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مقدمه :

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

»کسلی که دوسلت دار قرآن اسلت مسلاجد را نیز دوسلت دارد.« 

نلور خلدا هسلتند.  هلر دو جللوه  اسلت،  و مسلجد خانله خلدا  کالم خلدا  قلرآن 
گسسلتنی اسلت، للذا دوسلت دار قلرآن،  بیلن قلرآن و مسلجد پیونلدی عمیلق و نا
دوسلت دار مسلجد اسلت و دوسلت دار مسلجد، دوسلت دار قرآن. اوج این پیوند را 

که در صدر اسلالم جلوه بیشلتری داشلت، می توان در روایت زیر مشلاهده نمود.

ُقـْرآن « »مسلجدها را بلرای قلرآن 
ْ
َسـاِجُد ِلل ـا ُنِصَبـِت امْلَ َ

َ
کلرم: »ِإّن پیامبلر ا

خواندن سلاخته اند.«  

گفتلار نشلانه اهمیلت پرداختلن بله قلرآن در مسلاجد اسلت و بلر ایلن اسلاس  ایلن 
می تلوان دریافلت کله از اصللی تریلن کارکردهلای مسلجد کله در مبحث مسلجد طراز 
بله آن پرداختله می شلود، ایجلاد زمینله ای بلرای فراهلم شلدن ارتبلاط بلا قلرآن و در 

نتیجله فهلم و درک آن می باشلد. 

کنلد و  گلر در مسلاجد جلسلات تلالوت، حفلظ و تفسلیر قلرآن عمومیلت پیلدا  ا
دارای جاذبله و اسلتمرار باشلد، جامعله را دچلار تحلول فرهنگلی بزرگلی خواهلد کرد 
و مسلاجد بله عنلوان پایلگاه نشلر فرهنلگ قلرآن و ایملان جایلگاه حقیقلی خلود را 
بازمی یابلد و عطلر ایملان بله خلدا و قلرآن از آن به مشلام می رسلد و جان هلا را حیاتی 

نو می بخشلد.

و  احلديـث،  حسـُن 
َ
أ فِإّنـُه  الُقـرآَن  ُمـوا 

َّ
»َتعل می فرمایلد:  عللی�  مؤمنلان  امیلر 

ـدور، و أحِسـُنوا  بیـُع الُقلـوب، و استْشـُفوا ِبُنـوره فإّنـه شـفاء الّصُ تفّقهـوا فيـه فإّنـه ر
گفتلار اسلت، و آن را  کله بهتریلن  تالَوَتـُه فإّنـه أنفـُع القصـص« »قلرآن را بیاموزیلد 
کله شلفای  کله بهلار دل هاسلت، از نلور آن شلفا و بهبلودي خواهیلد  نیلک بفهمیلد 
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سلینه هاي بیملار اسلت، و قلرآن را نیکلو تلالوت کنیلد کله سلودبخش ترین داسلتان هلا 
است.«  

مقلام معظلم رهبلری در این خصلوص می فرمایند: 

بله شلما جوانلان عزیلز توصیله می کنلم ُانسلتان را بلا قلرآن زیلاد کنیلد؛ آن کسلانی 
گلر بلا قلرآن مأنلوس  کردنلد، قلدر ایلن ارتبلاط را بداننلد؛ ا کله بلا قلرآن ارتبلاط پیلدا 
شلدیم، بله قلرآن نزدیلک شلدیم، مفاهیلم قرآنلی در دل ما توانسلت اثر بگذارد، آن 
 وقلت می توانیلم امیلدوار باشلیم کله اّملت اسلالم، علّزت وعلده داده شلدۀ از سلوى 

؛    ُة َو ِلَرُسـوِلِه َو ِللُمؤِمنین خلداى متعلال را بله دسلت خواهلد آورد: َو هلِل  الِعـّزَ

کثر مسلاجد کشور تا حدودی  در چند سلال گذشلته مسلئله تالوت قرآن کریم در ا
تثبیلت شلده و زملان و جایگاهلی مشلخص را بله خلود اختصلاص داده اسلت. املا 
مسلئله تفسلیر مورد غفلت قرار گرفته اسلت. و این در حالی اسلت که قرآن کریم در 
اهمیلت تدبلر و اندیشلیدن درآیاتلش سلخن گفتله اسلت و مسللمانان را بله مطالعله 

و تفکلر در کالمش تشلویق کرده اسلت. 

َبـاب )این کتابلى 
ْ
ل

َ
ـو اْل

ُ
ول

ُ
ـرَ  أ

ّ
ـرُ وا آَياِتـِه َوِلَیَتَذَك َبّ

ّ
َیَد

ّ
ْیـَك ُمَبـارَ ٌك ِل

َ
َنـاُه ِإل

ْ
نَزل

َ
ِكَتـاٌب أ

مبلارک اسلت کله آن را بله سلوى تلو نلازل کرده ایم تا در ]باره [ آیلات آن بیندیشلند، 
و خردمنلدان پنلد گیرند.( 1

از سلوی دیگر، درسلت اسلت که قرآن به زبان مردم نازل شلده و کتابى مبین و 
ح و توضیح دهد: آشلکار اسلت، اما به پیامبر گرامی دسلتور داده تا قرآن را شلر

