...«

12. خداونلد، تأمیلن زندگلی علروس و داماد را وعده داده اسلت و ازدواج، وسلیله ی 
ُم اهلُل« وسعت و برکت زندگی است. »ُیْغِنِ

13. تحّقق وعده های الهی از سرچشمه ی فضل بی پایان اوست. »َفْضِلِه واِسٌع« 
14. رشد و توسعه ای که خداوند نصیب بندگانش می فرماید، بر اساس علم و حكمت 

اوست. »واِسٌع َعِلمٌی«1

روایات

ت، فلیستنّ  مع البیان: و قد صّح عن الّنّی أّنه قال: من أحّب فطر الف( و یف مج

1 ـ تفسیر نور، ج 6، ص 182.
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بسّنت. و من سّنت الّنكاح.
ّوج. فإّنـه أغـّض  و قـال: یـا معشـر الّشـباب! مـن اسـتطاع منكـم البـاءة  فلیتـز

للبصر، و أحصن للفرج. و من ل یستطع، فعلیه بالّصوم. فإّنه له و جاء.1
 از پیامبر خدا نقل شده است که هر کس آئین فطری مرا دوست دارد به سنت من 
گرایش پیدا کند و نكاح از سنت من است. فرمود: ای جوانان هر کس قدرت جنسی 
ج، بهتر است و هر کس توانایی  دارد، ازدواج کند. زیرا ازدواج، برای حفظ چشم و فر

مالی ندارد، روزه بگیرد. زیرا روزه برای او شكننده شهوت است.
ث  ب(  »قـال النـی مـن أدرك لـه ولـد و عنـده مـا یزوجـه فلـم یزوجه فأحـدث فال
بینما و عن أب أمامة عن النی ص قال أربع لعنم اهلل من فوق عرشـه و أمنت علیه 
ئكته الذی حیصر نفسه فال یتزوج و ال یتسری لئال یولد له و الرجل یتشبه بالنساء  مال
یـد  و قـد خلقـه اهلل ذكـرا و الـرأة تتشـبه بالرجـال و قـد خلقهـا اهلل أنـث و مضلـل النـاس یر
الـذی یـزأ بـم یقـول للمسـكین هلـم أعطـك فـإذا جـاء یقـول لیـس معـی ش ء و یقـول 

للمكفوف اتق الدابة و لیس بین یدیه ش ء و الرجل یسأل عن دار القوم فیضلله«2
پیامبلر خلدا فرملود: بدتریلن شلما، مجردیلن شلمایند و فرملود: کسلی کله دارای 
فرزندی است و قادر است که او را همسر بدهد و ندهد و حادثه ای پیش آید، گناه او بر 
هر دوی ایشان است و نیز فرمود: چهار طائفه اند که خداوند آنها را لعن می کند: کسی 
که برای فرزنددار نشدن ازدواج نكند و مردی که خود را شبیه زنان کند و زنی که خود را 
شبیه مردان کند و کسی که مردم را گمراه کند. یعنی آنها را مسخره کند و به بیچاره ای 
بگوید: بیا تا تو را عطا کنم. وقتی که آمد، به او بگوید: چیزی ندارم و به نابینا بگوید: از 
حیوانی که مقابلت هست احتیاط کن و حال آنكه حیوانی نیست و به کسی که سراغ 

خانه ای میگیرد، نشان غلط می دهد.
ج( در حدیثی از امیر مؤمنان علی می خوانیم:

مع اهلل بینما«3 »افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین یف نكاح حت حیج
»بهتریلن شلفاعت آن اسلت کله میلان دو نفر بلرای املر ازدواج میانجیگری کنی، تا 

این امر به سامان برسد«
د( در حدیث دیگری از امام کاظم موسی بن جعفر می خوانیم:

وج اخاه  ثة یستظلون بظل عرش اهلل یوم القیامة، یوم ال ظل اال ظله، رجل ز »ثال

کنزالدقائق، ج 9، ص، 287. 1. تفسیر 
2. همان.

3. وسائل الشیعه، ج 14، ص 27،باب 12  از ابواب مقدمات نكاح.
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السلم او اخدمه، او كم له سرا«1
سله طایفه انلد کله در روز قیاملت در سلایه علرش خلدا قلرار دارند، روزی که سلایه ای 
جز سلایه او نیسلت: کسلی که وسلائل تزویج برادر مسللمانش  را فراهم سازد و کسی که 
به هنگام نیاز به خدمت، خدمت کننده ای برای او فراهم کند و کسی که اسرار برادر 

مسلمانش را پنهان دارد.
هل(  از پیامبرمی خوانیم: هر گامی انسان در این راه بر دارد و هر کلمه ای بگوید، 

ثواب یک سال عبادت در نامه عمل او می نویسند.2
و(  امللام عللللی فرمودنلد: بلهللترین وسلاطتها ایلن اسلت کله میلان دو نفلر در املر 

ازدواج وساطت شود تا سر وسامان بگیرند.3
ز( »قلرب االسلناد: علن الصلادق علیله الّسلالم قلال: جلاء رجلل إللی أبی فقلال له: هل 
لك زوجة؟ قال: ال، قال ال أحب أن لی الدنیا و ما فیها و أنی أبیت لیلة لیس لی زوجة، 
قلال: ثلم قلال: إن رکعتیلن یصّلیهملا رجلل متلزوج أفضلل ملن رجلل یقلوم لیلله و یصلوم 
نهلاره أعلزب ثلم أعطلاه أبی سلبعة دنانیر قلال: تزّوج بهذه، و حّدثنی بذلك سلنة ثمان 
و تسلعین و مائة، ثم قال أبی: قال رسلول اهلل صّلی اهلل علیه و آله: اتخذوا األهل فإنه 

أرزق لكم.«4
محملد بلن عیسلی از قلداح، از حضلرت امام صادق روایت کلرد که فرمود: مردی 
پیش پدرم آمد، پدرم به او گفت: آیا زن داری؟ جواب داد: نه، فرمود: دوسلت ندارم 
کله دنیلا و هلر چله در آن اسلت ملال ملن باشلد و ملن شلبی بلدون همسلر بخوابلم سلپس 
فرملود: دو رکعتلی کله ملرد متأهلل برگلزار می کنلد افضلل اسلت از ملرد عزبلی کله شلب و 
روزش را در نملاز خوانلدن و روزه دار بلودن باشلد سلپس هفلت دینلار را بله او عطلا کلرد 
و فرملود: بلا ایلن پلول ازدواج کلن. سلپس پلدرم فرملود: رسلول خلدا فرمودنلد: زن 

بگیرید که بهترین راه برای جلب روزی است.
وا فـاین اباهـی بكـم االمـم یـوم  كحـوا، و تناسـلوا تكثـر ح( پیامبلر فرملود: »تنا

القیامه و لو بالسقط«5

1. المبسوط، ج 4، ص 193.
2. کنز العرفان، ج 2، ص 136.

3. مكارم األخالق، ص197.
4. قرب االسناد، ج 100، ص 217.

5. سفینة البحار، ج 1، ص 561 )ماده زوج(.
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ازدواج کنید تا نسل شما فزونی گیرد که من با فزونی جمعیت شما حتی با فرزندان 
سقط شده در قیامت به دیگر امت ها مباهات می کنم! 

ط( و نیز فرمود:
»شراركم عزابكم«1 

بدترین شما مجردانند  
ی( و نیز فرمود:

ث بینما«2 وجه، فاحدث فاال وجه فلم یز »من ادرك له ولد و عنده ما یز
کسی که فرزندش به حد رشد رسد و امكانات تزویج او را داشته باشد و اقدام نكند 

و در نتیجه فرزند مرتكب گناهی شود، این گناه بر هر دو نوشته می شود.
ک( امام صادق فرمودند:

ق مع النساء و العیال «3 ز »الر
ل( و در حدیث دیگری از پیامبرمی خوانیم: مردی خدمت حضرتش رسید و از 
تهیدسلتی و نیازمندی شلكایت کرد پیامبرفرمود: تزوج، فتزوج فوسلع له  )ازدواج 

کن، او هم ازدواج کرد و گشایش در کار او پیدا شد(.4
از پیامبر گرامی اسالمنقل شده:

افة العیلة فقد سـاء ظنه باهلل ان اهلل عز و جل یقول ِإْن َیُكوُنوا  ویج من »من ترك التز
ُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه« 5 ُفَقراَء ُیْغِنِ

کسلی کله ازدواج را از تلرس فقلر تلرک کنلد گملان بلد به خدا برده اسلت، زیلرا خداوند 
گر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می سازد. متعال می فرماید: ا

داستان 

□ بانویی خدمت امام صادق رسید و گفت: من راه زهد و وارستگی را برای خود 
برگزیلده ام و متبتلله هسلتم. املام فرملود: منظلور تلو از ایلن سلخن چیسلت؟ او گفلت: 
ازدواج نمی کنلم. املام فرملود: چلرا ازدواج نمی کنی؟ او جلواب داد: می خواهم با ترک 

1. مجمع البیان ذیل آیه مورد بحث.
2. همان.

3. تفسیر نور الثقلین،ج 3، ص 595.
4. وسائل الشیعه، ج 14، ص 25 )باب 11 از ابواب مقدمات نكاح(.

5. همان.
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ازدواج )چشلم پوشلی از لّذت های ماّدی و شلهوانی( دارای فضل و کمال گردم. امام 
گلر ازدواج نكلردن بلرای انسلان فضلل و کملال  فرملود: بلرو از ایلن روش دسلت بلردار! ا
بود، حضرت زهرا  سزاوارتر از تو بود که به خاطر آن فضل و کمال، ازدواج نكند، 
بلا توجله بله اینكله هیچ کس از حضرت زهرا برای تحصیل فضل و کمال پیشلی 

نگرفته است.1
□ ملال صاللح مازندرانلی دانشلمندی ناملدار اسلت. وی در آغلاز تحصیلل بسلیار 
تهیدسلت بلود. بلا وضعلی رقت بار به تحصیل پرداخت. حتلی قادر نبود چراغی برای 

مطالعه خویش بخرد. پدرش هم به علت فقر و تنگدستی او را از خود رانده بود.
کار فلراوان خلود، دروس  ملال صاللح بله اصفهلان آملد و در سلایه کوشلش و پشلت 
مقدماتلی را بله پایلان آورد. شلور و شلوق آن محصلل جلوان عللوم دینلی چنلان او را بله 
کمال رسانید که توانست در حوزه درس مال محمدتقی مجلسی دانشمند بزرگ عهد 
صفوی حضور به هم رساند و در اندک زمانی مورد توجه خاص استاد نامور خود واقع 

گردان وی فائق آید. شود و بر تمام شا
مال محمدتقی مجلسی، پدر دانشمند عالی مقام شیعه مال محمد باقر عالمه مجلسی 
کنون نیز  مؤ لف دائرة المعارف )بحاراالنوار( و سلایر کتاب های معروف اسلت که هم ا

در دسترس عموم شیعیان جهان قرار دارد و مورد استفاده همگان است.
ملال صاللح، سلنین جوانلی را پشلت سلر می گذاشلت و همچنلان مجلرد می زیسلت. 
گردان  اسلتادش عالمله مجلسلی اول متوجله شلد ایلن دانشلمند نابغله که از مفاخر شلا

اوست، شایسته نیست مجرد باشد.
خاصه که مورد تفقد و اعتماد کامل استاد هم قرار داشت.

گر اجازه می دهی دختری  روزی بعد از پایان تدریس، عالمه مجلسی به وی گفت: ا
را برای شما عقد کنم که با ازدواج با وی بتوانی تشكیل خانه و خانواده بدهی و از رنج 
مجرد زیسلتن آسلوده شلوی؟ مال صالح سلر به زیر انداخت و با زبان حال آمادگی خود را 

اعالم داشت.
عالمه مجلسی رفت به اندرون خانه خود و دختر دانشمندش )آمنه بیگم ( را که در 
علوم دینی و ادبی به سلر حد کمال رسلیده بود طلبید و به وی گفت: دخترم ! شلوهری 
برایت پیدا کرده ام که در نهایت فقر و تنگدستی و منتهای فضل و صالح و کمال است  

1. وسایل الشیعه، ج 14، ص 117.
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ولی منوط به اجازه تو است  و منتظرم نظر خود را اعالم کنی.
ک سرشلت در پاسلخ پلدرش گفلت: پلدر! فقلر و  آمنله بیگلم آن دختلر دانشلمند و پلا
تنگدسلتی عیلب ملردان نیسلت! و بدیلن گونله قبوللی خلود را بلرای ازدواج بلا داملاد 

مستمند ولی دانشمند اعالم داشت.
عقلد آن دو در سلاعتی سلعد بسلته شلد و علروس را آرایلش نملوده بله حجلله عروسلی 
بردند. هنگامی که داماد روی عروس را گشود و رخسار زیبای او را دید، خدا را شكر نمود 

و به گوشه ای رفت و مشغول مطالعه شد.
اتفاقلا مسلئله علملی بسلیار مشلكلی بلرای داملاد پیلش آملده بلود کله هلر چله فكلر و 
مطالعله می نملود حلل نمی گردیلد. عروس با فراسلت و کنجلكاوی مخصوص پی برد 

که مسئله چیست و در چه کتابی است !
داملاد بلدون اینكله تملاس با علروس حاصل کند، فردا صبح بلرای تدریس از منزل 
ج شلد. با رفتن داماد عروس برخاسلت و مسلئله را پیدا کرد و آنرا به قلم خود حل  خار

کرد و الی کتاب نهاد.
شلب دوم داماد مجددا سلرگرم مطالعه شلد و در ضمن به نوشلته همسرش   برخورد 
کله بله خلط خلود مسلئله علملی را حل کرده و بلرای اطالع او در جای خود نهاده اسلت. 
کله زیلاد رنلج مطالعله و تفكلر بله خلود ندهلد. پلس از مطالعله دیلد کله عقلده الینحلل بلا 

سرانگشت آن فاضله حل شده است.
ک نهلاد و خداونلد متعلال را شلكر گلزارد کله چنیلن همسلر  بالدرنلگ پیشلانی بلر خلا
دانشلمندی بله وی ارزانلی داشلته اسلت. بله همیلن جهلت از سلر شلب تلا باملداد فلردا 

مشغول عبادت و شكر گزاری بود و مقدمات عروسی تا سه روز به تأخیر افتاد!
گر  گاهلی یافت. داماد را خواسلت و بله وی گفت: ا چلون مرحلوم مجلسلی از ماجلرا آ

این دختر با تو هم آهنگ نیست صریحا بگو تا دیگری را برایت عقد کنم؟
ملال صاللح گفلت: نله ! عللت این نیسلت که دختر دانشلمند شلما باب میلل من نمی 
باشلد، بلكه تأخیر کار فقط به مالحظه این اسلت که خواسلتم شلكر خدا را به مقداری 

که می توانم به جا  آورم که چنین همسری به من موهبت کرده است.
من می دانم که هرچه کوشش به عمل آورم نمی توانم چنان که می باید  شكر  نعمت 

خدا را   ادا  نمایم.
 وقتلی عالمله مجلسلی ایلن سلخن را از داملاد و شلاگرد دانشلمندش شلنید، گفلت: )آری 
اعتلراف بله نداشلتِن قلدرت بلرای شلكر گلزاری،  خلود دلیلل بلر نهایت شلكر بندگان اسلت (. 
سپس عروسی سر گرفت و زوج دانشمند نیكبخت زندگی سعادتمندانه خود  را   آغاز کردند.
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آمنله بیگلم زنلی پرهیلزکار و مجتهلد بلوده  و کتابی هم در فقه و احلكام دینی تألیف 
کلرده اسلت. بله علالوه وی در جملع آوری اخبلار برخلی از مجللدات )بحاراالنلوار( بله 
برادرش عالمه مجلسی دوم کمک می کرده است و حتی شوهرش مالصالح بعضی از 
عبلارات کتلاب )قواعلد( عالمله حلی را از وی سلئوال می کرده و از همسلر خود اسلتفاده 

می نموده است.
ترجمه و شرح کتاب کافی که بهترین شرح کتاب )کافی ( شیخ کلینی است، شرح من 
الیحضره الفقیه، شرح معالم االصول نیز از آثار فكری و قلمی مال صالح مازندرانی است. 
بسیاری از مفاخر دانشمند و مراجع عالیقدر شیعه، فرزندان و نوادگان دختری مال صالح 

مازندرانی و آمنه بیگم بانوی دانشمند و دختر بزرگوار عالمه مجلسی اول می باشند.
کل وحیلد بهبهانلی سلرآمد دانشلمندان شلیعه در سلده دوازدهلم  ماننلد اسلتاد 
هجری، سید علی طباطبائی صاحب ریاض، عالمه بحرالعلوم و مرجع فقید شیعیان 

جهان مرحوم آیت اهلل بروجردی.1

خالصه و نتیجه گیری

تشویق و ترغیب به ازدواج تنها در ایجاد میل و کشش برای تن دادن به آن نیست 
بلكله رفلع موانلع ازدواج از املوری اسلت کله مسلئولیت آن متوجله همله آحلاد جامعله و 
سیاسلتگذاران اسلت. متأسلفانه امروزه در جامعه اسلالمی، سلخن از ازدواج سلفید به 
میان می آید به این معنی که دختر و پسلر بدون تعهدات شلرعی، مدتی را در کنار هم 
زندگلی کننلد و بعلد هلر گاه از هم خسلته شلدند یک دیگر را رها کلرده هر کس به دنبال 
کار خلود بلرود. وقتلی بله دنبلال کاوش ایلن فاجعله اجتماعلی می رویلم بلا ایلن دلیلل 
مواجله می شلویم کله جوانلان بله خیلال خود، این گونه ازدواج را بسلیار سلهل و آسلان 
دریافتند؛ در حالی که ازدواج های مرسلوم در جامعه هم تعهدات اخالقی بسلیاری را 
ج است. آیا چنین  می طلبد هم تعهدات مالی سنگین که از عهده جوانان جامعه خار
تفكری جز از رفتارهای غلط و جاهالنه برخی مردم و مسلئولین، شلكل گرفته اسلت؟ 
اسالم در عین حال که پسر و دختر را ملزم به رعایت قوانین زوجیت نموده است لكن 

ازدواج را بسیار سهل و آسان قرار داده است.2 فاین تذهبون!

1. ملرآت االحلوال - تألیلف آقلا احملد کرمانشلاهی نلوه وحیلد بهبهانلی )خطلی ( ریلاض العلملاء، میلرزا عبلداهلل 
افنلدی، ریلاض الجنله )نسلخه خطلی ( سلید محملد حسلن زنلوزی.

ع بله رسلاله عملیله در مقایسله بیلن قوانیلن فقهلی ازدواج و طالق درمیابیلم که قوانین ازدواج بسلیار  2. بلا رجلو
آسلان تلر از طلالق اسلت در حاللی کله در جامعله ملا این امر وارونه شلده اسلت. 