رُ وَن. )و این قرآن 
ّ

ُهْم َيَتَفَك
َّ
َعل

َ
ـْم َول ْيِ

َ
 ِإل

َ
ل اِس َما ُنِزّ نَ ِللَنّ ْكـرَ  ِلُتَبـِیّ ْیـَك الِذّ

َ
َنـا ِإل

ْ
نَزل

َ
وأ

را به سوى تو فرود آوردیم، تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است 
توضیلح دهلی، و امیلد که آنان بیندیشلند.( 2

ح نهضلت قرآنلی مسلاجد، کله چنلدی اسلت توسلط  للذا یکلی از ارکان اصللی طلر
کریلم  مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد دنبلال می شلود بله تفسلیر موضوعلی قلرآن 
اختصلاص پیلدا کلرد تلا زمینله انلس بیشلتر و در نتیجله فهلم عمیلق تلر آیات شلریفه 

1. صف ، 29.
2. نحل ، 44.



9

گردد. فراهم 

کله پیلش رو داریلد در راسلتای تحقلق ایلن مهلم تدویلن شلده و در آن  کتابلى 
52 آیله از آیلات کالم اهلل مجیلد در قاللب موضوعلات مختللف )هلر هفتله یلک آیله( 
ملورد بررسلی و تبییلن قلرار گرفتله اسلت و ذیلل هلر آیله، مطالب تفسلیری از روایات 
مختللف )شلان نلزول، روایلات مرتبلط بلا نلکات تفسلیری، و داسلتان هلا ی پنلد 

آموز( ارائه گردیده اسلت.

کله درمطاللب ارائله  کاملاًل منطبلق بلر آیاتلی اسلت  کتلاب  ترتیلب آیلات در ایلن 
گرامیلان  شلده، در سلالنامه 1394 مرکلز رسلیدگی بله املور مسلاجد خدملت شلما 

ارسلال شده است. 

ضملن تقدیلر و تشلکر از محقلق و نویسلنده ارجمنلد حجلة االسلالم ابوالفضلل 
بیلات و همچنیلن هملکاران دفتلر مطالعلات و پژوهش هلای مرکز  رسلیدگی به امور 
مسلاجد کله در تهیله و تنظیلم ایلن اثلر تلالش و مسلاعی داشلتند، امیلد  می رود اعزه 
گرانقلدر و اسلاتید معلزز ، بلا ارائله دیلدگاه و مطاللب ارزشلمند خویلش یاری گلر  ایلن 

رویلداد مبلارک در ادامله مسلیر  باشلند.   
جعلنا اهلل من عامری مساجداهلل
 معاونت فرهنگی- اجتماعی
مرکز رسیدگی به امور مساجد

 





دین شناسی

ِ ِفْرَقـٍة 
ّ

ـْو ال َنَفـَر ِمـْن ُكل
َ
ـًة َفل

َ
وا َكاّف ْؤِمُنـوَن ِلَیْنِفـُر »َو مـا كاَن امْلُ

وا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا  يـِن َو ِلُیْنـِذُر ُهـوا ِف الّدِ
َ

ـْم طاِئَفـٌة ِلَیَتَفّق ِمْنُ
ون.« ُهْم َيْحَذُر

َّ
َعل

َ
ْم ل ْيِ

َ
ِإل

]سوره  توبه، آيه 122[

»مؤمنان وظیفه ندارند كه همه رهسـپار میدان هاى نبرد شـوند 
و از دسـتیابى بـه دانـش بـاز ماننـد؛ چـرا از هرفرقـه اى گروهـى نـزد 
پیامبـر نمى رونـد تـا دانـش دیـن بیاموزنـد و هنگامى كه به سـوى 
قومشـان بازگشـتند آنـان را از مخالفـت بـا احـكام الهـى هشـدار 

دهند، باشد كه آنان بترسند؟«

27
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شأن نزول

مرحوم طبرسی در مجمع البیان از ابن عباس چنین روایت کرده است که هنگامی که 
پیامبر �به سوى میدان جهاد حرکت می کرد، همه مسلمانان به استثناء منافقان و 
معذوران در خدمتش حرکت می کردند، اما پس از آنکه آیاتی در مذمت منافقان نازل شد و 
مخصوصا متخّلفان جنگ تبوک را به باد مالمت گرفت، مؤمنان را بیش از پیش مصّمم 
به شرکت در میدان هاى جهاد کرد، حتی در جنگ هایى که پیغمبر  شخصا شرکت 
نمی کرد )سریه ها( همگی به سوى میدان می رفتند و پیامبر  را تنها می گذاردند، آیه 
فلوق نلازل شلد و اعلالم کلرد کله در غیلر مورد ضرورت، شایسلته نیسلت همه مسللمانان به 
سلوى میلدان جنلگ برونلد )بلکله گروهلی در مدینله بماننلد، و معلارف و احکام اسلالم را از 

پیامبر  بیاموزند، و به دوستان مجاهدشان پس از بازگشت تعلیم دهند(.
هملان مفسلر بزرگ شلان نلزول دیگلرى بله ایلن مضملون نیز نقل کرده اسلت کله گروهی از 
یاران پیامبر براى تبلیغ اسالم به میان قبائل بادیه نشین رفتند، بادیه نشینان َمقدم آنها 
را گرامی داشتند، و به آنها نیکی کردند، ولی بعضی به آنها ایراد گرفتند که چرا پیامبر  را 
  رها کردید و به سراغ ما آمدید، آنها از این نظر ناراحت و افسرده شدند و به خدمت پیامبر

بازگشتند آیه نازل شد و برنامه تبلیغی آنها را تصویب کرد و از آنها رفع نگرانی شد.
شلان نلزول سلومی نیلز در تفسلیر»تبیان« بلراى آیله فلوق نقلل شلده و آن اینکله 
بادیه نشلینان هنگاملی کله مسللمان شلدند بلراى فلرا گرفتلن احلکام اسلالم همگی به 
سوى مدینه حرکت کردند، و این سبب باال رفتن قیمت اجناس و ارزاق و مشکالت و 
گرفتاریهاى دیگرى براى مسلمانان مدینه شد، آیه نازل گردید و به آنها دستور داد، 
الزم نیسلت همگی شلهر و دیار خود را خالی کنند و براى فهم معارف اسلالم به مدینه 

بیایند، بلکه کافی است گروهی این عمل را انجام دهند.1

گان مهم واژ

__   نفر
گر با »الی« باشلد به معنی  گلر بلا »ملن« و »علن« آیلد بله معنلی دورى و تفّرق باشلد و ا ا

1. تفسیر نمونه، ج 8، ص 190.
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گر گوئیم: »نفر منه و عنه« یعنی از آن دور شلد  خلروج و رفتلن اسلت و بله عبلارت دیگلر ا
گر گوئیم »نفر الیه« یعنی به سوى آن رفت.  و ا

__   فقه
در مصباح گفته: »الفقه: فهم الّش ء«.

تفّقله در دیلن، بله معنلاى تلالش بلراى کسلب شلناخت عمیلق در دیلن و عقایلد و 
احکام اسالمی است.

فقله، آن چنلان مهلّم اسلت کله رسلول خلدا در بدرقله ى عللی  بله یملن، به او 
هـم 

ّ
فرملان آملوزش فقله ملردم را داد، »فّقههـم ف الديـن« و او را چنیلن دعلا کلرد: »الل

فّقهه ف الدين« با آن که وى فقیه ترین مردم بود.
ـه ف الّديـن فـان 

َ
چنلان کله حضلرت امیلر  بله فرزنلدش سلفارش می کنلد: »َتفّق

نبيـاء« امام حسلین  نیز شلب عاشلورا در جمالتلی خداوند را چنین  الفقهـاء ورثـة اال
ستود: حمد خدایى که ما را فقیه در دین قرار داد.

گلر بلراى املام حادثله اى اتفلاق افتلاد، تکلیلف مردم  از املام صلادق� پرسلیدند: ا
چیسلت؟ املام ایلن آیله را تلالوت فرملود کله از هلر شلهر و طایفله اى بایلد براى شلناخت 

امام حرکت کنند. 

__   نذر
دانستن و حذر کردن.

گویلد: »نـذر بالـّش ء: علمـه فحـذره« انلذار بله معنلی اعلالم اسلت بلا  در قاملوس 
تخویف »أنذره باالمر انذارا: أعلمه و حّذره و خّوفه«.

نکات تفسیری

1(  مقصود از تفقه در دین 
معنلاى آیله ایلن اسلت کله: بلراى مؤمنیلن سلایر شهرسلتان هلاى غیلر مدینله جایلز 
نیسلت که همگی به جهاد بروند، چرا از هر شلهرى یک عده به سلوى مدینة الرسلول 
کوچ نمی کنند تا در آنجا احکام دین را یاد گرفته و عمل کنند و در مراجعت هموطناِن 
خود را با نشر معارف دین انذار نموده، آثار مخالفت با اصول و فروع دین را  به ایشان 

گوشزد کنند، تا شاید بترسند و به تقوا بگرایند.
از اینجا معلوم مى شود كه:

اواًل:مقصلود از تفّقله در دیلن فهمیلدن همه معارف دینی از اصول و فروع آن اسلت، 
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نله خصلوص احلکام عمللی، کله فعلال در لسلان علملاى دین کلمله فقه اصطلالح در آن 
وا َقْوَمُهـْم- و قلوم خلود را انلذار کننلد« و  شلده، بله دلیلل ایلن کله می فرمایلد: »َو ِلُیْنـِذُر
معللوم اسلت کله انلذار بلا بیلان فقله اصطالحلی، یعنلی بلا گفتلن مسلائل عمللی صلورت 

نمی گیرد، بلکه احتیاج به بیان اصول عقاید دارد.
کلردن بلراى جهلاد، از طلبله عللوم دینلی  و ثانیًا:معللوم می شلود کله وظیفله کلوچ 

برداشته شده و آیه شریفه به خوبى بر این معنا داللت دارد.
و ثالثلًا: معانلی دیگلرى کله مفسلرین احتملال داده انلد )و در ادامله پلاره اى از آنهلا 
نقل می شلود( از سلیاق آیه دور اسلت، مثال بعضی1 گفته اند: مقصود از این که فرمود: 
نبایلد همله کلوچ کننلد ایلن اسلت کله نباید همه بلراى آموختلن احکام دین بله مدینه 
ْو ال َنَفَر« کوچ کردن 