تعیین جانشین

ــِه  ّبِ َر ِمیَقــاُت  َفــَمَّ  ِبَعْشــٍر  ْمَناَهــا  ْتَ
َ
أ َو  ــًة 

َ
ْیل

َ
ل ِثــینَ 

َ
َثال ُمــویَس   َواَعْدَنــا  »َو 

ْصِلــْح َو اَل 
َ
ْفــِن یِف َقْوِمــی َو أ

ُ
وَن اْخل ِخیــِه َهــُر

َ
 ُمــویَس  ِل

َ
ــًة  َو َقــال

َ
ْیل

َ
َبِعــینَ ل ْر

َ
أ

ْفِســِدین «  امْلُ
َ

ِبــْع َســِبیل َتّتَ
]سوره اعراف، آیه 142[

گذاشـتیم؛�سـپس�آن�را�بـا�ده�شـب�)دیگـر(� »و�مـا�بـا�موسـی،�سـی�شـب�وعـده�
تکمیـل�نمودیـم؛�بـه�ایـن�ترتیـب،�میعـاد�پـروردگارش�)بـا�او(،�چهـل�شـب�تمـام�
شـد.�و�موسـی�به�برادرش�هارون�گفت:�»جانشـین�من�در�میان�قومم�باش.�و�

)آنها(�را�اصالح�كن!�و�از�روش�مفسدان،�پیروی�منما!«�«
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گان مهم  واژ

ــــ   میقات
از ماده »وقت« به معنی وقتی است که برای انجام کاری تعیین  شده است و معموال بر 
زمان اطالق می شود، اما گاهی به مكانی که باید کاری در آن انجام پذیرد، گفته می شود، 

مانند »میقات حج« یعنی مكانی که هیچكس بدون احرام نمی تواند از آنجا بگذرد.1
کلمه »میقات« معنایش نزدیک به معنای کلمه »وقت« است و تقریبا همان معنا 
را می دهلد و فلرق آن دو بله طلوری کله صاحلب مجملع البیلان گفتله ایلن اسلت کله: 
میقلات آن وقلت معیلن و محلدودی اسلت کله بناسلت در آن وقت عملی انجام شلود، 
برخلالف وقلت کله بله معنلای زمان و مقدار زمانی هر چیز اسلت و للذا در حج می گویند: 

میقات های حج یعنی آن مواضعی که برای  بستن احرام معین شده.2 

ــــ   خالفت
الفه یف لغه العرب النیابه عن الغیر؛خالفت در لغت نیابت  راغب گفته اسلت:»احلن

از غیر است«.
لف غیره و یقوم مقامه و یسّد مسّده؛ خلیفه  لیفه من حین ابن اثیر گفته است:»و احلن

کسی است که از غیر خود نیابت کند و جای او قرار بگیرد« 
ایلن واژه  در قلرآن کریلم هلم به همین معنا به کار رفته اسلت:

َفاَء ِمن َبْعِد َقْوِم ُنوٍح« ]اعراف،69[
َ
ُكْم ُخل

َ
 ِإْذ َجَعل

ْ
وا ُكُر »َو اْذ

َفاَء ِمن َبْعِد َعاٍد«] اعراف،74[
َ
كُمْ  ُخل

َ
 ِإْذ َجَعل

ْ
ُكُروا »َو اْذ

ا َیَشاُء«]انعام، 133[  ُیْذِهْبُكْم َو َیْسَتْخِلْف ِمن َبْعِدُكم ّمَ
ْ
»ِإن َیَشأ

وَة  « ] مریم، 59[
َ
ل  الّصَ

ْ
َضاُعوا

َ
ٌف أ

ْ
َف ِمن َبْعِدِهْم َخل

َ
ل

َ
»فَخ

در تمام این موارد خلیفه و خالفت همان معنای لغوی را ایفا می کند.

ــــ   خالفت در اصطالح
»خلیفـه اهلل یف االرض«در اصطلالح اسلالمی بله ایلن معنلا اسلت کله خلدا کسلی را از 

1. همان، ص 340.
2. مجمع البیان، ج 4، ص 473.
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کلم و املام انتخلاب می کند.خالفت بله همین معنلا در قرآن  میلان ملردم بله  عنلوان حا
مجید هم آمده است:

ْرِض َخِلیَفة« ]بقره، 30[
َ
 یِف اْل

ٌ
ئَكِة ِإیّن ِ َجاِعل

َ
َمل

ْ
َك ِلل ّبُ  َر

َ
»َو ِإْذ َقال

ّق « ]ص، 26[ اِس ِباحْلَ َ  الّنَ ْرِض َفاْحُكم َبینْ
َ
َناَك َخِلیَفًة یِف اْل

ْ
ا َجَعل

َ
»َیاَداُوُد ِإّن

در جای دیگر، به جای خلیفه لفظ امام به کار رفته است:
ـًة  ّئَ

َ
َناُهـْم أ

ْ
َنـا َصِلِحـینَ * َو َجَعل

ْ
 َجَعل

ًّ
كاُل ـًة  َو 

َ
ـُه ِإْسـَحاَق َو َیْعُقـوَب َناِفل

َ
»َو َوَهْبَنـا ل

ْمِرَنا «.] انبیاء، 73- 72 [
َ
ُدوَن ِبأ َیْ

از معنلای لغلوی فهمیلده می شلود کله خالفت نیابت از غیر اسلت و نایب باید کسلی 
کار او را انجلام بدهد.پیامبلر  کله  شایسلتگی منلوب عنله را دارا باشلد تلا بتوانلد  باشلد 
معصلوم اسلت پلس نایلب او هلم  باید دارای عصمت باشلد،غیر از امامان شلیعه کسلی 
ادعلای عصملت را نكلرده اسلت.عالوه بلر ایلن، عصملت اماملان شلیعه از طریلق آیله 

تطهیر،حدیث ثقلین و...ثابت می باشد.
از معنلای اصطالحلی خلیفله و خالفلت فهمیده می شلود که خالفت در واقع منصب 
الهی است و خلیفه باید از جانب خدا انتخاب شود.عالوه بر این،لفظ خلیفه منصرف 
به کسلی که رسلول خدا او را برای خالفت تعیین کرده باشلد.تمام اصحاب برجسلته 
اتفاق دارند که پیامبر بدون تعیین خلیفه از دنیا نرفته است.پس خلیفه کسی است 

که از طریق نصب پیامبر تعیین  شده باشد.1

نکات تفسیری

1 (مدت مواعده خداوند با موسی

خلدای تعاللی در ایلن آیله مواعده ای را که با موسلی بسلته بود ذکلر نموده و اصل آن 
را سلی شلب گرفتله و بلا ده شلب دیگلر آن را تكمیلل نملوده، آن گاه فرملوده کله جمعلا 
مواعده با وی چهل شب بوده و در حقیقت این آیه، آیه سوره بقره را تفسیر می کند که 
ع  ًة« و توضیح می دهد که آن عدد، مجمو

َ
ْیل

َ
َبِعـینَ ل ْر

َ
می فرملود: »َو ِإْذ واَعْدنـا ُمـویس  أ

دو مواعده اصلی و تكمیلی است.
 و کوتاه سلخن اینكه برگشلت معنای آیه به این اسلت که خدای تعالی موسلی
را بلرای ملدت سلی شلب بله درگاه خلود و بلرای گفتگلوی بلا وی نزدیلک سلاخته و 
گفتگوهلا بلر آن ملدت افلزوده و در نتیجله میقلات  ده شلب دیگلر بلرای اتملام آن 
ْفِن 

ُ
وَن اْخل ِخیِه هاُر

َ
 ُمویس  ِل

َ
پروردگارش چهل شب تمام شده است و جمله »َو قال

1. پایگاه تحقیقاتی یاران انتظار.
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یِف َقْوِمی« حكایت کالمی اسلت که موسلی در موقع حرکت به میقات و جدایی از 
قلوم خلود بلا بلرادر در میلان نهاده، به دلیلل اینكه موقع خلیفه قرار دادن و جانشلین 

درسلت کردن همان هنگام مفارقت و برای ایام غیبت اسلت.

2 (هشدار موسی به هارون  

 ْفِسِدیَن« گویای این مطلب است که موسی  امْلُ
َ

ِبْع َسِبیل ْصِلْح َو ال َتّتَ
َ
جمله »َو أ

به برادرش هارون فرمان می دهد که همواره بر اسلاس مصالح حقیقی عمل کند و از 
روش اهلل فسلاد پیلروی نكنلد سلخن در ایلن اسلت که چرا در حالی کله هارون هم 
خلود پیغمبلری مرسلل و معصلوم از معصیلت و پیلروی اهلل فسلاد بوده و قطعا موسلی 
بهتلر از هلر کلس بله مقلام بلرادرش علارف بلوده، ملورد چنیلن خطابلی قلرار می گیلرد؟ 
پلس قطعلا مقصلود آن حضلرت از ایلن کالم نهلی هارون از کفر و معصیلت نبوده، بلكه 
مقصلودش ایلن بلوده کله در اداره املور ملردم بله آراء مفسلدین ایشلان گلوش ندهلد و 

مادامی که موسی غائب است از آنان پیروی ننماید.
از جمله ادله این معنا یكی کلمه »و اصلح« است که داللت می کند بر اینكه مراد از جمله 
ْفِسـِدیَن« همان اصالح امور ایشلان و بر حذر بودن از این اسلت که در   امْلُ

َ
ِبْع َسـِبیل »ال َتّتَ

میان ایشان روشی را پیش گیرد که مطابق سلیقه مفسدین و مورد پیشنهاد آنان باشد.
از اینجلا معللوم می شلود کله در آن روز در میلان بنلی اسلرائیل مردملی مفسلد وجلود 
داشلته اند کله هملواره در کمیلن بوده انلد کله زحملات ایلن دو بزرگلوار را خنثلی نموده و 
با نقشله های شلوم خود در کار ایشلان کارشلكنی کنند، لذا موسلی سلفارش می کند 
مبلادا راه و روش و پیشلنهادات ایشلان را بپذیلرد و در نتیجله دسلتخوش کیلد و مكلر 
ایشلان گردد و اتحاد بنی اسلرائیل که با تحمل آن همه محنت ها و زحمات به دسلت 

آمده به اختالف مبدل گردد.1

3 (چند سوال
الف(  چرا وعده چهل روز یك جا بیان نشده؟ 

نخسلتین سلؤالی که در مورد آیه فوق پیش می آید این اسلت که چرا وعده چهل روز 
یک جا بیان نشده بلكه نخست می فرماید سی روز، سپس ده روز به عنوان متمم بر آن 

می افزاید در حالی که در آیه 151 بقره این چهل روز به صورت واحد، ذکر شده است؟
گونی ذکر کرده اند ولی آنچه بیشلتر  مفسلران درباره این تفكیک، تفسلیرهای گونا
بله نظلر می رسلد و بلا روایلات اهل بیت نیز سلازگار اسلت این اسلت کله گرچه در متن 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 8، ص 304؛ با تلخیص.
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 واقلع، بنلا بلر چهلل روز بوده اما خداوند برای آزمودن بنی اسلرائیل نخسلت موسلی
را بلرای یلک مواعلده سلی روزه دعلوت نملود، سلپس آن را تمدید کرد، تلا منافقان بنی 

اسرائیل صفوف خود را مشخص سازند.
از امام باقر چنین نقل شلده که فرمود: هنگامی که موسلی به وعده گاه الهی 
رفت با قوم خویش قرار گذاشته بود غیبت او سی روز بیشتر طول نكشد، اما هنگامی 
که خداوند ده روز بر آن افزود، بنی اسلرائیل گفتند: موسلی تخلف کرده اسلت و به 

دنبال آن دست به کارهایی که می دانیم زدند )و گوساله پرستی کردند(1.
تغییلر برنامله بلر اسلاس حكملت، ماننلد تغییلر نسلخه ی پزشلك در شلرایط ویلژه ی 

بیمار، اشكال ندارد. لذا سی شب با اضافه شدن ده شب به چهل شب تغییر نمود.
چنلان کله »بلداء« در ملورد خداونلد، بله معنای تغییر برنامه بر اسلاس تغییر شلرایط 
اسلت، البّتله تملام ایلن تغییلرات را خداونلد از قبلل می دانلد، هملان گونله کله گاهلی 
پزشلك از قبلل می دانلد پلس از دو روز عملل بله ایلن نسلخه، وضلع بیملار تغییلر کلرده 
و نیلاز بله دارو و نسلخه ای دیگلر دارد. و دربلاره ی خداونلد هرگلز بله معنلای پشلیمان 
شلدن یا تغییر هدف و یا کشلف نكته ای تازه و تغییر موضع نیسلت، زیرا این معانی از 
جهل و محدودّیت سرچشمه می گیرد که مربوط به انسان است، اّما خداوند در مسیر 

امتحان و تربیت انسان این تغییرات را انجام می دهد.2
در اینكه این چهل روز، موافق چه ایامی از ماههای اسالمی بوده، از بعضی روایات 
اسلتفاده می شلود از آغاز ذیقعده شلروع و به دهم ذیحجه )عید قربان( ختم گردیده 
ًة( در قرآن شلده اسلت نه چهل 

َ
ْیل

َ
َبِعینَ ل ْر

َ
گلر می بینیلم تعبیلر بله چهلل شلب )أ اسلت، ا

روز، ظاهلرا بله خاطلر ایلن اسلت کله مناجات موسلی و گفتگویش با پروردگار بیشلتر 
در شب انجام می شده است.3

ب( مگر هارون پیامبر نبود؟
سلؤال دیگلری کله در اینجلا پیلش می آید این اسلت کله مگر هارون پیامبلر نبود که 

موسی  او را به جانشینی خود و رهبری و امامت بنی اسرائیل منصوب کرد؟
پاسلخ ایلن سلؤال بلا توجله بله یلک نكتله روشلن می شلود و آن ایلن کله مقلام نبلوت 
چیلزی اسلت و مقلام اماملت چیلز دیگلر، هارون پیامبلر بود ولی عهلده دار مقام رهبری 
همله جانبله بنلی اسلرائیل نبلود، بلكله مقلام اماملت و رهبلری همه جانبله مخصوص 
موسلی بلود، املا بله هنگاملی کله می خواسلت بلرای مدتلی از قلوم خلود جلدا شلود، 

1. تفسیر برهان، ج 2، ص 33- نور الثقلین، ج 2، ص 61.
2. تفسیر نور.

3. تفسیر نمونه، ج 6، ص 339.
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بلرادرش را بله عنلوان املام و پیشلوا انتخلاب کلرد. و از ایلن جا روشلن می شلود که مقام 
امامت مقامی برتر از مقام نبوت است.1

4 (اسرار اربعین
در »اربعیلن« و علدد چهلل، اسلراری نهفتله اسلت، این عدد، در فرهنلگ ادیان و در 

روایات اسالمی جایگاه خاّصی دارد، چنانكه می خوانیم:
الف( در زمان حضرت نوح، برای عذاب کّفار، چهل روز باران بارید.

ب( چهل سال قوم حضرت موسی در بیابان سرگردان بود.
ج( پیامبر  چهل روز از خدیجه جدا شلد و اعتكاف کرد تا غذای آسلمانی نازل شلد 

و مقّدمه ی توّلد حضرت زهرا فراهم گردید.
د( رسول خدا در چهل سالگی مبعوث شد.

هل( انسان تا چهل سالگی زمینه ی کمال روحی ومعنوی دارد، اّما پس از آن دشوار می شود.
و( چهل روز اخالص در عمل، عامل جاری شدن حكمت از قلب به زبان است. 

ز( چهل بار خواندن بعضی سوره ها و دعاها برای فرج و رفع مشكالت سفارش شده است.
ح( چهل روز پذیرفته نشدن اعمال از جمله نماز، پیامد بعضی گناهان است.

گر به خوب بودن مرده ای شهادت دهند، خداوند او را می آمرزد...  ط(چهل مؤمن ا
بعضی کتاب ها نیز با محورّیت عدد چهل، مانند چهل حدیث نوشته شده است.2

5(چگونه بنی اسرائیل، در غیبت موسی ݡگوساله  پرست  شدند3

ک و در عیلن حال تعجب آوری که بعد از رفتن  در ایلن آیلات، یكلی از حوادث اسلفنا
خ داد، بازگلو شلده اسلت و آن جریلان  موسلی بله میقلات در میلان بنلی اسلرائیل ر
کله بله دسلت شلخصی بله نلام »سلامری« و بلا اسلتفاده از  گوساله پرسلتی آنهلا اسلت 

زیورآالت بنی اسرائیل، انجام گرفت.
اهمیلت ایلن داسلتان بله انلدازه ای اسلت کله قرآن در چهار سلوره به آن اشلاره کرده 
اسلت، در سلوره بقره آیه 51 و 54 و 92 و 93 و در نسلاء آیه 153 و در اعراف آیات مورد 

بحث و در طه آیه 88 به بعد.

ع در سرگذشلت حضلرت ابراهیلم ذیلل آیله 124 سلوره بقلره  در تفسلیر  ح بیشلتر دربلاره ایلن موضلو 1. )شلر
نمونله، ج 1، ص 311 بیلان شلده اسلت(.

2. تفسیر نور، ج 3، ص 164.
3. البتله ایلن بحلث مربلوط بله آیلات بعلد از آیله ملورد بحث اسلت لكن از منظر یلک انحراف اخالقی، سیاسلی و 

اعتقلادی الزم اسلت ملورد توجه قلرار گیرد. 
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ایلن حادثله، هماننلد سلایر پدیده هلای اجتماعلی، بلدون زمینله و بلدون مقدمله 
نبلوده اسلت، زیلرا از یلک سلو بنلی اسلرائیل سلالیان دراز در مصلر شلاهد گاوپرسلتی یلا 
گوساله پرسلتی مصریان بودند و از سلوی دیگر به هنگامی که از رود نیل عبور کردند، 
صحنله بت پرسلتی )گاوپرسلتی( قوملی کله در آن سلوی نیلل زندگی می کردنلد، توجه 
آنهلا را جللب کلرد و چنلان کله در آیات قبل گذشلت، از موسلی تقاضلای بتی همانند 
 شدیدا آنان را مالمت و سرزنش کرد. تمدید میقات موسی آنها کردند، که موسی
از سلی شلب به چهل شلب، نیز سلبب شلد که شلایعه مرگ موسلی، آن چنان که در 

بعضی از تفاسیر آمده به وسیله بعضی از منافقان، در میان بنی اسرائیل نشر شود.
جهل و نادانی بسلیاری از این جمعیت و مهارت و زبردسلتی سلامری در پیاده کردن 
نقشله خلود نیلز بله ایلن موضوعلات کملک کلرد و مجموعلا سلبب شلد در ملدت  کوتاهلی 
کثریت بنی اسرائیل به بت پرستی روی آورند و غوغایی اطراف گوساله به راه اندازند.                         ا
در آیله فلوق، نخسلت چنیلن می گویلد: قلوم موسلی بعلد از رفتلن او بله میقلات، از 
زینت آالت خود گوسلاله ای که تنها جسلد بیجانی بود با صدای مخصوص گاو برای 

ُه ُخواٌر(.
َ
 ل

ً
 َجَسدا

ً
ْم ِعْجال ِ َذ َقْوُم ُمویس  ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِلّیِ نَ َّ

خود انتخاب کردند )َو ات
با  اینكه این کار از سامری سرزد )چنان که آیات سوره طه گواهی می دهد( ولی این عمل 
به قوم موسی نسبت داده شده است، به خاطر اینكه عده زیادی از آنها سامری را در این 

کار یاری کردند و در واقع شریک جرم او بودند و عده بیشتری به عمل او راضی شدند.
گرچله ظاهلر آیله در بلدو نظلر ایلن اسلت کله همله قلوم موسلی در ایلن کار شلرکت 
ـٌة  ّمَ

ُ
داشلتند وللی بلا توجله بله آیله 159 همیلن سلوره کله می گویلد »َو ِمـْن َقـْوِم ُمـویس  أ

وَن« )از قوم موسی، جمعیتی بودند که به سوی حق هدایت 
ُ
ّقِ َو ِبِه َیْعِدل ُدوَن ِباحْلَ َیْ

می کردنلد و بله آن توجله داشلتند( اسلتفاده می شلود کله منظلور از آیه ملورد بحث همه 
کثریلت عظیملی از آنهلا، ایلن راه را تعقیب کردند، بله گواهی آیات  آنهلا نیسلت، بلكله ا

آینده که ناتوانی هارون را از مقابله با آنها منعكس ساخته است.1
سپس قرآن به عنوان سرزنش آنها می گوید: آیا اینها نمی دیدند که آن گوساله با آنان 
.)