َ
بیایند. بعضی2 دیگر گفته اند مقصود از کوچ کردن در جمله »َفل

بلراى جهلاد و مقصلود از »ليتفقهـوا« در شلهر مانلدن  علده اى دیگلر اسلت، تلا وقتلی آن 
مجاهدیلن بله شلهر برگشلتند ایلن علده آنلان را انلذار کننلد. اینهلا و همچنیلن معانلی 
دیگلرى کله احتملال داده انلد از سلیاق دور اسلت و ملا متعلرض نقلل و بحلث در آنهلا 

نمی شویم.3  

2( تقسیم وظیفه جهاد و تحصیل علم برای مسلمین

آیله فلوق کله بلا آیلات گذشلته در زمینه جهاد پیوند دارد، اشلاره بله واقعیتی می کند 
که براى مسلمانان جنبه حیاتی دارد و آن این که: گر چه جهاد بسیار پر اهمیت است 
و تخّللف از آن ننلگ و گنلاه، وللی در ملواردى کله ضرورتلی ایجلاب نمی کنلد کله همله 
مؤمنان در میدان جهاد شرکت کنند، مخصوصًا در مواقعی که پیامبر�شخصا در 
مدینه باقی مانده نباید همه به جهاد بروند بلکه الزم است هر جمعیتی از مسلمانان 
به دو گروه تقسیم شوند گروهی فریضه جهاد را انجام دهند و گروه دیگرى در مدینه 

بمانند و معارف و احکام اسالم را بیاموزند.4

3( توجه به شرایط برای ترک جهاد و تحصیل علم 

بعضلی چنیلن تصلور کرده انلد کله میلان ایلن آیله و آیلات سلابق نوعی منافلات دیده 
می شلود، زیلرا در آیلات گذشلته بله همله دسلتور شلرکت در میلدان جهلاد داده شلده و 

1. مجمع البیان، ج 3، جزء 11، ص 165.
2. مجموعة من التفاسیر ،ج 3، ص 219.

3. ترجمه المیزان، ج 9،ص 550.
4. تفسیر نمونه، ج 8،ص 193.
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تخلف کنندگان به شلدت مورد سلرزنش قرار گرفتند، ولی در آیه مورد بحث، دسلتور 
می دهد که همه نباید به سوى میدان جهاد حرکت کنند.

اما روشن است که این دو دستور با توجه به شرایط مختلف صادر شده، مثاًل در مورد 
جنلگ تبلوک و روبلرو شلدن بلا ارتش نیرومنلد امپراطورى روم، چلاره اى جز این نبود که 
همه مسلمانان آماده جهاد شوند، ولی در مورد مقابله با گروه هاى کوچک تر، ضرورتی 
نلدارد کله همله مسللمانان حرکلت کننلد، مخصوصلًا در ملواردى کله خود پیامبلر�در 
مدینه می ماند، نباید مدینه را خالی نمایند و خطرات احتمالی آن را نادیده بگیرند و از 
فرا گیرى معارف و احکام اسلالم غافل بمانند. بنا بر این هیچ گونه نسلخ در آیات فوق 

وجود ندارد و اینکه بعضی چنین تصور کرده اند، اشتباه است.1
 آیله فلوق دلیلل روشلنی اسلت بلر وجلوب تعلیلم و تعّلم در مسلائل اسلالمی و به تعبیر 
گلر دنیلاى امروز بله تعلیمات  دیگلر هلم تحصیلل را واجلب می کنلد و هلم یلاد دادن را و ا
اجبلارى افتخلار می کنلد، قلرآن در چهلارده قلرن پیلش علالوه بلر آن بر معلمیلن نیز این 

وظیفه را فرض کرده است.2

4(  اهمیت تحصیل علم در اسالم  
اسلالم مکتبلی جاملع و منطبلق بلا سرشلت آدملی اسلت کله در همله عصرهلا قلدرت 

پاسخ گویى به نیازهاى انسان را دارد.
آموزه هاى اسلالمی در سله ُبعد عقاید، اخالق و احکام خالصه می شلود. این تعالیم 
هلر کلدام در حلوزه خلود نیازهلاى انسلان را تأمین و هدایت او را تضمیلن می کنند. فقه 
و احلکام آن در مقلام عملل متکّفلل شلناخت راه صحیلح از سلقیم و تبیین کننده عمل 

خوب از بد، براساس مصالح و مفاسد است.
هر انسانی به حکم عبودّیت و بندگی، در برابر احکام الهی مسئولیت دارد و باید 
رفتلار خلود را در همله مراحلل زندگلی بلا قوانیلن و دسلتورهاى الهلی هماهنلگ سلازد؛ 
ازایلن رو الزم اسلت موضلع عمللی خویلش را در برابلر هلر رویلدادى براسلاس خواسلت 

ع مقّدس تعیین کند. شلار
انجلام تکالیلف، جلز بلا معرفلت و شلناخت ممکلن نیسلت و یگانله راه شلناخت و 
معرفلت تکالیلف )بلا توجله به صعوبلت احتیاط در همه امور( اجتهاد و فقاهت اسلت. 
گلر احلکام شلرعی در همله موضوعلات، روشلن بلود، هلر مکّلفلی می توانسلت حکلم را  ا

1. همان.
2. همان.
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بله سلادگی شناسلایى کنلد و عملل خویلش را بلر آن منطبلق سلازد و نیلازى بله کاوش و 
گون از جمله فاصله زمانی ما با زمان تشریع و نقش  تحقیق نداشت؛ ولی عواملی گونا
گلون دیگلر، سلبب ابهلام در شلناخت احلکام شلده اسلت و همیلن املر سلبب  عللوم گونا
پیدایش و گسلترش علم فقه شلده تا با اسلتنباط و اجتهاد، احکام و وظایف مکّلفان 
مشلّخص شلود و آنلان بتواننلد اعملال خلود را در عبلادات، معاملالت، سیاسلت و املور 
کیفرى بر شلریعت منطبق سلازند و چون این کار، امرى نظرى و نیازمند صرف وقت 
گلر همله افلراد به تحصیل ملکله اجتهاد و فقاهلت بپردازند، نظام  بلراى تعّللم اسلت و ا
معیشلتی جامعه مختل می شلود، تنها گروهی به آن اقدام می کنند و دیگران به آنان 

مراجعه و احکام را از آنان فرامی گیرند.
در سلایر عللوم نیلز چنیلن اسلت کله بلراى رفلع نیلاز جامعله افلرادى بلا صلرف وقلت 
در  نیلز  ملردم  و  می سلازند  برطلرف  را  خلود  هم نوعلان  نیازهلاى  تعّللم،  و  تعلیلم  و 
ع  رشلته هاى غیرتخّصصلی خلود به متخّصلص آن مراجعله می کنند، تلا  آن جا که رجو

غیرمتخّصص به متخّصص، سیره عقالیى شناخته شده است. 1
كید قرآن بر هجرت برای تحصیل علم   الف(تأ

از موضوعاتلی کله ملورد توجله جهلان املروز اسلت، هجلرت بلرای تحصیلل عللم 
کله بلرای آینلده ی بهتلر و  اسلت. هجلرت یلک عملل انتخابلى و هلدف دار اسلت 
گاهی و تجربه بیشلتر صورت می گیرد. از افتخارات اسلالم آن است که مبدأ  کسلب آ
تاریخش هجری است و قرآن بارها از مهاجران ستایش کرده و از کسانی که ایمان 

دارند ولی هجرت نمی کنند، انتقاد کرده است.2 
در قلرآن می خوانیلم: کسلانی کله بلا تلرک هجلرت و مانلدن در دیلار فسلاد، هلدف و 
عقیلده ی خلود را از دسلت داده و بله خلود سلتم کلرده انلد، هنلگام ملردن فرشلتگان از 
وا ُكّنا 

ُ
آنهلا می پرسلند: در چله وضعلی بودیلد، گویند: در زمین مسلتضعف بودیلم؛ »قال

ْرِض«3. فرشلتگان ایلن توجیله را نمی پذیرنلد و بله آنان می گویند: 
َ
ل

ْ
ُمْسـَتْضَعِفینَ ِف ا

مگر زمین خدا گسترده نبود تا در آن هجرت کنید؛
وا ِفيا«4   ْرُض اهلِل واِسَعًة َفُتاِجُر

َ
 َلْ َتُكْن أ

َ
»أ

وا ِف الْرِض« مسللمانان را بله سلیر در زمیلن و  قلرآن هفلت مرتبله بلا فرملان »ِسـيُر

1. دائرة املعارف قرآن كريم)2(، ص: 122.

2 . سوره انفال، آیه 72.
3. سوره نساء، آیه 97.

4. همان. 
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وا« کسلانی را   َو َلْ َيِسـيُر
َ
جهلان گلردی هلدف دار دعلوت کلرده و هفت مرتبه با جمله »أ

که سیر نمی کنند، توبیخ کرده است.
بلر اسلاس آیلاِت قلرآن، بسلیاری از پیامبران از شلهر و دیار خود هجلرت کرده و برای 

تبلیغ دین خدا به مناطق دوردست سفر کرده اند.
در روایات نیز هجرت برای کسب علم، ارزش و جایگاه ویژه ای دارد. حدیث معروِف 
«1  به مسلمانان اجازه می دهد که برای تحصیل علم، حتی  طلبوا العلم و لو بالصین

ُ
»ا

به کشور کفر سفر کنند )البته به شرطی که بتوانند عقیده خود را حفظ کنند(.
و املا آیله ملورد بحلث، دو هجلرت را الزم شلمرده اسلت: یکلی هجلرت بله سلوی 
حوزه هلای علمیله بلرای کسلب عللم و دیگلری هجلرت بله سلوی شلهرها و مناطلق 

نیازمند برای تبلیغ دین، البته با اولویت منطقه خود.
در اهمیت هجرت برای کسب علم و دانش، همین بس که پیامبر بزرگی همچون 

موسی  به بیابان گردی تن می دهد تا از معلمی همچون خضر استفاده کند.2
ب(اهمّیت علم منحصر به علوم دینى نیست!3  