ً
ِدِیْم َسِبیال ُمُهْم َو ال َیْ ِ

ّ
ُه ال ُیَكل

َ
ّن
َ
ْوا أ  َلْ َیَر

َ
سخن نمی گوید و راهنماییشان نمی کند؟! )أ

یعنلی یلک معبلود واقعلی حلد اقلل باید نیلک و بد را بفهملد و توانایی بلر راهنمایی و 
هدایت پیروان خود داشلته باشلد، با عبادت کنندگان خویش، سلخن بگوید و آنها را 

به راه راست هدایت کند و طریقه عبادت را به آنها بیاموزد.

1. تفسیر نمونه، ج 6، ص 371.
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اصوال چگونه عقل انسان اجازه می دهد که معبود بیجانی را که ساخته و پرداخته 
گر فرضا آن زیورآالت تبدیل به گوسلاله واقعی هم شلده  خود او اسلت، بپرسلتد، حتی ا
باشلد بله هیلچ وجله شایسلته پرسلتش نیسلت، گوسلاله ای کله هیلچ نمی فهملد و در 

نفهمی ضرب المثل است.
آنها در حقیقت به خودشان ظلم و ستم کردند، لذا در پایان آیه می فرماید:

كاُنـوا  ـُذوُه َو  نَ َّ
کردنلد و ظاللم و سلتمگر بودنلد )ات گوسلاله را معبلود خلود انتخلاب 

.) ینَ ظاِلِ
وللی بلا مراجعلت موسلی و روشلن شلدن مسلائل، بنلی اسلرائیل بله اشلتباه خلود 
پی بردند، از کار خود نادم و پشلیمان گشلتند و از خدا تقاضای عفو و بخشلش  کردند 
گلر پلروردگار ملا بله ملا رحلم نكنلد و ملا را نبخشلد بله طلور مسللم از زیانلكاران  و گفتنلد: ا
نا َو َیْغِفْر  ّبُ نا َر ِ�نْ َلْ َیْرمَحْ

َ
وا ل

ُ
وا قال

ُّ
ْم َقْد َضل ُ هّنَ

َ
ْوا أ

َ
ْیِدِیْم َو َرأ

َ
ا ُسِقَط یِف أ خواهیم بود )َو مَلَّ
یَن(.  اِسِر َنُكوَنّنَ ِمَن احْلن

َ
نا ل

َ
ل

به هر حال بنی اسلرائیل از کرده خویش پشلیمان گشلتند ولی مطلب به همین جا 
خاتمه نیافت، چنان که در آیات بعد خواهیم خواند.1

6 (بازݡگشت موسی  از میقات

ُمْ 
ْ
 َعِجل

َ
یِن ِمْن َبْعِدی أ ْفُتُمو

َ
 ِبْئَسما َخل

َ
 قال

ً
ِسفا

َ
ا َرَجَع ُمویس  ِإیل  َقْوِمِه َغْضباَن أ َو مَلَّ

یِن  َقْوَم اْسَتْضَعُفو
ْ
ّمَ ِإّنَ ال

ُ
 اْبَن أ

َ
ْیِه قال

َ
ُه ِإل ّرُ ُ ِخیِه َیحج

َ
ِس أ

ْ
َخَذ ِبَرأ

َ
واَح َو أ

ْ
ل

َ
َق اْل

ْ
ل

َ
ُكْم َو أ ّبِ ْمَر َر

َ
أ

 َرّبِ اْغِفْر یِل 
َ

ینَ  قال اِلِ
َ

َقْوِم الّظ
ْ
ِن َمَع ال

ْ
َعل ْ ج

َ
ْعداَء َو ال ت

َ
وَنِن َفال ُتْشِمْت ِبَ اْل

ُ
َو كاُدوا َیْقُتل

2. ینَ امِحِ ْرَحُم الّرَ
َ
ْنَت أ

َ
ِتَك َو أ نا یِف َرمْحَ

ْ
ْدِخل

َ
ِخی َو أ

َ
َو ِل

ک به سوی قوم خود بازگشت گفت پس  و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهنا
از ملن بلد جانشلینانی برایلم بودیلد )و آئیلن مرا ضایع کردید( آیلا در فرمان پروردگارتان 
)و تمدید مدت میعاد او در قضاوت( عجله نمودید؟! سپس الواح را افكند و سر برادر 
خلود را گرفلت )و بلا عصبانیلت( بله سلوی خلود کشلید، او گفلت: فرزنلد ملادرم! ایلن 
گلروه ملرا در فشلار گذاردنلد و نزدیلک بلود ملرا به قتل برسلانند بنا بر ایلن کاری نكن که 
دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمكاران قرار مده  )موسی( گفت پروردگارا! 

من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود داخل کن و تو مهربانترین مهربانانی.3

1 . تفسیر نمونه، ج6، ص 374 -372 به صورت خالصه.
2. سوره اعراف، آیه 150.

3. تفسیر نمونه، ج 6، ص 376.
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7(عکس العمل شدید در برابر ݡگوساله پرستان 
در ایلن دو آیله ماجلرای درگیلری موسلی بلا گوساله پرسلتان بله هنلگام بازگشلت از 
میعادگاه، که در آیه گذشته تنها اشاره ای به آن شده بود تشریح  گردیده و عكس العمل 
شدید موسی که برای بیدار ساختن این جمعیت انجام داد، منعكس گردیده است. 
ک و اندوهگین به سلوی قوم خود  نخسلت می گوید: »هنگامی که موسلی خشلمنا
بازگشلت و صحنه زننده و نفرت انگیز گوساله پرسلتی را مشلاهده نمود، به آنها گفت 
ا َرَجَع ُمـویس  ِإیل  َقْوِمِه  بلد جانشلینانی بلرای ملن بودیلد و آئیلن ملرا ضایع کردیلد«. )َو مَلَّ

یِن ِمْن َبْعِدی(. ْفُتُمو
َ
 ِبْئَسما َخل

َ
 قال

ً
ِسفا

َ
َغْضباَن أ

ایلن آیله بله خوبلی نشلان می دهلد کله موسلی بله هنلگام بازگشلت از میعلادگاه 
ک و اندوهگین بود و این  پروردگار و قبل از آنكه با بنی اسلرائیل روبرو بشلود، خشلمنا
بله خاطلر آن اسلت کله خداونلد در میعلادگاه، جریلان را بله موسلی گفتله بلود که من 
ا َقْوَمَك ِمْن  ا َقـْد َفَتّنَ

َ
 َفِإّن

َ
قلوم تلو را بعلد از تلو آزملودم و سلامری آنها را گمراه سلاخت )قال

 1) ّیُ اِمِر ُهُم الّسَ
َّ
َضل

َ
َبْعِدَك َو أ

 
َ
سلپس موسلی بله آنهلا گفلت: »آیلا در فرملان پلروردگار خلود، عجلله نمودیلد« )أ

ُكْم(. ّبِ ْمَر َر
َ
ُمْ أ

ْ
َعِجل

گون  گرچله مفسلران در تفسلیر ایلن جملله، سلخن بسلیار گفته انلد و احتملاالت گونا
داده اند ولی ظاهر آیات نشان می دهد که منظور این است که شما در برابر فرمان خدا 
ج  دادیلد و در قضاوت  بله نسلبت تمدیلد ملدت سلی شلب بله چهل شلب، عجلله به خلر
شتاب نمودید، نیامدن مرا دلیل بر مرگ و یا خلف وعده گرفتید، در حالی که الزم بود 

حد اقل کمی تامل کنید تا چند روزی بگذرد و حقیقت امر روشن گردد.

8( علت خشم موسی و انداختن الواح
کله موسلی در برابلر لحظاتلی بحرانلی و طوفانلی از زندگلی بنلی  در ایلن هنلگام 
اسلرائیل قلرار گرفتله بلود، سلر تلا پایلش از شلدت خشلم برافروختله و انلدوه عمیقلی بلر 
روح او سلنگینی می کلرد و شلدیدا نگلران آینلده بنلی اسلرائیل بلود، زیرا تخریب و فسلاد 
کار آسلانی اسلت و گاه از دسلت یک نفر خرابی های بزرگی سلاخته اسلت ولی اصالح و 

ترمیم کار مشكلی است.
گر نغمه مخالفی سر داده  مخصوصا در میان یک ملت نادان و لجوج و متعصب، ا

شود، برچیدن آثار شوم آن به این آسانی ممكن نیست.

1. سوره طه، آیه 85.
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موسی در اینجا باید خشم شدید خود را آشكار سازد و دست به باالترین عكس العمل ها 
بزند آن چنان که افكار تخدیر شده بنی اسرائیل را به هم بریزد و انقالبی در آن جامعه منحرف 

شده از حق ایجاد کند، در غیر این صورت بازگشت آنها به آسانی ممكن نیست.
قرآن عكس العمل شدید موسی را در برابر این صحنه و در این لحظات بحرانی 
و طوفانی چنین بازگو می کند»موسی بی درنگ الواح تورات را از دست خود بیفكند و 
َق 

ْ
ل

َ
به سلراغ برادرش هارون رفت و سلر و ریش او را گرفت و به سلوی خود کشلید«! )َو أ

ْیِه(.
َ
ُه ِإل ّرُ ُ ِخیِه َیحج

َ
ِس أ

ْ
َخَذ ِبَرأ

َ
واَح َو أ

ْ
ل

َ
اْل

چنلان کله از آیلات دیگلر قلرآن مخصوصلا سلوره طه اسلتفاده می شلود عالوه بلر اینها 
شلدیدا هلارون را ملورد سلرزنش و مالملت قلرار داد و بلر او بانگ زد کله آیا در حفظ عقائد 

جامعه بنی اسرائیل کوتاهی کردی و با فرمان من مخالفت نمودی؟ 
کنش از یک سو روشنگر حال درونی موسی و التهاب و بی قراری و  در حقیقت این وا
ناراحتی شلدید او در برابر بت پرسلتی و انحراف آنها بود و از سلوی دیگر وسلیله مؤثری برای 

تكان دادن مغزهای خفته بنی اسرائیل و توجه دادن آنها به زشتی فوق العاده اعمالشان.
گلر فرضلا انداختن الواح تورات در اینجا زنندگی داشلته باشلد و حمله به  بنلا بلر ایلن ا
سوی برادر کار صحیحی به نظر نرسد، اما با توجه به این حقیقت که بدون ابراز این 
کنلش شلدید و عكلس العملل پلر هیجلان، هیلچ گاه بنلی اسلرائیل به اهمیلت و عمق  وا
خطلای خویلش پلی نمی بردنلد و ممكلن بود آثار بت پرسلتی در اعماق ذهنشلان باقی 

بماند، این کار نه تنها نكوهیده نبود بلكه واجب و الزم محسوب می گردید.
و از اینجلا روشلن می شلود کله ملا هیلچ نیلازی بله توجیهاتلی کله بعضلی از مفسلران 
کنش موسی با مقام عصمت انبیاء ذکر کرده اند نمی بینیم. برای سازش دادن وا
زیلرا می تلوان گفلت در اینجلا موسلی بله قلدری ناراحت شلد که در هیلچ لحظه از 
خ نداد، چون خود را در  تاریخ بنی اسلرائیل چنین ناراحتی و خشلم شلدیدی برای او ر
برابر بدترین صحنه ها یعنی انحراف از خداپرستی به سوی گوساله پرستی می دید و 

تمام آثار را در خطر مشاهده می کرد.
بنلا بلر ایلن انداختلن اللواح و مؤاخلذه شلدید بلرادر در چنیلن لحظه ای کاملال طبیعی 
کنش شدید و اظهار خشم اثر تربیتی فوق العاده ای در بنی اسرائیل گذارد  بود. این وا
گر موسلی می خواسلت با کلمات  و صحنله را بله کللی منقللب سلاخت، در حاللی که ا

نرم و مالیم آنها را اندرز دهد شاید کمتر سخنان او را می پذیرفتند.
سپس قرآن می گوید: هارون برای برانگیختن عواطف موسی و بیان بی گناهی 
خلود گفلت: فرزنلد ملادرم! ایلن جمعیلت نلادان ملرا در ضعلف و اقلیلت قلرار دادنلد آن 
چنلان کله نزدیلک بلود ملرا بله قتلل برسلانند بنلا بلر ایلن ملن بی گناهلم، کاری نكن که 
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دشمنان به شماتت من برخیزند و مرا در ردیف این جمعیت ظالم و ستمگر قرار مده 
ِن 

ْ
َعل ْ ج

َ
ْعداَء َو ال ت

َ
وَنِن َفال ُتْشِمْت ِبَ اْل

ُ
یِن َو كاُدوا َیْقُتل َقْوَم اْسَتْضَعُفو

ْ
ّمَ ِإّنَ ال

ُ
 اْبَن أ

َ
)قال

 .) ینَ اِلِ
َ

َقْوِم الّظ
ْ
َمَع ال

آتلش خشلم موسلی کملی فلرو نشسلت و بله درگاه پلروردگار متوجله شلد و عرض کرد 
»پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت بی پایانت داخل کن، تو مهربانترین 

.) ینَ امِحِ ْرَحُم الّرَ
َ
ْنَت أ

َ
ِتَك َو أ نا یِف َرمْحَ

ْ
ْدِخل

َ
ِخی َو أ

َ
 َرّبِ اْغِفْر یِل َو ِل

َ
مهربانانی« )قال

تقاضای بخشش و آمرزش برای خود و برادرش نه به خاطر آن است که گناهی از 
ع به درگاه پروردگار و بازگشلت به سلوی او و ابراز تنفر  ع خضو آنها سلرزده بلكه یک نو
از اعملال زشلت بت پرسلتان و همچنیلن سرمشلقی اسلت بلرای هملگان تلا فكلر کننلد 
جایی که موسی و برادرش که انحرافی پیدا نكرده بودند چنین تقاضایی از پیشگاه 
خدا کنند، دیگران باید حساب خود را برسند و سرمشق بگیرند و رو به درگاه پروردگار 
آورده، از گناهلان خلود تقاضلای عفلو و بخشلش کننلد و چنلان کله دو آیله قبلل نشلان 

می دهد، بنی اسرائیل نیز چنین کردند.1

9( بررسی اجمالی حدیث منزلت
کرم  در جنگ تبوک برای جانشینی حضرت  از آن جا که در ماجرای خالفت هارون، پیامبر ا

امیر در مدینه به این آیه استشهاد نموده است به طور مختصر به آن اشاره می کنیم.
بسلیاری از مفسلران اهلل تسلنن و شلیعه در ذیلل آیله ملورد بحلث اشلاره بله حدیلث 
معروف منزلت کرده اند، با این تفاوت که مفسران شیعه آن را به عنوان یكی از اسناد 
زنلده خالفلت بلال فصلل عللی گرفتله وللی بعضلی از مفسلران اهل تسلنن ضمن عدم 

قبول آن، تاخت و تاز بیرحمانه و تعصب آمیزی به شیعه دارند.
عده زیادی از صحابه پیامبر درباره جریان جنگ تبوک چنین نقل کرده اند:

لفـن یف الصبیـان و  »ان رسـول اهلَل خـرج ایل تبـوك و اسـتخلف علیـا فقـال ا تن
ون من مویس  اال انه لیس نی بعدی«   النساء قال ا ال ترض ان تكون من بنزلة هار

پیامبر به سوی تبوک حرکت کرد و علی را به جای خود قرار داد، علی عرض 
کرد آیا مرا در میان کودکان و زنان می گذاری )و اجازه نمی دهی با تو به میدان جهاد بیایم( 
 فرمود: آیا راضی نیسلتی که نسلبت به من همانند هارون نسلبت به موسلی پیامبر
باشلی جز اینكه پیامبری بعد از من نخواهد بود" عبارت باال در معتبرترین کتب حدیث 

اهل تسنن یعنی صحیح بخاری نیز از سعد بن ابی وقاص نقل شده است2.

1. تفسیر نمونه، ج6،ص379 -376.
2. صحیح بخاری، جزء ششم، ص 3، طبع دار احیاء التراث العربی.
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بلرای روشلن شلدن ایلن بحلث، نخسلت الزم اسلت اسلناد و متلن ایلن حدیلث را بله 
طلور فشلرده بیاوریلم و سلپس دربلاره دالللت آن و بعلد در ملورد حمالتی که آن دسلته از 

مفسران به ما دارند، بحث و بررسی کنیم:
در صحیلح مسللم کله آن هلم از کتلب درجله اول آنلان محسلوب می شلود در بلاب 

»فضائل الصحابه« همین حدیث از سعد نقل شده که پیامبر به علی فرمود:
»انت من بنزلة هارون من مویس اال انه ال نی بعدی «1 

 )تلو نسلبت بله ملن، بله منزلله هارون نسلبت به موسلی هسلتی جلز اینكه بعلد از من 
پیامبری نیست( 

در این حدیث که صحیح مسللم نقل کرده مطلب به صورت کلی اعالم شلده و اشلاره 
به جنگ تبوک دیده نمی شود. و نیز در همان کتاب کمی پس از ذکر حدیث به گونه کلی 

گانه آورده است. گفتار پیغمبر را در جنگ تبوک، همانند صحیح بخاری جدا
در سنن ابن ماجه نیز عین این مطلب آمده است.2 

در سلنن ترملذی مطلبلی بلر ایلن اضافله دارد کله »معاویله« روزی بله »سلعد« گفلت 
چرا ناسزا به ابو تراب )یعنی علی ( نمی گویی؟! گفت: من سه مطلب را به خاطر 
دارم که پیامبر درباره علی فرمود، هنگامی که به یاد این سه مطلب می افتم، 
نمی توانلم بله او ناسلزا بگویلم، سلپس یكلی از این سله مطلب را جریلان  جنگ تبوک و 

جمله ای را که پیامبر در حق علی فرمود، ذکر می کند3.
در کتاب مسلند احمد در حدود ده مورد اشلاره به این حدیث شلده اسلت که گاهی 
در آن از جنلگ تبلوک سلخن بله میلان آملده و گاهی بدون ذکر جنلگ تبوک این جمله 

به طور کلی بیان گردیده است.4  
در یكلی از ایلن ملوارد نقلل می کنلد کله ابلن عباس نشسلته بود جمعی نلزد او آمدنلد و به او 
گفتند یا به همراه ما بیا و یا این عده ای که در مجلس نشسلته اند از مجلس بروند )ما با تو 
سخنی داریم( ابن عباس گفت: من با شما می آیم، تا آنجا که می گوید: ابن عباس داستان 
جنگ تبوک و گفتار پیامبر را نقل کرد و در آخر آن اضافه نمود: »انه ال ینبغی ان اذهب اال 

و انت خلیفت « شایسته نیست که من بروم مگر اینكه تو جانشین من باشی.5 

1. صحیح مسلم، ج 4، ص 187، طبع دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم 1972.
2 . سنن ابن ماجه، ج 1، ص 42، طبع دار احیاء الكتب العربیه.

3.  طبع المكتبة االسالمیه لصاحبها الحاج ریاض الشیخ، ج 5، ص 638.
4. مسند احمد حنبل، ج 1، ص 173 و 175 و 177 و 179 و 182 و 185 و 231 و ج 6، ص 369 و 438.

5. مسند احمد، ج 1، ص  231.
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در کتاب »خصائص نسایی« نیز عین این حدیث آمده است1 و همچنین در کتاب 
کم2 و تاریخ الخلفاء سلیوطی3 و صواعق المحرقه ابن حجر4 و سلیره ابن  مسلتدرک حا
هشام5 و سیره حلبی6 و کتب بسیار دیگر. و می دانیم این کتب از کتاب های معروف 

و درجه اول اهل تسنن است.
قابلل توجله اینكله حدیلث فوق را تنها سلعد بن ابی وقلاص از پیامبر نقل نكرده 
است بلكه عده ای از صحابه که تعداد آنها بیش از بیست نفر است آن را نقل کرده اند: 
از جملله جابلر بلن عبلد اهلل و ابلو سلعید خلدری و اسلماء بنلت عمیلس و ابلن عبلاس و ام 
سلمه و عبد اهلل بن مسعود و انس بن مالک و زید بن ارقم و ابو ایوب و جالب تر اینكه 

معاویه و عمر بن خطاب نیز این حدیث را از پیامبر نقل کرده اند.
محب الدین طبری در ذخائر العقبی نقل می کند که مردی نزد معاویه آمد و سؤالی 
از او کلرد، معاویله در پاسلخ گفلت: ایلن مسلئله را از عللی بپرس او بهتلر می داند، مرد 
 گفت ای امیر مؤمنان! )منظورش معاویه بود( جواب تو در این باره از جواب علی
 نلزد ملن خوش تلر اسلت، معاویله گفلت: سلخن بلدی گفتلی و سلپس گفلت پیامبلر
ون مـن مـویس اال انـه ال  در حلق عللی  ایلن جملله را فرملود: »انـت مـن بنزلـة هـار
 نـی بعـدی «، سلپس افلزود هنگاملی کله عمر مطلبی برایش مشلكل می شلد از علی

می پرسید.7 
ابو بكر بغدادی در »تاریخ بغداد« از »عمر بن خطاب« چنین نقل می کند: مردی را دید که 
بله عللی ناسلزا می گویلد، عملر گفلت: من گمان می کنم مرد منافقی باشلی!، بلرای اینكه از 

پیامبر شنیدم می فرمود: »انا عی من بنزلة هارون من مویس اال انه ال نی بعدی 8«9
گلر بلا بی نظلری حدیلث فلوق را بررسلی کنیلم و از پیش داوری هلای تعصب آمیلز  ا
 و بهانه جویی هلا، خلود را برکنلار داریلم، از ایلن حدیلث اسلتفاده می کنیلم کله عللی
تملام مناصبلی را کله هلارون نسلبت بله موسلی و در میلان بنلی اسلرائیل داشلت)به 
جلز نبلوت( داشلته اسلت، زیلرا لفلظ حدیلث علام اسلت و اسلتثناء جملله »اال انـه ال نـی 

1. خصائص نسایی، ص 4 و 14.
2. ج 3، ص 108 و 109.

3. ج 1، ص 65.
4. ص 177.

5. سیره ابن هشام، ج3، ص 163، طبع مصر.
6. سیره حلبی، ج 3، ص 151، طبع مصر.

7. ذخائر العقبی، ص 79، طبع مكتبة القدس- صواعق المحرقه،ص 177، طبع مكتبه القاهره.
8. تاریخ بغداد، ج 7، ص 452، طبع السعادة.

9. تفسیر نمونه، ج 6، ص 347 -344 به صورت خالصه.
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کیلد می کنلد و هیچ گونله قید و شلرطی در حدیث وجود  بعـدی« نیلز ایلن عمومیلت را تا
ندارد، که آن را تخصیص بزند، بنا بر این امور زیر را از حدیث می توان استفاده کرد:

1. عللی باالتریلن و افضلل املت بعلد از پیامبلر بلود، هملان گونله کله هلارون 
چنین مقامی را داشت.

2. علی وزیر پیامبر   و معاون خاص و پشتیبان او و شریک در برنامه رهبری 
او بلود، زیلرا قلرآن همله ایلن مناصلب را بلرای هلارون ثابت کرده اسلت آنجا کله از زبان 

موسی می گوید:
ْمِری1 )وزیری 

َ
ْشـِرْكُه یِف أ

َ
ِری َو أ ْز

َ
ِخی، اْشـُدْد ِبِه أ

َ
وَن أ ْهِی هاُر

َ
 ِمْن أ

ً
یرا  یِل َوِز

ْ
َو اْجَعل

از خاندانلم بلرای ملن قلرار ده، هلارون بلرادرم را، نیلروی ملرا بله او افزایلش ده و او را در 
برنامه من شریک ساز.(

بلرادری  و  اخلوت  مقلام خلاص  اسلالمی  بلرادری عموملی  بلر  علالوه   3. عللی
اختصاصی و معنوی پیامبر را دارا بود.

4. عللی جانشلین و خلیفله پیامبلر بلود و بلا وجلود او هیچكلس دیگلر چنیلن 
شایستگی را نداشت.2 

خالصه اینكه حدیث منزلت که از نظر اسلناد از محكمترین روایات اسلالمی اسلت 
که در کتب تمام گروه های مسللمین بدون اسلتثنا آمده اسلت3 از نظر داللت نیز برای 
اهل انصاف در زمینه افضلیت علی نسبت به تمام امت و همچنین جانشینی بال 
فصلل او نسلبت بله پیامبلر روشلن اسلت وللی عجیلب این اسلت کله بعضی نله تنها 
دالللت حدیلث را بلر خالفلت نپذیرفتنلد، بلكله گفته انلد کمتریلن فضیلتلی را نیلز بلرای 

علی ثابت نمی نماید و این به راستی حیرت آور است؟!!4

پیام ها

1. رهبلری جدیلد بایلد در فلراز و نشلیب های نهضلت، در کنلار رهبلری قدیلم تجربله 
ْفِن یِف َقْوِمی ...«

ُ
وَن اْخل ِخیِه هاُر

َ
 ُمویس  ِل

َ
دیده باشد. »قال

ْفِن« 
ُ
2. جامعه هرگز نباید بی رهبر باشد. »اْخل

ْفِن«
ُ
3. انبیا به اذن الهی، حّق تعیین جانشین دارند. »اْخل

ْفـِن یِف َقْوِمـی« در مسلیر 
ُ
 3. اماملت و رهبلری ملردم بایلد بله سلفارش پیامبلر، »اْخل

1. سوره طه، آیه 32 -29.
2. تفسیر نمونه، ج 6، ص 350.

3. ر.ک. تفسیر نمونه، ج6، ص 353 _ 344.
4. همان.
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ْفِسِدیَن« باشد.  امْلُ
َ

ِبْع َسِبیل ْصِلْح« و به دور از انحراف »َو ال َتّتَ
َ
اصالح جامعه، »أ

4. در یك زمان، دو رهبر نمی شود. هارون همچون حضرت موسی پیامبر بود، 
ولی رهبری با موسی  بود. »اْخُلْفِنی« )آری، امامت و رهبری غیر از نبّوت است، لذا 

موسی برای دوران غیبت، هارون را جانشین خود و رهبر مردم قرار داد(.
 5. انبیلا آن قلدر دلسلوز اّمتنلد و خلود را مسلئول می داننلد کله حّتلی بلرای چنلد روز، 

ْفِن« 
ُ
مردم را بی سرپرست نمی گذارند. »اْخل

ْصِلْح«.
َ
6. وظیفه ی کّلی رهبر، اصالح اّمت است. »أ

گلر ملردم بله فسلاد کشلیده شلدند و یلا خواسلتار فسلاد بودنلد، رهبلری نبایلد از   7. ا
ْفِسِدیَن«.  امْلُ

َ
ِبْع َسِبیل موضع اصالح گری دست بردارد. »َو ال َتّتَ

 8. تذّکر و یادآوری، نشلانه ی ناتوانی و ضعف نیسلت. با آنكه هارون علیه السلالم 
پیامبلر و معصلوم بلود، اّملا بلاز هلم حضرت موسلی او را بله دو وظیفه عملده ی اصالح و 

ِبْع ...«. ْصِلْح َو ال َتّتَ
َ
دوری از فساد توّجه داد. »أ

9. اصلالح جامعله، بلا عواملل فاسلد و پیلروی از مفسلدان، امكان پذیلر نیسلت. 
ْفِسِدیَن«.  امْلُ

َ
ِبْع َسِبیل ْصِلْح َو ال َتّتَ

َ
»أ

ْصِلْح« رهبری که هرگز تسلیم نظرات 
َ
10.جامعه نیاز به رهبری اصالح گر دارد، »أ

ْفِسِدیَن«.  امْلُ
َ

ِبْع َسِبیل و توطئه های مفسدان نشود. »َو ال َتّتَ

روایات

 َنْفـس عـِن 
َ

 اهلل إیّن قـد رأیـُت أْن أعـِزل
َ

 للّرِضـا: یـا بـَن رسـول
َ

اللف( إّن الأمـوَن قـال
باِیَعَك ! 

ُ
ها لَك و ا

َ
الفِة، و أْجَعل احلنِ

ـوُز لـَك أْن  هـا لـَك فـال َیحج
َ
الفـُة لـَك و اهلل ُ َجعل  لـه الّرِضـا: إْن كانـْت هـذِه احلن

َ
فقـال

وُز لَك  یسْت لَك فال َیحج
َ
الفُة ل ُه ِلَغیِرَك، و إْن كانِت احلنِ

َ
عل ْ ج

َ
َع ِلباسا ألَبَسَكُه اهللُ  و ت

َ
ل نْ َ
ت

 یِل ما لیَس لَك. 
َ

عل جْ
َ

أن ت
 

ُ
سُت أْفَعل

َ
: ل

َ
 لَك ِمن َقبوِل هذا المِر! فقال

َ
 له الأموُن: یا بَن رسوِل اهللِ ، َفال ُبّد

َ
فقال

نیا 
ُ

 الّناُس: إّن عّیَ بَن مویس الّرِضا ل َیْزَهْد یف الّد
َ

یُد بذلَك أن َیقول ذلك طائعا أبدا، ُتر
الفة ؟ ! فَغِضَب   ِوالیَة العهِد طَمعـا یف احلنِ

َ
وَن كیـَف َقِبـل نیـا فیـِه ! أ ال َتـَر

ُ
بـل َزِهـَدِت الّد

َت ِوالیَة العهِد و إاّل أْجَبرُتَك عی ذلَك، فإْن َفعلَت 
ْ
�نْ َقِبل

َ
قِسُم ل

ُ
: فباهلل ِ ا

َ
َّ قال ُ

الأموُن ث
بُت ُعُنَقَك.1 و إاّل َضَر

1. عیون أخبار الرضا، ج 2، ص 140.



390

مأمون به حضرت رضا گفت: ای پسلر رسلول خدا! من صالح دیدم که خود را از 
خالفت عزل کنم و آن را به تو بسپارم و با تو بیعت کنم! 

گلر ایلن خالفت از آِن توسلت و خدا به تو داده اسلت که روا  حضلرت رضلا  فرملود: ا
نیست جامه ای را که خدا بر قامت تو پوشانده از تن به درآوری و به دیگری بپوشانی 

گر خالفت از آِن تو نیست، حق نداری آنچه را از آِن تو نیست به من وا گذاری.  و ا
مأملون گفلت: ای فرزنلد رسلول خلدا! بایلد ایلن کار را بپذیلری. املام فرملود: ملن بلا 
میل خود هرگز این کار را نمی کنم... . تو با این کار می خواهی مردم بگویند علی بن 
موسلی بله دنیلا پشلت نكلرده بلود، بلكه دنیا به او پشلت کلرده بود! مگلر نمی بینید که 
چگونه به طمع خالفت والیتعهدی را پذیرفت؟! مأمون در خشم شد و گفت: به خدا 
گر این کار را  گر والیت عهدی را نپذیری تو را به پذیرفتن آن مجبور می کنم. ا سوگند ا

کردی چه بهتر و گرنه گردنت را می زنم.
: دخلُت عی سّیدی عّیِ بِن مّمٍد علیما  نوار عن عبِد العظمِی احَلَسّنِ ب(  حبار ال
نا حّقا، فقلُت له: یا بَن   یل: َمْرَحبا بَك یا أبا القاسِم، أنَت ولّیُ

َ
السالم، فلّما َبُصَر ب قال

: إّن اهلل َ تبـارَك و تعـایل واحٌد و إّن 
ُ

یـُد أْن أعـِرَض علیـَك ِدیـن. إیّن أقـول ر
ُ
، إیّن ا رسـوِل اهلل ِ

، فال نّیَ بعَدُه إیل یوِم القیامِة... . ُه خاَتُ الّنبّیینَ
ُ
مّمدا عبُدُه و رسول

 ّ ُ
یّلَ المـِر بعـَدُه أمیُر الؤمنینَ عّیُ بُن أب طالٍب، ث لیفـَة و و : إّن المـاَم و احلن

ُ
و أقـول

ّ مویس  ُ
ّ جعفُر بُن مّمٍد، ث ُ

، ث ّ مّمُد بُن عّیٍ ُ
، ث ّ عّیُ بُن احلسینِ ُ

، ث ّ احُلسینُ ُ
احَلَسُن، ث

، ّث أنَت یا موالی.  ّ مّمُد بُن عّیٍ ُ
ّ عّیُ بُن مویس، ث ُ

بُن جعفٍر، ث
 :

َ
ـِف ِمـن َبعـِده؟! قـال

َ
ل فقـال: و ِمـن َبعـِدی احلسـُن ابـن، فكیـَف للّنـاِس باحلنَ

كـُرُه باِسِه حّت   ِذ
ُّ

ّنـُه ال ُیـری َشـخُصُه و ال َیِحل : ل
َ

فقلـُت: و كیـَف ذاَك یـا مـوالی؟ قـال
 الرَض ِقسطا و َعداًل ...  

َ
ُرَج فَیمل َیحن

تَك  یِه، َثّبَ
َ
ـذی ارَتضاه لِعباِدِه، فاْثُبْت عل

ّ
: یـا أبـا القاسـِم، هـذا و اهلل ِ ِدیُن اهلل ِ ال

َ
فقـال

نیا  و یف الِخَرِة.1
ُ

اهللُ  بالقوِل الّثابِت یف احلیاِة الّد
بحلار األنلوار ل بله نقلل از عبد العظیم حسلنی: به حضور سلرورم علی بن محّمد )امام 
هلادی( رسلیدم ؛ چلون چشلمش بله ملن افتلاد، فرملود: خلوش آملدی، ای ابلو 
القاسلم! تو به راسلتی دوسلتدار ما هسلتی. عرض کردم: یا بن رسلول اهلل! می خواهم 

دینم را به شما عرضه کنم: 
ملن معتقلدم: خلدای تبلارک و تعاللی یكلی اسلت و محّمد بنده و فرسلتاده او و خاتم 

1. بحار، ج 69، ص 1. 
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پیامبران است و پس از او تا روز رستاخیز پیامبری نخواهد آمد.  
 من معتقدم: امام و خلیفه و ولّی امِر بعد از پیامبر امیر مؤمنان علی بن ابی طالب
است و پس از او حسن و سپس حسین و آن گاه علی بن الحسین و بعد محّمد بن علی 
و پس از او جعفر بن محّمد آن گاه موسی بن جعفر و از پس وی علی بن موسی )رضا( 

و بعد از او محّمد بن علی )جواد( و سپس، شما ای سرور من. 
حضلرت فرملود: و بعلد از ملن حسلن فرزنلدم املام اسلت؛ آیلا می دانلی کله رابطله 
کلردم: مگلر چگونله خواهلد بلود  ملردم بلا جانشلین او، چگونله خواهلد بلود؟ علرض 
سلرورم؟ فرمود: آن گونه که خودش دیده نمی شلود و بردن نامش نیز روا نیسلت، تا 

زمانی که ]از پس پرده غیب بیرون آید و [قیام کند و زمین را پر از عدل و داد نماید.
آن گاه فرملود: ای ابلو القاسلم! بله خلدا قسلم، ایلن اسلت همان دین خلدا، که آن را 
برای بندگان خود برگزیده و پسندیده است. پس، بر این دین پایداری کن. خداوند 

در دنیا و آخرت تو را بر این گفتار )عقیده( ثابت، استوار بدارد!

داستان

هنگاملی کله یزیلد، منفلور در گذشلت. پسلرش معاویله بله جلای وی نشسلت. وللی 
طولی نكشید از خالفت کناره گیری کرد و بر منبر رفته و این چنین سخنرانی نمود:

مردم ! من عالقه ندارم بر شما ریاست کنم و مطمئن هم نیستم. زیرا که می بینم 
شلما عالقه ای به خالفت من ندارید. ولی شلما گرفتار حكمرانی خاندان ما شلده اید و 

ما نیز گرفتار شما مردمیم !
جلدم معاویله بلرای بله دسلت آوردن خالفلت بلا عللی بن ابلی طالب که بله خاطر 
سلابقه و مقاملش بله خالفلت شایسلته بود!!جنگید و می دانید کله مرتكب چه اعمال 
زشلتی شلد و شلما هم می دانید به همراه ایشلان چه کردید و عاقبت نیز گرفتار نتیجه 
عمل خود شلده و به گور رفت، بعد از معاویه، پدرم یزید عهده دار خالفت شلد و حال 

آنكه شایستگی خالفت را نداشت.
وی کاری که نمی بایسلت بكند، انجام داد، جنایت های وحشلتناکی را مرتكب شلد. و 
فكر می کرد که کار خوبی را انجام می دهد و باالخره چندان زمانی نگذشت که از بین رفت و 

آتش فساد او خاموش شد. و اینک رفتار زشتش غم مرگ او را از یادمان برده است.
کنلون ملن نفلر سلوم ایلن خانواده هسلتم، افراد بی عالقله به خالفت  آن گاه گفلت: ا
من، بیشتر از افرادی است که به خالفت من عالقه مند هستند. من هرگز بار گناه شما 
را به دوش نمی کشم ! بیایید خالفت را از من بگیرید و به هر کس   که مایلید بسپارید!
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مروان بلند شد و گفت: شما به روش عمر رفتار کن !
گر خالفت گنجینه ای بود، ما سلهم خود را برداشلتیم،  پاسلخ داد:  به خدا سلوگند! ا
گر هم گرفتاری بود، برای نسل ابوسفیان، همین اندازه بس است و از منبر پایین آمد. ا

مادرش به او گفت: ای کاش به دنیا نمی آمدی!
در جواب مادر گفت: من نیز همین آرزو را داشتم تا دیگر نمی فهمیدم خداوند آتشی 

دارد که هر معصیت کار و هر کسی را که حق دیگری را بگیرد، با آن عذاب می کند.1

خالصه و نتیجه گیری  

• برگشت معنای آیه به این است که خدای تعالی موسی را برای مدت سی شب 
بله درگاه خلود و بلرای گفتگلوی بلا وی نزدیلک سلاخته و ده شلب دیگلر بلرای اتملام آن 
گفتگوها بر آن مدت افزوده و در نتیجه میقات پروردگارش چهل شب تمام شده است.
• هلارون پیامبلر بلود وللی عهلده دار مقلام رهبلری همله جانبله بنلی اسلرائیل نبلود، 
بلكله مقلام اماملت و رهبلری همله جانبله مخصوص موسلی بود، اما بله هنگامی که 
می خواست برای مدتی از قوم خود جدا شود، برادرش را به عنوان امام و پیشوا انتخاب 

کرد. و از این جا روشن می شود که مقام امامت مقامی برتر از مقام نبوت است.
• اینكله امثلال سلامری هلا می تواننلد از جواملع سلوء اسلتفاده کننلد و جلای جلوالن 
داشلته باشلند بله ایلن دلیلل اسلت کله مردم به جلای توجه بله فرهنگ غنلی مبتنی بر 
عقلل و خلرد، ذهلن و روان خلود را بلا خرافلات و املور غیلر واقعلی پلر می کنند. سلامری از 
آنجا که می دانسلت قوم موسلی  سلال ها در محرومیت به سلر می بردند و به عالوه 
روح مادیگلری چنلان کله در بسلیاری از نسلل های امروز آنها نیلز می بینیم بر آنها غلبه 
داشت و برای زر و زیور احترام خاصی قائل بودند، لذا او گوساله خود را از طال ساخت، 

تا توجه شیفتگان و بردگان را به سوی آن جلب کند.