گرفتن  کیلدات کله دربلاره فرا ممکلن اسلت بعضلی چنیلن تصلّور کننلد؛ ایلن همله تأ
تعلیم و تعّلم و نشر علوم و دانش ها در آیات قرآن مجید و روایات اسالمی آمده است؛ 
تنها ناظر به علوم دینی اسلت و آنچه را در »بحث حکومت اسلالمی« و گسلترش همه 

علوم مورد توّجه است، شامل نمی شود.
ولی این اشلتباه بزرگی اسلت؛ زیرا هم از آیات قرآن و هم از روایات اسلالمی اهمّیت 

علم و تعلیم و تربیت به طور مطلق استفاده می شود.
شواهدی از آیات بر این مدعا

شواهد این معنی فراوان است از جمله در آیات قرآن، موارد زیر به چشم می خورد:
گاهی بر  1- در داسلتان آدم مسلئله تعلیم اسلماء بیان شلده که اشلاره به علم و آ
َم 

َّ
اسلرار آفرینلش تملام موجلودات اسلت نله اینکله در عللوم دینی منحصلر باشلد؛ »َوَعل

َها«4  
َّ
اَء ُكل ْسَ

َ
آَدَم اْل

2- در سلوره »الّرحملن« بله تعلیلم بیلان از سلوى خداونلد پرداختله و آن را به عنوان 

1. بحار، ج1، ص 180.
2. تفسیر آیات برگزیده، ج1، ص 74.

3. دقلت شلود پیلام آیله »نفلر« مجلوز تلرک جهلاد بلرای تحصیلل عللوم دینلی اسلت املا از آنجا کله تحصیل علم 
کیلد شلده ایلن بحث ذمیمله گردید.  بله طلور کللی از منظلر آیلات و روایلات تأ

4. سوره بقره، آیه 31.
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یلک موهبلت عظیلم الهلی در آغلاز سلوره اى کله مجموعه بلزرگ ترین نعملت ها در آن 
َبيان«.1 

ْ
َمُه ال

َّ
ذکر شده است معّرفی می کند »َعل

3- در سلوره »یوسلف« بله عللم تعبیلر خلواب و حکایلت رؤیاهلا از حلوادث آینده )که 
گاه می توانلد در سرنوشلت مّلتلی همچلون مّللت مصلر اثلر بگذارد( اشلاره کلرده و از قول 

ّب.«2  مىن َر
َّ
ا َعل ا ِمّ

ُ
یوسف نقل می کند »ذِلك

گاهی بر مدیرّیت بیت المال  4-  در همین سلوره به مسلئله تدبیر امر یک کشلور و آ
ـىن َعـى َخزاِئـِن 

ْ
اشلاره کلرده و از قلول یوسلف خطلاب بله عزیلز مصلر می گویلد: »اْجَعل

االْرِض اّن َحفيظ َعلمی؛ مرا سر پرست خزائن این سرزمین )مصر( بگمار که من نگاه 
گاهم«.  )و مدیرّیت آن را به خوبى می دانم(.3  دارنده و آ

5- در بحث مدیریت نظامی کشور در داستان طالوت و جالوت، هنگامی که دلیل 
انتخاب طالوت را از سوى پیغمبر آن زمان )اشموئیل( بیان می کند، می فرماید: »اّنَ 
ْسِم؛4 خداوند او را بر شما برگزیده است  ِم َواحْلجِ

ْ
ِعل

ْ
ْیُكْم َوزاَدُه َبْسَطًة ِف ال

َ
اهلَل اْصَطفاُه َعل

و علم و قدرت جسمانی او را وسعت بخشیده«. 
بدیهلی اسلت امتیلاز طاللوت برسلایر بنلی اسلرائل تنهلا در معلارف الهلی نبلود بلکله 
گاهی و مدیرّیت در امور نظامی و سیاسی که در نهاد این جوان هوشیار و مدّبر وجود  آ

ل بوده است. داشت، نیز مورد توّجه و استدال
ُبـوس« )عللم زره بافلی( را یکلی از 

َ
»صنعَةل 6- در داسلتان داود نیلز تعلیلم 

افتخارات بزرگ او می شمرد بلکه »لبوس« به گفته طبرسی در مجمع البیان هرگونه 
اسللحه دفاعلی و تهاجملی را شلامل می شلود و منحصلر بله زره نیسلت؛5  و می فرمایلد: 

ُكْم ِلُتْحِصَنُكْم ِمْن َبأِسُكْم.«6                         
َ
ُبوٍس ل

َ
ْمناُه َصْنَعَة ل

ّ
»َوَعل

7- در سلوره »کهلف« در داسلتان موسلی و خضلر، از عللوم و دانلش هایلى سلخن 
می گویلد کله از سلوى خضلر  بله موسلی� آموختله شلد و هیلچ کدام از آنهلا از علوم و 
معلارف دینلی بله معنلی خلاص نبلود، بلکله از علومی اسلت کله جامعه انسلانی را طبق 
ًة ِمْن ِعْنِدنا   ِمْن ِعباِدنا آَتْیناُه َرْحَ

ً
نظام احسن اداره می کند، می فرماید: »َفَوَجدا َعْبدا

«؛ در آنجلا )موسلی و دوسلت همسلفرش یوشلع( بنلده ای  از 
ً
مـا

ْ
ُدّنـا ِعل

َ
ْمنـاُه ِمـْن ل

َّ
َو َعل

1. سوره الّرحمن، آیه 4.
2. سوره یوسف، آیه 37.
3. سوره یوسف، آیه 55.
4. سوره بقره، آیه 247.