1.بحار، ج 46، ص 118.
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ــْم ُیْرَزُقــوَن *  ِ ّبِ ْحیــاٌء ِعْنــَد َر
َ
 أ

ْ
 َبــل

ً
ْمواتــا

َ
ــوا یف  َســبیِل اهلِل أ

ُ
ذیــَن ُقِتل

َّ
َســَ�نَّ ال ْ َ

»َو ال ت
ِفِهــْم 

ْ
ــْن َخل ــم ّمِ  ِبِ

ْ
َحُقــوا

ْ
ِذیــَن َلْ َیل

َّ
وَن ِبال ــا َءاَتهُئــُم اهلُل ِمــن َفْضِلــِه َو َیْسَتْبشــِرُ َفِرِحــینَ ِبَ

ّنَ اهلَل اَل 
َ
ــَن اهلِل َو َفْضــٍل َو أ وَن ِبِنْعَمــٍة ّمِ ــْم َو اَل ُهــْم َیْحَزُنــوَن *َیْسَتْبشــِرُ ْیِ

َ
 َخــْوٌف َعل

َ
اّل

َ
أ

» ْؤِمِنــین ْجــَر امْلُ
َ
ُیِضیــُع أ

]سوره آل عمران، آیه 169-171[

كشـته�شـدند،�مردگاننـد!�بلکـه�آنـان� كـه�در�راه�خـدا� كسـانی� گمـان�مبـر� »)ای�پیامبـر!(�هرگـز�
زنده�اند،�و�نزد�پروردگارشان�روزی�داده�می�شوند.�آنها�بخاطر�نعمت�های�فراوانی�كه�خداوند�
از�فضل�خود�به�ایشان�بخشیده�است،�خوشحالند؛�و�بخاطر�كسانی�كه�هنوز�به�آنها�ملحق�
نشـده�اند�]�مجاهـدان�و�شـهیدان�آینـده[،�خوشـوقتند؛�)زیـرا�مقامـات�برجسـته�آنهـا�را�در�آن�
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وازنعمـت�خداوفضـل�او)نسـبت�بـه�خودشـان�نیـز(�مسـرورند�و)می�بیننـد(�خداوند،پـاداش�

مؤمنان�راضایع�نمی�كند.)نه�پاداش�شهیدان،�نه��مجاهدانی�كه�شهید�نشدند(«
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شأن نزول

بعضلی از مفسلران معتقدنلد کله آیلات فوق در باره شلهدای احد نازل شلده و بعضی 
دیگلر در بلاره شلهدای بلدر ملی داننلد وللی حلق ایلن اسلت کله پیونلد ایلن آیات بلا آیات 
گذشلته نشلان ملی دهلد، بعلد از حادثله احلد نازل شلده اسلت. اما مضملون و محتوای 
کله چهلارده نفلر بودنلد شلامل  آیلات  تعمیلم دارد و همله شلهدا حتلی شلهدای بلدر را 
می شود و لذا در حدیثی از امام باقر نقل شده که فرمود: آیات در باره شهدای احد 

و بدر هر دو نازل شده است.1  
کرمنقل می کند که خداوند به ارواح شهیدان احد خطاب  ابن مسعود از پیامبر ا
کرد و از آنها پرسید: چه آرزویی دارید؟ آنها گفتند: پروردگارا! ما باالتر از این چه آرزویی 
ملی توانیلم داشلته باشلیم، کله غلرق نعمت هلای جاویلدان توایلم و در سلایه علرش تو 
مسلكن داریلم، تنهلا تقاضلای ملا این اسلت که بار دیگر به جهلان برگردیم و مجددا در 
راه تلو شلهید شلویم، خداونلد فرملود: فرملان تخلف ناپذیلر ملن این اسلت که کسلی دو 
بلاره بله دنیلا بازنگلردد، علرض کردنلد: حلاال که چنین اسلت تقاضای ما این اسلت که 
سلالم ملا را بله پیامبربرسلانی و بله بازماندگانملان، حلال ما را بگویلی و از وضع ما به 

آنها بشارت دهی که هیچ گونه نگران نباشند در این هنگام آیات فوق نازل شد.
بله هلر حلال چنیلن بله نظر می رسلد که  جمعی از افراد سسلت ایمان بعلد از حادثه احد 
می نشستند و بر دوستان و بستگان خود که در احد شهید شده بودند، تأسف می خوردند 
کله چلرا آنهلا مردنلد و نابلود شلدند، مخصوصًا هنگامی که به نعمتی می رسلیدند و جای 
آنهلا را خاللی می دیدنلد بیشلتر ناراحت می شلدند، با خود می گفتند ما ایلن چنین در ناز و 
نعمتیم اما برادران و فرزندان ما در قبرها خوابیده اند و دستشان از همه جا کوتاه است.
ایلن گونله افلكار و ایلن گونله سلخنان علالوه بلر ایلن کله نادرسلت بلود و بلا واقعیلت 
تطبیلق نمی کلرد، در تضعیلف روحیله بازماندگان بی اثر نبود. آیات فوق، خط بطالن 

بر این گونه افكار کشیده و مقام، شامخ و بلند شهیدان را یاد کرده است .2 

1. تفسیر عیاشی بنا به نقل تفسیر نور الثقلین، ج 1، ص 409.
2. تفسیر نمونه، ج 3، ص 169.
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گان مهم    واژ
ــــ   موت

موت به معنای از دست دادن حیات و زندگی است. 
 ش ء بقتی ذاته و خصوصّیات وجوده، و یتنّوع 

ّ
»الوت انتفاء احلیاة، و احلیاة یف كل

نسـان، و  مـادات، و النباتات، و احلیوانات، و ال بتنـّوع مراتـب الوجـودات مـن مرتبة احلج
ئكة و ما وراءها من عوال العقول«   الال

موت به معنای منتفی شلدن و از بین رفتن حیات و زندگی اسلت. حیات و زندگی 
هلم در هلر چیلز بله تناسلب و اقتضلای مرتبه و خصوصیت آن چیز اسلت و مراتب دارد؛ 
از حیلات جملادی، نباتلی، حیوانلی، انسلانی و فوق آن که حیات ملكوتی اسلت. پس 

کلمه موت به معنای مرگ و از دست دادن حیات است

ــــ   خوف و حزن 
خوف« را نگرانی از آینده و »حزن« را ناراحتی و اندوه از گذشته معنا کرده اند.1 

ــــ   بشارت 

»بشری« به معنای هر خیری است که تو را خوشحال کند و کلمه »استبشار« به معنای 
این اسلت که در طلب این باشلی که با رسلیدن خیری و بشلرایی خرسلندی کنی و معنای 
جملله ایلن اسلت کله کشلته شلدگان در راه خلدا هم از نظر رسلیدن خودشلان به فضلل خدا و 
دیدن آن فضل خوشحالی می کنند و هم در طلب این خبر خوش هستند که رفقای عقب 

مانده شان نیز به این فضل الهی رسیدند و آنها نیز خوفی و اندوهی ندارند.2

 نکات تفسیری

1(نکاتی پیرامون شهید و شهادت

الف( در روایات آمده است که شهید، هفت ویژگی اعطایی از جانب خداوند دارد:
اّولیلن قطلره  خونلش، موجلب آملرزش گناهانلش می گلردد. سلر در داملن حورالعین 
می نهلد. بله لباس هلای بهشلتی آراسلته می گلردد. معّطلر بله خلوش بوتریلن عطرهلا 
می شلود. جایلگاه خلود را در بهشلت مشلاهده می کنلد. اجلازه ی سلیر و گلردش در تمام 

بهشت به او داده می شود. پرده ها کنار رفته و به وجه خدا نظاره می کند.3 

1. تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 307؛ نمونه، ج 2، ص 225.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 94.

3. وسائل، ج 11، ص 10.
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کله در دعلا می گویلد: »اسـئلك خیـر مـا تسـئل«  ب( پیامبلر  از شلخصی شلنید 
گر این  خدایلا! بهتریلن چیلزی کله از تلو درخواسلت می شلود بله ملن عطا کلن، فرملود: ا

دعا مستجاب شود، در راه خدا شهید می شود. 1
ج( در روایلت آملده اسلت: باالتلر از هلر نیكلی، نیكوتری هسلت، مگر شلهادت که هر 

گاه شخصی شهید شود، باالتر از آن خیری متصّور نیست.2
د( در روز قیامت، شهید مقام شفاعت دارد.3 

هل( از امام صادق روایت شلده اسلت که فرمود: در قیامت لغزش های شلهید به 
خودش نیز نشان داده نمی شود.4 

و( شهدای صف اّوِل حمله و خط شكن، مقامشان برتر است.5
ز( مجاهلدان از درب مخصلوص وارد بهشلت می شلوند6  و قبلل از همله بله بهشلت 

می روند7  و در بهشت جایگاه مخصوصی دارند.8
ح( تنها شهید است که آرزو می کند به دنیا بیاید و دوباره شهید شود.9 

ط( بهترین و برترین مرگ ها، شهادت است.10 
ی( هیلچ قطلره ای محبوب تلر از قطلره ی خونلی کله در راه خدا ریخته شلود، در نزد 

خداوند نیست.11
ک( در قیامت، شهید سالح به دست، با لباس رزم و بوی خوش به صحنه می آید 

و فرشتگان به او درود می فرستند. 12
ل( امامان ما شهید شدند. بسیاری از انبیاء و رهروان و پیروان آنان نیز شهید شدند.

1. مستدرك، ج 2، ص 243.
2. بحار، ج 74، ص 61.

3. بحار، ج 2، ص 15.
4. وسائل، ج 11، ص 9.

5. میزان الحكمة.
6. بحار، ج 97، ص 8.
7. بحار، ج 97، ص 11.

8. تفسیر نور الثقلین، ج 2، ص 241.
9. کنز العّمال، ج 4، ص 290.

10. بحار، ج 100، ص 8.
11. وسائل، ج 11، ص 6.

12. بحار، ج 97، ص 13.
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2» ینَ ِبَغْیِر َحّقٍ ِبّیِ وَن الّنَ
ُ
وَن َكِثیٌر«1، »َیْقُتل ّیُ ّبِ  َمَعُه ِر

َ
ْن ِمْن َنِیٍّ قاَتل ّیِ

َ
 »َو َكأ

کله در  بلا داشلتن دههلا فضیللت اختصاصلی، تنهلا وقتلی   م( حضلرت عللی
آستانه ی شهادت قرار گرفت فرمود: »فزت و رب الكعبة« او اّول کسی بود که ایمان 
آورد، جلای پیامبلر خوابیلد، بلرادر پیامبلر شلد، تنها خانه او به مسلجد پیامبر درب 
داشلت، پدر امامان و همسلر زهرا علیها السلالم بود. بت شلكن بود، ضربت روز خندق 

او، از عبادت ثقلین افضل شد. اّما در هیچ یك از موارد مذکور نفرمود: »فزت« 
ن( عللی می فرملود: قسلم بله خدایلی که جان فرزند ابو طالب در دسلت اوسلت، 

تحّمل هزار ضربه شمشیر در راه خدا، آسان تر از مرگ در رختخواب است.
س( عللی در جنلگ احلد ناراحلت بود که چرا به شلهادت نرسلیده اسلت تا اینكه 

مژده شهادت در آینده را از پیامبر اسالم دریافت نمود.
ع( شلهید مطهلری در کتلاب حماسله حسلینی می نویسلد: سلخاوتمند، هنرمنلد و 
عاللم ملال، هنلر و عللم خلود را کله بخشلی از وجود اوسلت جاودانه می کند، اّما شلهید، 

خودش را جاودانه می کند.
ف( همان گونه که کور، مفهوم بینایی را درک نمی کند، زندگان دنیا حیات شهدا 

را درک نمی کنند.
ص( وقتی انفاق مال در راه خدا، قابلّیت رشد تا هفتصد برابر و بیشتر را دارد، دادن 

خون و جان، در راه خدا چگونه است.3

2 ( آیات در یک نگاه
الف(شهدا و حیات ویژه برزخی 

منظور از حیات و زندگی در اینجا همان حیات و زندگی برزخی است که ارواح در عالم پس 
از ملرگ دارنلد، نله زندگلی جسلمانی و مادی، گرچه زندگی برزخی، اختصاصی به شلهیدان 
ندارد، بسیاری دیگر از مردم نیز دارای حیات برزخی هستند.4  ولی از آنجا که حیات شهیدان 
یک حیات فوق العاده عالی و آمیخته با انواع نعمت های معنوی است )و به عالوه موضوع 
سخن، در آیه آنها هستند( تنها نام از آنها برده شده است. آنها به قدری غرق مواهب حیات 

معنوی هستند که گویا زندگی سایر برزخیان در مقابل آنها چیزی نیست.

1. آل عمران، 146.
2. بقره، 61.

3. مستدرک، ج 2، ص 243.
4. بله گفتله بعضلی از محققیلن: حیلات برزخلی بلرای دو دسلته اسلت نیكوکارانلی کله در درجله عاللی هسلتند و 

بدکارانلی کله فلوق العلاده وضلع بلدی دارند.
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آیه یاد شده به گوشه ای از مزایا و برکات فراوان زندگی برزخی شهیدان اشاره کرده 
و می فرمایلد: »َفِرِحـینَ ِبـا آتاُهـُم اهلُل ِمـْن َفْضِلـِه« آنهلا بخاطلر نعمت هلای فراوانلی کله 

خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند.
یكی دیگر از خوشلحالی آنها بخاطر برادران مجاهد آنها اسلت که در میدان جنگ 
شربت شهادت ننوشیده اند و به آنها ملحق نشده اند زیرا مقامات و پاداش های آنها 
را در آن جهان به خوبی می بینند و از این رو مستبشلر و شلاد می شلوند، همان طور که 

ِفِهْم.«1
ْ
ْم ِمْن َخل َحُقوا ِبِ

ْ
ِذیَن َلْ َیل

َّ
وَن ِبال قرآن می گوید: »َو َیْسَتْبِشُر

ب(دو دلیل برای خشنودی شهدا در برزخ

کید و توضیح بیشلتری در باره بشلارتهایی اسلت که شلهیدان  این آیه در حقیقت تا
بعلد از کشلته شلدن دریافلت می کننلد آنهلا از دو جهلت خوشلحال و مسلرور می شلوند: 
نخست از این جهت که نعمت های خداوند را دریافت می دارند، نه تنها نعمت های 

او بلكه فضل او که همان افزایش و تكرار نعمت است نیز شامل حال آنها می شود.
دیگلر ایلن کله آنهلا می بیننلد کله خلدا پلاداش مؤمنلان را ضایلع نمی کند، نله پاداش 
ّنَ اهلَل ال 

َ
شلهیدان و نله پلاداش مجاهلدان راسلتینی کله شلربت شلهادت ننوشلیدند )َو أ

( در حقیقت آنچه را قبال شنیده بودند در آنجا آشكار می بینند.2 ْؤِمِنینَ ْجَر امْلُ
َ
ُیِضیُع أ

عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرماید:
اواًل؛ آیله اشلاره بله حیاتلی سلعید و طیلب دارد کله خلاص شهداسلت و فراتلر از حیلات 
بله معنلای زنلده بلودن اسلت. حیلات طیبله که خلاص اولیاء الهلی و شهداسلت و فراتر 
 یف  َسـبیِل اهلِل 

ُ
ـْن ُیْقَتـل ـوا مِلَ

ُ
از حیلات بله معنلای زنلده بلودن اسلت. للذا در آیله »َو ال َتُقول

ون« اشلاره به همین  تشـعر وَن«3 عبارت »ولكن ال ْحیـاٌء َو لِكـْن ال َتْشـُعُر
َ
 أ

ْ
ْمـواٌت َبـل

َ
أ

گلر چله مؤمنیلن در  ع از حیلات دارد کله بلرای ملا قابلل فهلم و درک نیسلت.ثانیًا؛ ا نلو
اعتقاداتشلان ملرگ را مسلاوی فنلا نمی دانسلتند املا باالخلره کشلته شلدن عزیزانشلان 
آنهلا را آزار ملی داد و باعلث رنلج و ناراحتلی خاطلر آنهلا می شلد بنابرایلن خداونلد بلا نزول 
این آیه بشلارتی به خانواده شلهدا داده اسلت تا با کشلته شلدن و شلهادت عزیزانشلان 
در راه خدا ناراحت نشوند و بدانند این اتفاق فقط یک جدایی چند روزه است و شهدا 

زنده هستند و دارای حیاتی پر نعمت می باشند که برای ما قابل درک نیست.4

1. دقلت شلود استبشلار بله معنلی خوشلحال شلدن بلر اثلر دریافلت بشلارت یلا مشلاهده نعمتلی بلرای خلود یلا 
دوسلتان اسلت و بله معنلی بشلارت دادن نیسلت.

2. تفسیر نمونه، ج 3، ص 171.
3. سوره بقره، آیه 154.

4. ر.ک. ترجمه تفسیر المیزان، ج1، ص 521 تا 523.
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ج(دو احتمال در معنای »اال خوف علیهم و ال هم یحزنون«
ْم َو ال ُهْم َیْحَزُنوَن، یعنی شهیدان احساس  ْیِ

َ
 َخْوٌف َعل

َ
اّل

َ
و به دنبال آن می فرماید: أ

می کننلد کله بلرادران مجاهلد آنهلا، پلس از ملرگ، هیچ گونه اندوهی نسلبت بله آنچه در 
ک آن. دنیا گذارده اند ندارند و نه هیچ گونه ترسی از روز رستاخیز و حوادث وحشتنا

این جمله، تفسیر دیگری هم ممكن است داشته باشد و آن اینكه شهیدان عالوه 
بر اینكه با مشاهده مقامات برادران مجاهدی که به آنها ملحق نشده اند خوشحال 

می شوند، خودشان هم هیچ گونه ترسی از آینده و غمی از گذشته ندارند.1 
ـْم َو ال ُهـْم َیْحَزُنـوَن« می گویلد: یعنلی  ْیِ

َ
 َخـْوٌف َعل

َ
اّل

َ
صاحلب مجملع البیلان در بلاره »أ

ِذیـَن َلْ 
َّ
بشلارت میدهنلد کله بیلم و اندوهلی بلر ایشلان نیسلت زیلرا ایلن جملله بلدل از: »ِبال

ـْم« اسلت زیلرا شلهیدان در نلزد خلدا در حال عدم حزنند. پس استبشلار در اینجا  َحُقـوا ِبِ
ْ
َیل

برای نبودن حزن بر الحقین می باشد و معنی آیه روی این حساب چنین است:
یعنلی شلهداء بلرای بازمانلدگان خلود ترسلی ندارنلد زیلرا خداونلد سرپرسلتی آنهلا را 
بله عهلده دارد و بلر امواللی کله پشلت سلر نهاده انلد اندوهلی نمی خورند زیلرا خداوند در 

عوض آن اجر جزیل و بزرگ تر بایشان خواهد داد.
برخلی گفته انلد: ملراد ایلن اسلت کله از گناهلان گذشلته خوفلی بلر آنهلا نیسلت زیلرا 
ک میسلازد و از مفارقلت دنیلا اندوهلی بله خاطلر  خداونلد گناهانشلان را بلا شلهادت پلا

ندارند چون از لقاء آخرت بی اندازه خرسند و شادمانند.2
ِهْم« دو وجه ذكر شده  د(در باره جمله »ِعْنَد َرّبِ

1. نلزد خلدا هسلتند یعنلی در مقاملی قلرار دارنلد کله هیچكس جز خداونلد نفع و ضرر 
ایشلان را بدسلت نلدارد و ملراد از عنلد و نلزد خدا مكان )محسلوس( و نزدیكی مسلافت 

نیست زیرا مكان و قرب مسافت از صفات اجسام است و بر خدا محال میباشد.
2. یعنلی در نلزد خلدا )و عللم خلدا( زنده اند. و چلون خداوند از حیات آنها خبر دارد و 

مردم بی خبرند فرموده است زنده در نزد خدا هستند.3  
هـ(داللت آیه شریفه بر برزخ4 

از جمله آیات قرآن که با صراحت، داللت بر بقای روح دارد آیات فوق اسلت که در 

 َخلْوٌف َعَلْیِهلْم َو ال ُهلْم َیْحَزُنلوَن به باقیمانلدگان در دنیا بر 
َّ

ال
َ
1. بله عبلارت دیگلر طبلق تفسلیر اول، ضمیرهلای أ

می گلردد و طبلق تفسلیر دوم بخود شلهیدان.
2. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 340.

3. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 339.
خ  گلر چله وجلود عاللم قیاملت در میلان مسللمین اجماعلی اسلت املا وجلود عاللم بلرز 4. الزم بله ذکلر اسلت کله ا
گلر چله در بلاره  خ تردیلدی ندارنلد ا ایلن گونله نیسلت. عامله علملای شلیعه در کلیلت وجلود عالملی بله نلام بلرز
کثرا قایل به چنین عالمی هسلتند  گلر چه ا جزئیلات آن اختالفاتلی وجلود دارد لكلن در بیلن علملای اهل سلنت ا

املا اجملاع بلر آن ندارنلد. ملا در ایلن نوشلتار بله طلور اختصلار بله ایلن بحلث خواهیلم پرداخلت
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بلاره حیلات شلهیدان بعلد از ملرگ می باشلد و اینكه بعضلی احتمال داده اند کله مراد از 
حیلات، معنلی مجلازی آن اسلت و منظلور باقلی مانلدن آثلار زحملات و نام و نشلان آنها 
است، بسیار از معنی آیه دور است و با هیچ یک از جمله های آیات فوق، اعم از روزی 
گرفتن شلهیدان و سلرور آنها از جهات مختلف، سلازگار نمی باشلد به عالوه آیات فوق، 
ح آن در ذیل آیه شریفه  خ و نعمت های برزخی است که شر دلیل روشنی بر مسئله برز

ْم َبْرَزٌخ ِإیل  َیْوِم ُیْبَعُثوَن )سوره مؤمنون آیه 100( بیان شده است.1 َو ِمْن َوراهِئِ

3 (معنای لغوی و اصطالحی برزخ

واژه برزخ در اصطالح علمای جغرافیا بر قطعه زمینی که بین دو نهر یا دو دریا واقع شده یا شبه 
جزیره و در اصطالح حكمت اشراق بر جسم2 و در اصطالح اهل معرفت بر عالمی که از نظر مرتبه 

بین عالم ماده و عالم عقل قرار گرفته و از آن به عالم مثال تعبیر می کنند اطالق می گردد.
خ در اصطلالح قلرآن، روایلات و مجموعله تعالیلم اسلالمی بله معنلای عاللم پلس  بلرز
خ بدیلن  از ملرگ و حلد فاصلل بیلن دنیلا و آخلرت اسلت. شلاید بتلوان ادعلا کلرد کله بلرز
خ به  معنا نخسلتین بار، در تعالیم اسلالمی و در قرآن اسلتعمال گردیده اسلت. واژه برز
معنلای مذکلور تنهلا یلک بلار در قلرآن آملده و در آن، حاِل انسلان های تبهلكار و مجرم، 
هنلگام فلرا رسلیدن ملرگ و درخواسلت غیلر قابل قبول آنان مبنی بر بازگشلت به دنیا و 
پاسخ آنان به اینكه فرا روی ایشان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند گزارش 
 صِلًحا فیما 

ُ
 اعَمـل

ّ
َعی

َ
 َرّب ارِجعون* ل

َ
شلده اسلت: »َحـّت  اذا جـاَء اَحَدُهـُم امَلوُت قـال

ا و ِمن وراِهم َبرَزٌخ ایل  َیوِم ُیبَعثون«.3  
ُ

ا َكِلَمٌة ُهَو قال  اهّنَ
ّ

َتَركُت َكال
خ سلخن به میلان آورده اسلت آیات دیگری  افلزون بلر آیله مزبلور کله بله صراحت از برز
را می توان یافت که به نوعی بر حقایق برزخی داللت داشته و برای اثبات عالم پس از 

مرگ )قبل از قیامت( قابل بهره برداری است.4

4 (نظر مفسران در باره عالم برزخ  
خ ماهیت نقلی دارد و عقل را به آن راهی نیست5   مسئله برز

ً
برخی گفته اند: اصوال

1 . تفسیر نمونه، ج 3، ص 171.
ح المنظومله، ج 3، ص 662؛ مجموعله مصنفلات، ج 2، ص 177،  2.لغت نامله، ج 3، ص 3958؛ شلر

االشلراق«. »حكملة 
3 . سوره مؤمنون، آیه 100 ل 99.

4. دائرة المعارف قرآن کریم)5(، ص 468.
ح االصول الخمسه، ص 494- 495. 5. روح المعانی، مج 2، ج 2، ص 30؛ شر
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و بعضلی بلر ایلن عقیده انلد کله افلزون بلر ادلله نقللی، دالیل عقللی نیز می توانلد پاداش 
و کیفلر برزخلی را ثابلت کنلد.1 البتله تجزیله و تحلیلل ادلله یلاد شلده نشلان می دهلد کله 
خ را ثابلت کنلد املكان آن را ثابلت می کنلد، در هلر  ایلن ادلله بیلش از آنكله ضلرورت بلرز
خ، اثبات حقیقت روح  حال این نكته درخور توجه اسلت که اولین گام برای اثبات برز
و تجلرد نفلس و بقلای آن اسلت، ازایلن رو کسلانی کله به سلبب جهان بینی ملادی خود، 
همله حقایلق موجلودات عاللم را در مادیلات منحصلر می داننلد، به طور کللی منكر عالم 
خ ممكلن اسلت بله ادلله تجربی و  پلس از ملرگ هسلتند.2  افلزون بلر ایلن بلرای اثبلات بلرز
حّسلی بلا اسلتفاده از روش هایلی کله می تلوان بلا ارواح گذشلتگان ارتبلاط برقلرار کلرد نیلز 
ح می گردد ثابت می کند  بهره گرفت. این روش ها که در علمی به نام فرا روانشناسی طر
خ اسلت.  کله بلرای ملردگان، نوعلی حیلات و ادامله زندگلی تحقلق دارد کله آن هملان بلرز
توجله بله ایلن نكتله نیز الزم اسلت که خلواه دلیل عقلی را نیز دلیلی  مسلتقل برای اثبات 
حیات برزخی بپذیریم یا آن را تمام ندانیم، در هر صورت، اصل این مسئله در مجموعه 
معلارف اسلالمی املری روشلن اسلت و از همیلن روی برخلی از صاحلب نظلران احتملال 
ضروری بودن آن را بعید ندانسته اند3، گرچه به گفته برخی از محققان مسئله حیات 
برزخی در اواسط عهد رسول خدا از ضروریات قرآنی نبوده است و حتی امروزه نیز برخی 

از مسلمین که نفس انسان را مجرد نمی دانند به نوعی این حقیقت را نمی پذیرند.4 

5 (ادله اثبات عالم برزخ در قرآن  
الف( آیه 99 سوره مباركه مؤمنون  

خ بحث را از چگونگی وضع کّفار و ظالمان و مجرمان  نخستین آیه، مربوط به برز
آغاز کرده می فرماید: آنها هم چنان به راه نادرست خویش ادامه می دهند »تا زمانی 
که مرگ یكی از آنان فرا رسد، در این حال می گوید: پرورگارا! مرا برگردانید شاید عمل 
صالحلی انجلام دهلم در آنچله تلرک کلردم« )و گذشلته تاریک خودم را جبلران نمایم( 

 فیما َتَرْكُت(.5
ً
 صاحِلا

ُ
ْعَمل

َ
ِ أ

ّ
َعی

َ
 َرّبِ ِإرِجُعوِن- ل

َ
ْوُت قال )َحت  إذاَجاَء اَحَدُهُم امْلَ

اما به زودی با جواب منفی آمیخته با دلیل و برهان روبرو می شود، به او می گویند: 
گلر بلاز گلردد هملان  »چنیلن نیسلت، ایلن  سلخنی اسلت کله او بله زبلان می گویلد« )و ا

1. التفسیر الكبیر، ج 3، ص 427.
ح المقاصد، ج 5، ص 117؛ التفسیر الكبیر، ج 9، ص 93- 94. 2. گوهر مراد، ص 649- 650؛ شر

3. حق الیقین، ج 2، ص 64.
4. المیزان، ج 1، ص 346.

5. سوره مومنون، آیه 100 ل 99.
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ها(.
ُ
ا َكِلَمٌة ُهَو قاَئل  إهّنَ

ّ
برنامه های سابق را تكرار می کند( )َكال

سپس می افزاید: »و پیش روی آنها برزخی است تا روزی که مبعوث می شوند« )َو 
زٌخ إیل  َیْوِم ُیْبَعُثوَن(. ْم ِبْر ِمْن َوراهِئِ

آغاز این آیه اشاره به منزلگاه اّول یعنی منزلگاه »مرگ«« است و پایان آن اشاره به 
خ« است. منزلگاه دّوم یعنی »برز

خ را در اینجلا به معنای حائلی که در میان انسلان و  گرچله بعضلی اصلرار دارنلد کله بلرز
درجات عالی بهشت قرار دارد تفسیر کنند ولی جمله »إیل  َیْوِم ُیْبَعُثوَن« )تا روز رستاخیز( 
خ مرحله ای قبل از روز رستاخیز و بعد از مرگ است.  قرینه روشنی است بر اینكه عالم برز
خ را بله معنلای مانعلی بلرای بازگشلت بله ایلن دنیلا تفسلیر کرده انلد،  بعضلی نیلز بلرز
خ تا روز قیامت ادامه دارد سلازگار نیسلت.  این معنا نیز با ذیل آیه که می گوید این برز

)دقت کنید(
بله ایلن ترتیلب آیله فلوق، بله وضلوح اشلاره بله وجلود چنیلن عالملی در میلان دنیلا و 

آخرت می کند. 
ب( آیه 169 سوره مباركه آل عمران )آیه مورد بحث(

کلرده، بلا صراحلت می گویلد:   دّومیلن آیله، نخسلت روی سلخن را بله پیامبلر
»هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند، بلكه آنها زنده اند و نزد 
 

ْ
 َبل

ً
وا یِف َسـِبیِل اهلل أْمواتا

ُ
ِذیَن ُقِتل

َّ
َسـَ�نَّ ال ْ َ

پروردگارشلان روزی داده می شلوند« )َو ال ت
ْم ُیْرَزُقوَن(. ِ ّبِ أْحیاٌء ِعْنِدَر

ج( آیه 154 سوره مباركه بقره )حیات شهداء در برزخ( 
و در سلّومین آیله، روی سلخن را بله همله مؤمنلان کلرده، صریحلًا می گویلد: »به آنها 
که در راه خدا کشلته شلدند مرده مگوئید بلكه آنها زنده اند ولی شلما نمی فهمید« )َو ال 

ْوَن(.1 ِكن ال َتْشُعُر
َ
ْحیاٌء ول

َ
 أ

ْ
ْمواٌت َبل

َ
 یف َسبیِل اهلل أ

ُ
ْن ُیْقَتل ْوا مِلَ

ُ
َتُقْول

خ اسلت )هلر چنلد تنهلا در ملورد شلهیدان  هلر دو آیله از دالئلل روشلن وجلود عاللم بلرز
سخن می گوید( زیرا در هر دو مورد سخن از زنده بودن شهیدان و حّتی روزی گرفتن 

آنها و حضورشان در محضر قرب خدا است.
عجب اینكه بعضی از مفّسران بدون توجه به تعبیراتی که در این آیات و آیات بعد 
از آن آمده که همگی حكایت از حیات شهداء )حیات به معنای واقعی کلمه( می کند 
دست به توجیهاتی زده اند که حیات را به مفهوم مجازی آن منعكس می کند، مانند 
زنلده بلودن نلام و آثلار آنهلا، زنلده بلودن هدایلت و طاعلت و دیلن آنهلا و یلا زنلده شلدن 

1. سوره بقره، آیه 154.
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روز قیاملت از قبلور! آیلا آنهلا دّقلت نكرده انلد کله قرآن می گوید شلهداء نلزد پروردگارند و 
روزی داده می شلوند. بله خاطلر نعمت هلای فراوانلی که خداونلد از فضل خود به آنان 
داده خوشلحالند ترسلی از آینلده و غملی از گذشلته ندارنلد. ایلن تعبیلرات چگونله با آن 

مفاهیم مجازی سازگار است؟
گر حیات به معنای نام  به عالوه، می فرماید: شما زندگانی آنها را درک نمی کنید، ا

و نشان و هدایت و دین باشد برای همه قابل درک است.
ظاهر این است این دسته از مفّسران نتوانسته اند حیات برزخی را دقیقًا هضم کنند 
و »چون ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند« ولی همان گونه که فخررازی در تفسیر خود 

می گوید: غالب مفّسران بر این هستند که حیات در اینجا حیات حقیقی است.1 
مرحلوم طبرسلی در مجمع البیلان هلر چنلد چهلار تفسلیر بلرای آیله ذکلر می کننلد وللی 

تفسیر اّول را که حیات حقیقی است به عنوان تفسیر صحیح آیه بر می گزیند.2  
 دیگر از عجائب اینكه به نقل تفسیر »المیزان« بعضی از مفّسران آیه را مخصوص 
شلهدای بدر می دانند و می گویند شلامل سلایر شلهیدان نمی شلود! )باید توجه داشت 
که شلأن نزول آیه اّول طبق تصریح مفّسلران شلهدای احد اسلت و شلأن نزول آیه دّوم 
شلهدای بلدر3 وللی بله هلر حلال شلأن نلزول محدودیتی برای مفهلوم آیله در هیچ مورد 

ایجاد نمی کند و آیه همه شهدا را به طور مطلق در بر می گیرد(.
مه طباطبایی بعد از اشاره به این تفسیر می افزاید: بعضی از 

ّ
جالب اینكه مرحوم عال

مفسران در تفسیر آیه قبل از این آیه )یعنی آیه 153 بقره( که دستور به استعانت جستن 
از صبر می دهد، از خداوند صبر و شكیبایی در برابر این سخنان الطائل نموده است!.4  
وللی بله هلر حلال آیله تنهلا از شلهدای راه خلدا سلخن می گویلد بی آنكله غیلر آنهلا را 
گلر حیلات برزخلی بلرای همه  ح می شلود: ا نفلی کنلد، ایلن جاسلت کله ایلن سلؤال مطلر

انسان هاست، پس شهیدان چه فضیلتی بر دیگران دارند؟!
پاسلخ این سلؤال روشلن اسلت، فضیلت آنها در نوع حیات آنهاسلت، حیاتی در جوار 
رحملت و در پیشلگاه خلدا قلرب و غلرق انلواع نعمت ها و روزی های الهی، مسلّلمًا حیات 

برزخی دیگران آمیخته با این برکات نیست.5

1. تفسیر فخررازی، ج 4، ص 145.
2. مجمع البیان، ج 1 و 2، ص 236.

3. بعضلی نیلز گفته انلد آیله سلوره آل عملران، در ملورد شلهدای بلدر نلازل شلده در حاللی کله شلأن نزول آیله بقره 
شلهدای بلدر و احدهلر دو می باشلد.

4. المیزان، جلد 1، صفحه 352.
5. پیام قرآن، ج 5، ص 359 ل 356.
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د( آیه 45 سوره مباركه غافر  
کله از عذاب هلای  چهارمیلن آیله در واقلع نقطله مقابلل آیلات شلهداء اسلت چلرا 
خ سلخن می گویلد، می فرمایلد: »سلرانجام عذاب هلای شلدید بلر  »فرعونیلان« در بلرز

َعذاِب(.1
ْ
آل فرعون نازل شد« )َو حاَق ِبآِل ِفْرَعْوَن ُسوُء ال

ح می دهلد: »عذاب آنها همان آتش اسلت که  سلپس ایلن علذاب الهلی را چنین شلر
هر صبح و شلام بر آن عرضه می شلوند و روزی که قیامت برپا می گردد خداوند دسلتور 
ْیا 

َ
نـاُر ُیْعَرُضـوَن عل

ْ
می دهلد کله آل فرعلون را در سلخت ترین عذاب هلا وارد کنیلد« )ال

َعذاِب(2 روشلن اسلت که 
ْ
 ال

َ
شـّد

َ
 ِفْرَعـوَن أ

َ
ـوا آل

ُ
ْدِخل

َ
ا َو َیـْوَم َتُقـوُم الّسـاَعُة أ  َو َعِشـّیً

ً
ُغـُدّوا

این آتشی که در آیه به آن اشاره شده که آل فرعون صبح و شام بر آن عرضه می شوند 
گانه آمده  خ برزخی است، چرا که در پایان آیه مجازات آنها در قیامت به طور جدا دوز

خ و عذاب قبر تفسیر کرده اند. است و لذا غالب مفّسران این آیه را به عالم برز
قابلل توّجله اینكله در ملورد علذاب برزخی آل فرعون می گویلد: »آل فرعون هر صبح 
و شلام بلر آتلش عرضله می شلوند« وللی در مورد عذاب اخلروی آنها می فرماید: »دسلتور 

داده می شود آنها را داخل شدیدترین عذاب کنند«.
از تفلاوت ایلن دو تعبیلر )عرضله داشلتن و داخلل کلردن( چنیلن اسلتفاده می شلود 
خ از دور آن را مشلاهده می کنند و  خ اسلت، منتهلا در جهلان بلرز کله منظلور از آتلش، دوز
خ،  ناراحلت می شلوند و در عاللم قیاملت از نزدیلک و بلا ورود در آن، این مجازات در برز

صبح و شام است و در قیامت مستمر و دائم.
آیلا برزخیلان تنهلا از طریلق مشلاهده جهنلم و بهشلت شلكنجه می بیننلد، یلا شلاد 
گر انسلانی از  می شلوند؟ بلا ایلن دو در ظاهلر وجلود آنهلا نیلز اثر می گلذارد؟ همان گونه که ا
گر از نزدیک  نزدیک گودال آتشی رد شود گرمای آتش گاهی صورت او را می سوزاند و یا ا
باغ خرم و سرسلبزی بگذرد و نسلیم روح افزا و خوشلبوی آن او را به نشلاط می آورد و یا از 
هر دو طریق پاداش و کیفر می بینند؟ )روحانی و جسلمانی البته منظور جسلم مثالی و 

برزخی است(. احتمال سّوم از همه مناسب تر است )دقت کنید(3                        
هـ( آیه 26 سوره مباركه یس  

ح  در پنجمین آیه که سلخن از »مؤمن آل یس« اسلت )همان مرد با ایمانی که شلر
کیه«  سرگذشت او در سوره »یس« آمده، او به یاری رسوالن مسیح که به شهر »انطا
آمده بودند برخاست و مردم را نصیحت کرد و اندرز داد که از این رسوالن پیروی کنند 

1. سوره غافر، آیه 45.
2. همان، 46.

3. پیام قرآن، ج 5، ص 360.
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کباز توجهی نكردند، بلكه  ولی قوم لجوج و گهنكار، نه تنها به سخنان این مؤمن پا
بر او شوریدند و شهیدش کردند(.

می فرماید: »به او گفته شلد وارد بهشلت شلو، گفت: ای کاش قوم من می دانسلتند که 
ْیَت َقْومی 

َ
 یال

َ
َة قال ّنَ َ  اْدُخِل احْلج

َ
پروردگارم مرا آمرزید و در صف گرامی شدگان قرارداد« )ِقیل

1.) ْكَرِمینَ ن ِمَن امْلُ
َ
ّبِ َو َجَعل یل َر ُموَن- ِبا َغَفَر

َ
َیْعل

روشلن اسلت کله ایلن جنلت، بهشلت قیاملت نیسلت، بلكله بهشلت برزخلی اسلت، 
گاه شلوند و  زیلرا مؤملن آل یلس در اینجلا آرزو می کند که قومش در دنیا از سرنوشلت او آ

بدانند چگونه خداوند او را مشمول غفران قرارداده و گرامی داشته است؟
مرحلوم »طبرسلی« در »مجمع البیلان« می گویلد: ایلن آیله داللت بلر نعمت های قبر 
خ( می کند، چون  مومن آل یاسین این سخن را هنگامی بیان کرد که قوم او زنده  )برز

بودند و هنگامی که نعمت در قبر تصور شود عذاب قبر نیز ممكن است.2
در بسلیاری از تفاسلیر آمده اسلت که این مرد با ایمان شلخصی بنام »حبیب نجار« 
بود و اینكه »مؤمن آل یس« در بعضی از روایات نامیده شده3  ظاهرًا به خاطر آن است 
ح حال او در سوره »یس« آمده است و لذا بعضی گفته اند  که مرد با ایمانی بوده که شر

که »آل« در اینجا زائد است و به معنای »مؤمن یس« می باشد.4 
و( آیه 55 سوره مباركه روم  

ششلمین آیله اشلاره بله وضلع مجرملان در قیاملت می کنلد و می فرمایلد: »آن روز کله 
قیاملت برپلا شلود گنهلكاران سلوگند یلاد می کننلد که جز سلاعتی توقلف نكردنلد« )َو َیْوَم 
ِبُثوا َغْیَر ساَعِة(.5 سپس می افزاید: »آنها در گذشته 

َ
ْجِرُموَن ما ل اَعُة ُیْقِسُم امْلُ َتُقْوُم الّسَ

این گونه از درک حقیقت محروم می شدند« )َكذِلَك كاُنوا ُیْؤَفُكوَن(.
گرچله در ایلن آیله سلخن از محلل توقلف آنها بله میان نیامده ولی آیله بعد از آن گواه 
خ است، چرا که می گوید: »کسانی که علم  بر این است که منظور توقف در جهان برز
و ایملان بله آنهلا داده شلده بله مجرملان می گوینلد: شلما بله فرمان خلدا تا روز رسلتاخیز 
ِذیـَن 

َّ
 ال

َ
کردیلد و حلاال روز رسلتاخیز اسلت وللی شلما نمی دانسلتید«! )َو قـال درنلگ 

ُكْم  َبْعـِث َو هذا َیـْوُم الَبْعِث َو لِكّنَ
ْ
ِبْثـُمْ یِف ِكتـاِب اهلِل إیل  َیـْوِم ال

َ
َقـْد ل

َ
ـَم َو المیـاَن ل

ْ
ِعل

ْ
اوتوال

1. سوره یس، آیه 26.
2. مجمع البیان، ج 7 و 8، ص 421.

3. تفسیر »درالمنثور« طبق نقل »المیزان«، ج 17، ص 76.
4. تفسیر »ابوالفتوح رازی«، ج 9، ص 270 )پاورقی های مرحوم عالمه شعرانی(.

5. سوره روم، آیه 55.
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ُموَن(.1
َ
ُكْنُم ال َتْعل

ایلن تعبیلر نشلان می دهلد کله توقلف آنهلا تا روز قیاملت ادامه دارد و ایلن جز در مورد 
خ صحیح نیست. برز

جمعی از مفّسلران بزرگ همین تفسلیر را برگزیده اند که آیه اشلاره به حیات برزخی 
می کنلد، در حاللی کله بعضلی آن را اشلاره بله توقلف در دنیا می دانند کله مجرمان آن را 
بسلیار کم می شلمرند، همچون سلاعتی زودگذر و گاه آیه 46 سلوره نازعات را نیز گواه 
ًة اْوُضحاها: »آن روز  َبُثوا إاّل َعِشّیِ

ْ
ْوهَنا َلْ َیل ْم َیْوَم َیَر ُ بر آن گرفته اند که می فرماید: َكاهّنَ

کله قیاملت را مشلاهده می کننلد گویلی توّقفشلان )در دنیلا( جز شلامگاه یلا صبحگاهی 
بیشلتر نبوده اسلت«! ولی هیچ نشلانه روشلنی در همین آیه نیز وجود ندارد که منظور 
خ وجلود دارد. از ایلن  توقلف در دنیلا باشلد، بلكله در آن نیلز احتملال توقلف در عاللم بلرز
گذشلته آیله ملورد بحلث بلا توجله بله اینكله پایلان ایلن توقلف را روز قیامت ذکلر می کند 

خ« داشته باشد. نمی تواند تفسیری جز »برز
خ را این  در اینجلا ایلن سلؤال پیلش می آیلد کله چگونله آنهلا ملدت طوالنلی عالم بلرز

گونه کوچک و کم می شمرند؟
پاسلخ ایلن سلؤال بلا توجله بله یلک نكتله روشلن اسلت و آن اینكله: هنگاملی کله بله 
انسلان وعلده شلیرین و جالبلی داده شلود و آتلش شلوقش بلرای وصلول بله آن لحظله 
برافروخته تلر گلردد سلاعات و دقایلق بلر او بسلیار دیلر می گلذرد و گاه یلک سلاعت بله 
کی داده شود  منزله روزها و سال ها است، به عكس هنگامی که وعده مجازات دردنا
خ زملان متوقلف گلردد و گاه روزهلا و ماه هلا بله قلدری در نظلرش  انسلان میلل دارد چلر
بله سلرعت می گلذرد کله گویلی لحظه هلا و دقایقلی بیشلتر نبلوده اسلت و چنیلن اسلت 

سرنوشت مجرمان در قیامت!
خ نیلز از علذاب الهلی بی نصیلب نیسلتند املا علذاب  درسلت اسلت کله در عاللم بلرز

برزخی کجا و عذاب عالم قیامت کجا؟!
خ بعد از آغاز عذاب قبر برای گروهی حكم  ایلن احتملال نیلز وجلود دارد که عالم برز
خلواب را دارد و طبیعلی اسلت کله آنهلا بعلد از قیلام قیاملت کله بله منزلله بیلداری اسلت 

ندانند چه مقدار توقف کرده اند؟
خ همه حقایق بر انسان منكشف و آشكار نمی شود، جای تعجب  و از آنجا که در برز
وِز« اسلت  نیسلت که این گونه امور بر آنها مخفی بماند، البته در قیامت که »َیْوُم الُبُر

حقایق به خوبی آشكار می گردد.2

1. همان، آیه 56.
2.  پیام قرآن، ج 5، ص 363 ل 361.
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ز( آیه 11 سوره غافر  
در هفتمیلن آیله ملورد بحلث از زبلان کفلار چنیلن نقل می کنلد که در قیامت به پیشلگاه 
کنون به  خداونلد »عرضله« می دارنلد: پلروردگارا! ما را دوبار میرانلدی و دوبار زنده کردی، ا
 ِ ْثَنَتْین

َ
َنا أ نا اَمّتَ ّبَ ْوا َر

ُ
گناهان خود معترفیم، آیا راهی برای خروج )از دوزخ( وجود دارد«؟ )قال

وٍج ِمْن َسِبیٍل(1  إیل  ُخُر
ْ

عَتَرْفنا ِبُذُنوِبنا َفَهل
ْ
ْثَنَتینِ َفا

َ
ْحَییَتنا أ

َ
َو أ

خ از این نظر اسلت که تصور دو مرگ و دو حیات  دالللت ایلن آیله بلر وجلود جهان برز
خ ممكن نیست، مرگ از این زندگی دنیا و سپس حیات برزخی  بدون قبول عالم  برز

و باز مرگ از حیات برزخی و سپس زندگی در عالم آخرت.
این به خاطر آن اسلت که در پایان این جهان و به اصطالح به هنگام نفخه صور، 
نله تنهلا انسلان ها کله همه فرشلتگان ارواح ملردگان که در قالب هلای مثالی در جهان 
ـماواِت َو ِمـْن یف ااْلْرِض )زملر، 68(  خ هسلتند بله مقتضلای َفَصِعـَق َمـْن یف الّسَ بلرز
ک خلدا در آن روز زنلده نمی مانلد، بنابرایلن بعلد از حیات  می میرنلد و کسلی جلز ذات پلا

برزخی نیز مرگی وجود دارد.
ج اسلت، چون در آیه شلریفه سلخن از دو  و اّملا حیلات عاللم دنیلا از ایلن حسلاب خلار

حیات بعد از مرگ است، حیات دنیا بعد از مرگ نیست.
وللی بعضلی احتملال داده انلد کله منظلور از ملرگ اّول، قبلل از وجلود انسلان در دنیلا 
ک بلود می باشلد، بنابرایلن زندگلی اّول نیلز زندگی این دنیلا خواهد بود و  زمانلی کله خلا
ملرگ دّوم در پایلان ایلن جهلان اسلت و حیلات دّوم رسلتاخیز، شلبیه چیلزی کله در آیله 
َّ ُیْحِییُكْم  ُ

یُتُكْم ث َّ مُیِ ُ
ُكْم ث ْحیا

َ
 َفأ

ً
ْمواتا

َ
وَن ِباهلل ِو َكُنُمْ أ 28 بقره آمده اسلت َكْیَف َتْكُفُر

ْیِه ُتْرَجُعوَن: »چگونه به خدا کافر می شلوید در حالی که مرده بودید، شلما را زنده 
َ
َّ ِإل ُ

ث
کرد، بعد می میراند و بار دیگر زنده می کند، سپس به سوی او باز می گردید«.

وللی روشلن اسلت کله تعبیر بله »مرگ اّول« صحیح اسلت، املا »میرانیدن« صحیح 
ک بلود ملرده بلود، نله اینكله خداونلد او  نیسلت، بله تعبیلر دیگلر زمانلی کله انسلان خلا
را میرانلده بلود، چلون می رانیلدن حتملًا بایلد بعلد از حیلات باشلد، بنابرایلن تعبیلر آیله 
خ( تطبیق نمی کند، مگر اینكه برای میراندن  مورد بحث جز با تفسلیر اّول )عالم برز

معنای مجازی در نظر گرفته شود و آن هم بدون قرینه جایز نیست.
ل برای حیات در قبر کرده اند، حیاتی که بعد از مدت  بعضی نیز به این آیه استدال
کوتاهلی بله ملرگ می انجاملد )و در واقلع آن هلم نوعلی حیلات برزخی موقت اسلت( در 

1. سوره غافر، آیه 11.
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اینكله حیلات در قبلر چگونله اسلت؟ آیلا جسمانی اسلت یلا برزخلی و در قابلل مثاللی؟ یلا 
نیمه جسمانی؟ در میان دانشمندان گفتگو است و به خواست خدا بعدًا به آن اشاره 

خواهیم کرد.1
کله  خ )جهانلی  ع آیلات هفتگانله فوق نظلر قلرآن مجیلد دربلاره عاللم بلرز از مجملو
فاصلله میلان ایلن دنیلا و عاللم آخلرت اسلت( تلا حلد زیلادی روشلن می شلود و بله فرض 
کله بعضلی از ایلن آیلات جلای گفتگلو داشلته باشلد صراحلت آیلات دیگلر )ماننلد آیلات 

نخستین( جایی برای تردید باقی نمی گذارد.
بله علالوه تعبیلر از ملرگ به »توفی« )قبض ارواح( در آیات متعدد قرآن اشلاره زنده و 

خ است. روشنی به وجود جهان برز
خ به چشلم نمی خورد  ح زیلادی دربلاره جزئیلات جهان برز منتهلا در آیلات قلرآن شلر
و تنهلا اصلل وجلود ایلن جهلان و بخشلی از پاداش هلای نیكلوکاران و مجازات هلای 
بدکاران در آن آمده است ولی در اخبار و روایات اسالمی تفاصیل زیادی در این زمینه 

وجود دارد که به قسمتی اشاره خواهیم کرد.2

6 (برخی از خصوصیات عالم برزخ
الف(برزخ ادامه و استمرار حیات انسان

خ در حقیقلت ادامله وجلود عاللم دنیلا و اسلتمرار حیلات انسلان پلس از ملرگ تلا  بلرز
برپایلی قیاملت اسلت.3 در روایتلی از امام صلادق آمده که روح پس از مرگ به بدنی 
ماننلد بلدن دنیلوی منتقلل می شلود ....4 روایلات دیگلری بلا همیلن مضملون را نیلز 
می تلوان یافلت و تالشلهایی نیلز بلرای تطبیلق آنهلا با بلدن مثالی صورت گرفته اسلت. 
بله اعتقلاد برخلی، بلر پایله روایات خاصله و عامه روح پس از مفارقت بدن به اجسلامی 
کله در نهایلت لطافت انلد تعللق می گیلرد. ایلن اجسلام شلبیه جسلم جلّن و شلبیه بلدن 
گلر کسلی آن را ببینلد می گویلد: این همان شلخصی  عنصلری هسلتند، بله نحلوی کله ا

است که در دنیا او را می دیدیم.5  

1. پیام قرآن، ج 5، ص 364.
2. همان.

3. المیزان، ج 4، ص 83.
4. الكافی، ج 3، ص 244.

5. بحاراالنوار، ج 6، ص 271؛ حق الیقین، ج 2، ص 64.
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ب(مدت مكث در عالم برزخ
خ  خ، عمومیلت آن و مقلدار مكلث انسلان در بلرز یكلی از مباحلث مربلوط بله بلرز
خ مرحلله ای قهلری از مراتلب وجلود اسلت و عبلور از آن بلرای همله  اسلت. عاللم بلرز
ضلروری اسلت؛ وللی کسلانی کله در دنیلا در سلعادت یا شلقاوت کامل شلده و کماالت 
عقالنلی و فضایلل یلا رذایلل کسلب کرده انلد برزخشلان کوتلاه بلوده و زودتلر از افلراد 
متوسلط وارد بهشلت یلا جهنلم اخلروی می شلوند1، ازاین رو براسلاس برخلی روایات، 
خ اولیای الهی بیش از سله روز نیسلت که آن هم به سلبب عالقه طبیعی و تعّلق  برز
جبّللی آنلان اسلت.2 برخلی نیلز از روایاتلی اسلتفاده کرده انلد کله نفلوس کاملله ماننلد 
خ وارد آخلرت می شلوند3 ؛  خ نداشلته، بلدون مكلث در عاللم بلرز پیامبلر و ائمله بلرز
خ  تنهلا از محلض ایملان و محلض کفلر پرسلش  وللی براسلاس روایلات دیگلری در بلرز
می شلود و انسلان های متوسلط رها می شلوند.4 در توضیح این روایات )به گونه ای 
که با آنچه گذشلت منافات نداشلته باشلد( شلاید بتوان گفت مقصود آن اسلت که از 
خ عبور  انسان های کامل در ایمان یا کفر، پرسش می شود تا به سرعت آنان را از برز
خ رها می شلوند. برخی گفته اند:  داده وارد آخرت کنند و انسلان های متوسلط در برز
خ فقلط از مسلائلی کله انسلان بایلد بله آنهلا اعتقلاد و ایملان داشلته باشلد  در عاللم بلرز

سلؤال می شلود و رسلیدگی به سلایر مسلائل، به قیامت موکول می گردد.5  
ج(تكامل برزخی

خ، تكامل برزخی است. تكامل برزخی از منظر روایات  از دیگر مباحث مربوط به برز
امری مسلم است؛ مانند ثواب بردن شخصی که از دنیا رفته از صدقات جاریه ای که 
پس از مرگ وی نیز برای دیگران سودمند است؛ نظیر ساختن مسجد و باقی گذاردن 
علم مفید یا سود بردن از کارهای نیكی که دیگران انجام داده و ثوابش را به او هدیه 
می کننلد،6 ازایلن رو تكاملل برزخلی بایلد بله گونه ای تبیین شلود که با مبانلی عقلی نیز 

ناسازگاری نداشته باشد.7     

1. معاد از دیدگاه امام خمینی )ره(،ص 372.
2. همان، ص 175؛ چهل حدیث، ص 124.

3. دررالفوائد، ج 2، ص 419؛ البرهان، ج 4، ص 36.
4. الكافی، ج 3، ص 235- 236.

5. مجموعه آثار، )شهید مطهری( ج 2، ص 518، »زندگی جاوید یا حیات اخروی«.
6. المعتبر، ج 1، ص 341؛ الخصال، ص 151، 323.