5. مجمع البیان، ذیل آیه 80 سوره انبیاء، قرائنی در آیه وجود دارد که بیشتر اشاره به زره دارد.
6. سوره انبیاء، آیه 80.
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بندگان ما را یافتند که او را مشلمول رحمت خود سلاخته و از سلوى خود، علم فراوانی 
به او تعلیم داده بودیم«.1 و سپس در آیات بعد سه نمونه از این علوم را مشروحًا بیان 
می کنلد کله هیلچ کلدام از عللوم و معارف دینی نیسلت؛ بلکه همه آنهلا مربوط به تدبیر 

اموز زندگی است.
گاهی سللیمان نسلبت به چگونگی سلخن گفتن پرندگان  8- در سلوره »نمل« از آ
سلخن بله میلان آورده و آن را بله عنلوان یکلی از افتخارات سللیمان که بله آن مباهات 

ْیِر« ْمنا َمْنِطَق الّطَ ِ
ّ
ا الّناُس ُعل َ  يا اّیُ

َ
می کرد؛ ذکر می کند: »َوقال

گفت اى مردم زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده است.2 
9- در اواخر سلوره »کهف« در داسلتان ذو القرنین سلخن از سلّد سلازى او به عنوان 
یلک واقعله مهلم بله میلان آملده و حتلی جزئیاتلی از چگونگلی تدبیلر او در املر سلاختن 
یلک سلّد نیرومنلد آهنیلن بلراى جلوگیلراى از هجلوم قبایلل فاسلد و مفسلد )یأجلوج و 
 اْنُفُخوا 

َ
َدَفـْینِ قال ديِد َحّت اذا سـاَوى  َبْینَ الّصَ ُبَر احْلَ ن ُز مأجلوج( را بیلان می کنلد: »آُتـو

« قطعات بزرگ آهلن را برایم بیاورید )و 
ً
ْیـِه ِقْطرا

َ
ن اْفـِرْغ َعل   آُتـو

َ
 قـال

ً
ـُه نـارا

َ
َحـّت اذا َجَعل

 میان دو کوه را پوشلانید، سلپس گفت: 
ً

آنهلا را روى هلم بچینیلد( تلا هنگامی که کامال
خ  )در اطلراف آن آتلش بیفروزیلد( و در آن بدمیلد )آنهلا دمیدنلد( تلا قطعلات آهلن را سلر
کنلون ملس ملذاب برایلم بیاوریلد تلا بلر روى آن بریلزم.3 ایلن  و گداختله کلرده، گفلت ا

موهبت نیز به علم و دانش سد سازى اشاره می کند.
ح وصایاى لقمان بله فرزندش آمده، به  10- در سلوره »لقملان« نیلز در آیاتلی که شلر
یک سلسله دستورات برخورد می کنیم که جنبه روانشناسی ، اجتماعی و مردم دارى 
ملورد توجله اسلت؛ ورعایلت آنهلا بلراى هملگان در زندگلی و معاشلرت بلا ملردم ، مهلم و 
کارساز است؛ از جمله اینکه به پسرش دستور می د هد: »نسبت به مردم بى اعتنایى 
و ترشلرویى نکلن، مغرورانله بلر زمیلن راه نلرو، در راه رفتلن اعتلدال را رعایلت کلن، بلنلد 
سلخن نگو، فریاد نکش و صبر و شلکیبایى و اسلتقامت در کارها داشلته باش«.4  این 
در حالی است که خداوند مقام لقمان را به خاطر برخوردارى از موهبت علم و حکمت 
و دانلش بلزرگ داشلته اسلت، تلا آنجلا کله سلخن او را در کنلار سلخن خویلش قلرار داده 

است!
ح حال سلیمان، سخن از برنامه هاى گسترده عمرانی  11- در سوره »سباء« در شر

1. سوره کهف، آیه 65.
2. سوره نمل، آیه 16.

3. سوره کهف، آیه 96.
4. سوره لقمان، آیات 17- 19.
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وَن 
ُ
و هنرى به میان آمده اسلت، که پریان زیر نظر سللیمان، انجام می دادند: »َيْعَمل

ـواِب َو ُقـُدوٍر راسـياٍت«؛ آنهلا هلر چله  َ  َو ِجفـاٍن َكاحْلج
َ

يـَب َو َتاثيـل ـُه مـا َيشـاُء ِمـْن َمار
َ
ل

سللیمان می خواسلت )و دسلتور ملی داد( برایلش درسلت می کردنلد معبدهلا، تمثلال 
هلا، ظلروف بلزرگ غلذا هماننلد حلوض و دیلگ هلاى ثابلت«!1 و در آیله قبلل از آن، بله 