7. دائرة المعارف قرآن کریم)5(، ص 469.
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روایات1  

الف( امام علی بن موسی الرضا از امیر مؤمنان علی چنین نقل می کند که هنگامی 
که حضرت، مشغول خطبه بود و مردم را تشویق به جهاد می کرد، جوانی برخاست و عرض 
کرد: ای امیر مؤمنان! فضیلت جنگجویان در راه خدا را برای من تشریح کن امام در پاسخ 
فرملود: ملن بلر مرکلب پیغمبرو پشلت سلر آن حضرت سلوار بلودم و از غزوه ذات السالسلل 

برمی گشتیم همین سؤالی را که تو از من نمودی من از  پیامبر کردم.
کله جنگجویلان، تصمیلم بلر شلرکت در میلدان جهلاد  پیامبرفرملود: هنگاملی 

خ را برای آنها مقرر می دارد. می گیرند خداوند آزادی از آتش دوز
و هنگاملی کله سلالح برمی دارنلد و آملاده میلدان می شلوند فرشلتگان بله وجلود آنهلا 

افتخار می کنند.
و هنگامی که همسر و فرزند و بستگان آنها با آنها خداحافظی می کنند، از گناهان خود 
خارج می شوند ... از این موقع آنها هیچ کاری نمی کنند مگر اینكه پاداش آن، مضاعف 
می گردد و در برابر هر روز پاداش عبادت هزار عابد برای آنها نوشته می شود ... و هنگامی 

که با دشمنان روبرو می شوند، مردم جهان، نمی توانند میزان ثواب آنها را درک کنند.
و هنگامی که گام به میدان برای نبرد بگذارند و نیزه ها و تیرها رد و بدل شود و جنگ 
تلن بله تلن شلروع گلردد، فرشلتگان با پر و بال خود اطراف آنهلا را می گیرند و از خدا تقاضا 
نة  می کننلد کله در میلدان، ثابلت قلدم باشلند، در ایلن هنلگام منلادی صدا می زنلد، »احلج
ل السیوف «: بهشت در سایه شمشیرها است، در این هنگام ضربات دشمن  تت ظال

بر پیكر شهید، ساده تر و گواراتر از نوشیدن آب خنک در روز گرم تابستان است.
کله شلهید از مرکلب فلرو می غلطلد، هنلوز بله زمیلن نرسلیده، حوریلان  و هنگاملی 
بهشتی به استقبال او می شتابند و نعمت های بزرگ معنوی و مادی که خدا برای او 

ح می دهند. فراهم ساخته است، برای او شر
و هنگاملی کله شلهید بله روی زمیلن قلرار می گیلرد، زمیلن می گویلد: آفریلن بلر روح 
کیزه پرواز می کند، بشلارت باد بر تو، ان لك ما ال عین رأت و ال  کیزه ای که از بدن پا پا
اذن سعـت و ال خطـر عـی قلـب بشـر: نعمت هایلی در انتظار تو اسلت که هیچ چشلمی 
ندیلده و هیلچ گوشلی نشلنیده و بلر قللب هیلچ انسلانی خطلور نكلرده اسلت و خداونلد 

خ و ویژگی هلای آن سلخن بله میلان آملده  1.  در احادیلث اسلالمی بله طلور بسلیار گسلترده ای دربلاره عاللم بلرز
اسلت ایلن روایلات بله قلدری زیلاد اسلت کله مرحلوم خواجله طوسلی در تجریلد العقائلد ادعلای تواتر آنهلا را کرده 
اسلت، آنجلا کله می گویلد: »َو َعلذاُب اْلَقْبلِر واِقلٌع ِبالْملكان َو َتواَتلَر اْلَسلَمُع ِبُوُقوِعلِه«. »علذاب قبلر واقعیلت دارد، 

ع آن خبلر می دهلد.  ممكلن اسلت، و روایلات متواتلر نیلز از وقلو
ً

چلرا کله عقلال
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می فرمایلد: ملن سرپرسلت بازمانلدگان اویلم، هلر کلس آنهلا را خشلنود کند مرا خشلنود 
کرده است و هر کس آنها را به خشم آورد مرا بخشم آورده است....1 

کرم آمده است که فرمود: ب( نیز از پیغمبر ا
ـِة اْو ُحْفـَرِة ِمـْن ُحَفـِر الّنیـران؛ قبـر یـا باغـی اسـت از  ّنَ َ یـاِض احْلج ْوَضـة ِمـْن ِر َقْبـُر َر

ْ
»ال

باغ های بشت، یا حفره ای از حفره های دوزخ«.2 
َبـْرَزِخ: 

ْ
ْیُكـْم یف ال

َ
ُف َعل ـّوَ نَ َ

ج(در روایتلی از املام صلادق می خوانیلم کله فرملود: ات
خ چیسلت؟«  َبـْرَزُخ: »برز

ْ
خ دربلاره شلما می ترسلم«. روای سلؤال کلرد: مـا ال »ملن از بلرز

خ همان قبر است از آن زمانی که  َقْبُر ُمْنُذ ِحینَ َمْوِته إیل  َیْوِم الِقیاَمة«: »برز
ْ
ل

َ
فرمود: »أ

انسان می میرد تا روز قیامت«.3  
کرممی فرماید: د(حدیثی که از پیامبر ا

ْن  ِ
َ

ِة، مف ّنَ َ ْهِل احْلج
َ
، إْن كاَن ِمْن أ َعیِشِّ

ْ
َغداِة َو ال

ْ
ْیِه َمْقَعُدُه بال

َ
َحَدُكْم إذا ماَت ُعِرَض َعل

َ
»إّنَ أ

 هذا َمْقَعُدَك ِحْینَ َیْبَعُثَك اهلُل َیْوَم الِقیاَمِة«4
ُ

ْن الّناِر، ُیقال ِ
َ

ْهِل الناِر مف
ْ
ِة َو إْن كاَن ِمْن أ ّنَ َ احلج

گر از  هنگامی که یكی از شلما از دنیا برود جایگاه او صبح و شلام به او عرضه می شلود، ا
گر از اهل دوزخ باشد جایگاهش در دوزخ و به  اهل بهشت باشد جایگاهش در بهشت و ا
او گفته می شود این جایگاه تو است هنگامی که خداوند تو را در قیامت مبعوث می کند«.

کلرم می خوانیلم: هنگاملی که اجسلاد کشلتگان  هلل(  در روایلت معروفلی از پیغمبلر ا
مشرکان مّكه را در جنگ بدر در چاهی ریختند در کنار چاه  ایستاد و این جمله ها را فرمود:

وا: یا 
ُ
؟ قال

ً
ّبِ َحّقا ؟ َفإین َوَجْدُت ما َوَعَدین َر

ً
ُبُكْم َحّقا  َوَجْدُتْ ما َوَعَد َر

ْ
 الَقلیِب َهل

َ
ْهل

َ
»یا أ

یُبوَن!«5 َیْوَم ال ُیحجِ
ْ
ْم َولِكّنَ ال  ِمْنُ

ُ
ُقْول

َ
َع ِلا أ ْسَ

َ
ْنُمْ َبأ

َ
 ما أ

َ
 َیْسَمُعوَن؟ قال

ْ
 اهلل! َهل

َ
َرُسول

 »ای اهل چاه! آیا آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتید؟ من 
که وعده پروردگارم را )در مورد پیروزی( حق یافتم!

گروهلی علرض کردنلد: ای رسلول خلدا! آیلا آنهلا می شلنوند؟ فرملود: شلما نسلبت به 

1. آنچله در بلاال ذکلر شلد خالصله روایتلی اسلت کله مفسلر بلزرگ اسلالم مرحلوم طبرسلی در مجملع البیلان ذیلل 
آیله فلوق نقلل کلرده اسلت.

2. صحیلح ترملذی، جللد 4، کتلاب صفلة القیاملة، بلاب 26، حدیث 2460، در منابع شلیعه ایلن حدیث گاه از 
امیرمؤمنان علی  و گاه از امام علی بن الحسلین نقل شلده اسلت )بحاراالنوار، ج 6، ص 214 و 218(.

3. تفسیر برهان، جلد 3، صحفه 120، حدیث 2 و 1.
4. مجمع البیلان، ایلن حدیلث را از صحیلح بخلاری و مسللم، ذیلل آیله فلوق نقلل کلرده اسلت )جللد 7 و 8، 

صفحله 526(.
5. کنزالعمال، ج 10، ص 377، حدیث 29876.
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آنچه من می گویم از آنها شنواتر نیستید ولی آنها امروز پاسخ نمی دهند!  
و(در حدیث دیگری آمده: پیامر  گروهی از مشرکان را به نام خطاب کرد و گفت: 
؟ َفاین َقْد َوَجْدُت 

ً
ُكْم َحّقا ّبُ  َوَجْدُتْ ما َوَعَد َر

ْ
ُة! َهل یا ابا َجْهل! یا ُعْتَبُة! یا َشْیَبة! یا اَمّیَ

 َو 
َ

واَح فیا؟ َفقال ُم ِمْن اْجسـاٍد ال اْر ِ
ّ
 اهلِل اما ُتَكل

َ
 ُعَمُر، یا َرُسـول

َ
، َفقال

ً
ّبِ َحّقا ما َوَعَدین َر

1:!
ً
ْم ال َیْسَتِطیُعوَن َجوابا ُ ْم َغْیُر اهّنَ  ِمْنُ

ُ
َع ِلا اُقْول ِذی َنْفِس ِبَیِدِه ما اْنُمْ ِباْسَ

َّ
ال

 »فرملود: ای ابوجهلل! ای عتبله! ای شلیبه! ای امّیله! آیلا آنچله را خداونلد بله شلما 
وعده داده بود حق یافتید؟ من آنچه را که خداوند به من وعده داده بود حق یافتم، 

عمر گفت: ای رسول خدا! با اجسادی سخن می گویی که روح در آنها نیست؟
فرمود: سلوگند به کسلی که جانم به دسلت اوسلت شلما نسلبت به آنچه می گویم از 

آنها شنواتر نیستید؛ فقط آنها نمی توانند پاسخی بگویند«.  
ز(در نهج البالغله از امیرمؤمنلان عللی  می خوانیلم: هنلگام مراجعلت از جنلگ 
صفیلن در کنلار قبرسلتانی کله پشلت دروازه کوفله بلود ایسلتاد و بلا ایلن کلمات بلا ارواح 

مردگان سخن گفت:
واُج َفَقْد  ا ااْلْز ا الُدوُر َفَقْد ُسِكَنْت، َو اّمَ ُكْم َتَبٌع الِحٌق، اّمَ

َ
ُن ل ْ َ

نا َفَرُط ساِبٌق، َو ن
َ
اْنُمْ ل

ا َخَبُر ما ِعْنَدُكْم؟
َ

 َفَقُد ُقِسَمْت، هذا َخَبُر ما ِعْنَدنا مف
ُ

ُنِكَحْت، َو اّما ااْلْموال
»شما بر ما پیشقدم شدید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد، خانه هایتان را دیگران 
سلاکن شلدند! همسلرانتان بله ازدواج دیگلران درآمدنلد! و اموالتلان تقسلیم شلد! اینهلا 

خبرهایی است که نزد ماست نزد شما چه خبر؟
وُكـْم اّنَ َخْیـَر الـّزاِد  ـَكالِم اَلْخَبُر

ْ
ـْم یف ال ُ

َ
ـْو اِذَن ل

َ
سلپس رو بله یلاران کلرد و فرملود: امـا ل

گلر بله آنهلا اجلازه سلخن گفتن داده شلود به شلما خبر می دهند  گاه باشلید ا الّتْقـوی : »آ
که بهترین زاد و توشه در سفر آخرت پرهیزگاری است«.2

خ به میان آمده  ح( بلاز در نهج البالغله در خطبه هلای متعلدد با صراحت سلخن از بلرز
در خطبه ای می خوانیم: امام  اشاره به گروهی از پیشینیان کرد و فرمود: اولِئُكْم 
: »آنها پیش از شما به کام مرگ فرو 

ً
َبْرَزِخ َسِبیال

ْ
ُكوا یف ُبُطوِن ال

َ
ُف عاَیِتُكْم ... َسل

َ
َسل

خ وارد شدند«.3   رفتند ... و در دورن عالم برز
ْنَیا ِإیَل 

ُ
ـا َقَطُعـوا الّد َ

َ
ط( و در خطبله دیگلری در توصیلف »اهلل ذکلر« می فرمایلد: َكاّن

خ و نوعی حیات  1. هملان ملدرك، ص 376، حدیلث 29874 ل ایلن احادیلث نله تنهلا دالللت بر وجود عالم بلرز
بلرای انسلان بعلد از ملرگ جسلمانی دارد، بلكله دلیلل بر این اسلت که آنهلا نوعی ارتباط با این جهلان نیز دارند، 

و حداقل بعضی از سلخنان را می شلنوند
2. نهج البالغه، کلمات قصار، کلمه 130.

3. نهج البالغه، خطبه 221.
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َقاَمـِة  َبـْرَزخ یِف ُطـوِل اْلِ
ْ
 ال

َ
ُعـوا ُعُیـوَب اهـل

َ
ل ـا اّطَ َ

َ
ّن

َ
ااْلِخـَرِة َو ُهـْم فیـا، َفشـاَهُدوا ذِلـِك َكأ

ِفیـِه؛ »بلا اینكله آنهلا در دنیلا هسلتند گویلی فاصلله میلان دنیلا و آخلرت را پیملوده و بله 
خ می نگرند  آخرت پیوسته اند، آنها ماوراء دنیا را مشاهده کردند، گویی به جهان برز

و از اسرار آن در طول اقامت در آن با خبر شده اند«.1  
ی( در حدیث دیگری در تفسیر درالمنثور از رسول خدا  می خوانیم که فرمود: 
کله اهلل رحمتنلد بله اسلتقبال او  کله روح  مؤملن قبلض شلود بنلدگان خلدا  هنگاملی 
می آیند و می گویند: مراقب تازه وارد باشید، استراحت کند، چون در زحمت شدیدی 
بوده، سپس از حال بعضی از دوستان و آشنایان سؤال می کنند و هنگامی که متوجه 
ْیـِه 

َ
ـا ال

َ
ـا هلل َو اّن

َ
می شلوند بعضلی از آنهلا قبلل از ایلن تلازه وارد از دنیلا رفته انلد می گویلد: اّن

خ برده اند )لذا در اینجا اثری از او نیست!(.2   راِجُعوَن او را به دوز
ْیَس ِمْن 

َ
ْشیاَء َفل

َ
َثَة أ ْنَكَر َثال

َ
ک( در حدیث دیگری از امام صادقمی خوانیم: َمْن أ

َقْبِر َو الّشفاَعةَ: »کسی که سه چیز را انكار کند از شیعیان 
ْ
َة یف ال

َ
ل

َ
ْسأ ْعراَج َو امْلَ ِشْیَعِتنا اْلِ

ما نیست: معراج، سؤال در قبر و شفاعت«.3  
ل( ایلن احادیلث را بلا حدیثلی از کنزالعملال از رسلول خلدا پایلان می دهیم )گرچه 
احادیلث در ایلن زمینله بسلیار زیلاد و متواتلر اسلت( حضرت اشلاره به شلهدای احلد کرد و 
ْم  ْیِ

َ
ُم َعل ِ

ّ
ِذی َنْفِس ِبَیِدِه الُیَسل

َّ
ِیْم، َفَوال

َ
ُموا َعل ِ

ّ
وُهْم َو أتوهم َو َسل وُر ا الّناُس ُز فرمود: اّیُ

وا َ: »ای ملردم آنهلا را زیلارت کنیلد و بله سلراغ آنهلا رویلد و 
ُ

ِقیاَمـِة ااّل َرّد
ْ
ُمْسـِلٌم ایل  َیـْوِم ال

سالم بر آنها بفرستید، سوگند به کسی که جانم به دست او است مسلمانی تا روز قیامت 
بر آنها سالم نمی فرستد مگر اینكه سالم او را پاسخ می گویند«.4  

داستان

ابو عتیبه می گوید: در محضر امام باقر  بودم جوانی وارد شد.
عرض کرد: من اهل شلام هسلتم دوسلت دار شلما بوده و از دشلمنانتان بیزارم ولی 

پدرم دوستان بنی امیه بود و جز من اوالدی نداشت.
او مایل نبود اموالش به من برسلد، بدین جهت همه را در جایی مخفی کرد. پس 

از فوت او هر چه جستجو کردم، مالش را پیدا نكردم.

1. همان مدرك، خطبه 222.
2. تفسیر ُدّرالمنثور مطابق نقل تفسیر المیزان، ج 20، ص 494 )با کمی تلخیص(.

3. بحار، ج 6، ص 223.
4. کنزالعمال، ج 10، ص 382، حدیث 29896.
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حضرت فرمود: دوست داری او را ببینی و محل پول ها را از خودش بپرسی؟
عرض کردم: بلی ! به خدا سوگند! شدیدا فقیر و نیازمندم.

امام نامه ای را نوشت و مهر کرد آنگاه فرمود: امشب با  این نامه به قبرستان بقیع 
می روی  وسط قبرستان که رسیدی صدا می زنی یا »درجان!« یا »درجان !«

شلخصی نلزد تلو خواهلد آملد، نامله را بله ایشلان بلده و بگلو ملن از طلرف املام 
محمدباقر  آمده ام. او پدرت را می آورد سپس هر چه خواستی از پدرت بپرس !

آن مرد نامه را گرفت و شبانه به قبرستان بقیع رفت و دستورات حضرت را انجام داد.
ابلو عتیبله می گویلد: ملن اول صبح خدمت امام محمد باقر رسلیدم تا ببینم آن مرد 

شب گذشته چه کرده است.
دیدم او در خانه ایسلتاده و منتظر اجازه ورود اسلت. اجازه دادند من هم با ایشلان 

وارد شدم.
بله املام علرض کلرد: دیشلب رفتم هر چله فرموده بودیلد انجلام دادم، درجان را 

صدا زدم وی آمد به من گفت:
همین جا باش تا پدرت را بیاورم.

گاه ملرد سلیاه چهلره ای را آورد، آتلش سلوزنده و دود جهنلم و علذاب و قهر الهی  نلا
قیافه اش را دگرگون سلاخته بود.

درجان گفت: این مرد پدر تو است.
از او پرسیدم: تو پدر من هستی ؟

پاسخ داد: آری !
گفتم: چرا قیافه ات این چنین تغییر یافته ؟

 جلواب داد: فرزنلدم ملن دوسلت دار بنی امیله بلودم و آنلان را بهتلر از اهل بیلت
می دانسلتم بله ایلن جهلت خداونلد ملرا علذاب کلرد و بله چنیلن روزگار سلیاهی گرفتلار 
شدم و چون تو از پیروان اهل بیت پیغمبر بودی، از تو بدم می آمد، لذا ثروتم را از 

تو پنهان کردم. اما امروز از این عقیده پشیمانم.
پسرم ! به باغی که داشتم برو و زیر درخت زیتون را بكن پول ها را درآور که مجموعا 
صدهزار درهم است. پنجاه هزار دهم آن را به امام محمد باقر تقدیم کن و پنجاه 

ج کن! 1 هزار درهم دیگر آن را خودت خر

1. بحار: ج 47، ص 245.
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خالصه و نتیجه گیری

• آیه شریفه به گوشه ای از مزایا و برکات فراوان زندگی برزخی شهیدان اشاره کرده 
و می فرمایلد: »َفِرِحـینَ ِبـا آتاُهـُم اهلُل ِمـْن َفْضِلـِه« آنهلا بخاطلر نعمت هلای فراوانلی کله 

خداوند از فضل خود به آنها بخشیده است خوشحالند.
شهیدان عالوه بر این که با مشاهده مقامات برادران مجاهدی که به آنها ملحق نشده اند 

خوشحال می شوند، خودشان هم هیچ گونه ترسی از آینده و غمی از گذشته ندارند.
نبلودن خلوف و حلزن عیلن روزی خوردن انسلان نزد خدا اسلت و به حكلم آیه: َو ما 
ِعْنَد اهلِل َخْیٌر« و آیه: »َو ما ِعْنَد اهلِل باٍق« آنچه نزد خدا اسلت هم نعمت و خیر اسلت، 

هم باقی است، نه عذاب و شری آمیخته با آن است و نه فنا و زوالی بدان راه دارد.
از لسلان آیلات روشلن می شلود، کله اوال کشلته شلدگان در راه خلدا از وضلع مؤمنیلن 

برجسته که هنوز در دنیا باقی مانده اند خبر دارند، 
خ در اصطلالح قلرآن، روایلات و مجموعه تعالیم اسلالمی بله معنای عالم پس  • بلرز

از مرگ و حد فاصل بین دنیا و آخرت است. 
عالم برزخ مرحله ای قهری از مراتب وجود است و عبور از آن برای همه ضروری است؛ 
وللی کسلانی کله در دنیلا در سلعادت یلا شلقاوت کاملل شلده و کملاالت عقالنلی و فضایلل یا 
رذایل کسلب کرده اند برزخشلان کوتاه بوده و زودتر از افراد متوسلط وارد بهشلت یا جهنم 

اخروی می شوند
کله  خ )جهانلی  ع آیلات هفتگانله فوق نظلر قلرآن مجیلد دربلاره عاللم بلرز از مجملو
فاصلله میلان ایلن دنیلا و عاللم آخلرت اسلت( تلا حلد زیلادی روشلن می شلود و بله فرض 
کله بعضلی از ایلن آیلات جلای گفتگلو داشلته باشلد صراحلت آیلات دیگلر )ماننلد آیلات 

نخستین( جایی برای تردید باقی نمی گذارد.