دستیابى سلیمان به دانش ذوب فلّزات اشاره کرده و می فرماید:
ُه َعْینَ الِقْطِر: »ما چشمه هاى مس )مذاب( را براى او روان ساختیم«.2  

َ
نا ل

ْ
َواَسل

 داُووُد 
َ

12- در سلوره »بقلره« دربلاره زماملدارى داوود پیامبلر، می فرمایلد: »َو َقَتـل
ا َيشـاُء«؛ داوود جالوت را کشلت و خداوند  َمُه ِمّ

َّ
َة َو َعل َ كْ َك َواحْلِ

ْ
ل وَت َو آتاُه اهلُل امْلُ

ُ
جال

حکوملت و حکملت و دانلش را بله او بخشلید و از آنچه می خواسلت بله او تعلیم داد«.3 
روشلن اسلت عللم و حکملت در اینجلا دانشلی اسلت کله بلراى تدبیلر مللک و مملکلت 
گلر معنلی وسلیع تلرى نیلز داشلته باشلد، ایلن بخلش از عللوم مربلوط بله  الزم اسلت؛ و ا

کشوردارى و نظام حکومت را قطعًا شامل می شود. 
ع اشاراتی که در آیات فوق و بعضی دیگر از آیات قرآن وارد شده به خوبى  از مجمو
می توان استفاده کرد؛ که بر خالف پندار کسانی که تصّور می کنند، قرآن تنها به علوم 
دیلن و معلارف الهّیله؛ اهمّیلت داده و سلخنی از عللوم دیگلر بله میلان نیلاورده، بلراى 
ایلن بخلش از عللوم اهمّیلت فلوق العلاده اى قائلل اسلت و آن را از مواهلب بلزرگ الهّیله 
گیرى هر گونه علم مفید و نافع در زندگی ماّدى  می شمرد و مسلمانان را تشویق به فرا

و معنوى می نماید.4
 ج(شرایط و الزامات تحصیل علم  در داستان موسى و خضر

1-دانش سودمند و رشدآفرین

  5»
ً
ْمَت ُرْشدا

ّ
ا ُعِل َمِن ِمَّ

ّ
ن ُتَعِل

َ
 أ

َ
ِبُعَك َعى

َ
ّت

َ
 أ

ْ
ُه ُمویس َهل

َ
 ل

َ
»َقال

موسلی بله او )خضلر( گفلت: آیلا )اجلازه می دهلی( در پلى تلو بیایلم، تلا از آنچله بلرای 
کلرم فرمود: هنگامی که  رشلد و کملال بله تلو آموخته اند، به من بیاموزی؟ پیامبر ا
موسلی، خضر را مالقات کرد، پرنده ای در برابر آنان قطره ای از آب دریا را با منقارش 
برداشلت و برزمین ریخت. خضر  به موسلی  گفت: آیا رمز این کار را دانسلتی؟ او 

1. سوره سبأ، آیه 13.
2. سوره سبأ، آیه 12.

3. سوره بقره، آیه 251.
4. پیام قرآن، ج 10، ص 256 ل 251.

5. سوره کهف، آیه 66.
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بله ملا می آملوزد کله عللم ما در برابر عللم خداوند، همانند قطلره ای در برابر دریایى بى 
کران است.1  

2-شكیبایی در راه علم
2» 

ً
ْط ِبِه ُخْبرا ِ

ُ
 َما َلْ ت

َ
 * َوَكْیَف َتْصِبُر َعى

ً
ن َتْسَتِطيَع َمِعَی َصْبرا

َ
َك ل

َ
 ِإّن

َ
»َقال

)خضلر( گفلت: تلو هرگلز نمی توانی بر همراهی ملن صبر کنی. و چگونه بر چیزی که 
گاهی کامل به )اسرار( آن نداری صبر می کنی؟ آ

ْمراً « 
َ
َك أ

َ
ْعِص ل

َ
 َواَل أ

ً
 َسَتِجُدِن ِإن َشآَء اهلُل َصاِبرا

َ
»َقال

)موسلی( گفلت: بله خواسلت خلدا ملرا شلکیبا خواهلی یافلت و در هیلچ املری، تلو را 
نافرمانی نخواهم کرد.

»  
ً
ْكرا َك ِمْنُه ِذ

َ
ْحِدَث ل

ُ
ىِن َعن َشْ ٍء َحّتَ أ

ْ
 َتْسَئل

َ
َبْعَتىِن َفال

َ
 َفِإن اّت

َ
»َقال

گر در پى من آمدی، از چیزی مپرس، تا آنکه خودم در باره ی  )خضر( گفت: پس ا
آن سخن آغاز کنم.

بنابراین :
گاه باشد. گرد آ 1. مرّبى و معّلم باید از ظرفّیت شا

2. ظرفّیت افراد متفاوت است، حّتی موسی  تحّمل کارهای خضر  را ندارد.
3. رشد علمی بدون صبر، میّسر نیست.

گاهی و احاطه ی علمی، ظرفّیت و صبر انسان را باال می برد. 4. آ
5. بلرای هلر کاری کله در آینلده می خواهیلم انجام دهیم، مشلّیت الهی را فراموش 

نکرده و »ان شاءاهلل« بگوییم.
6. صبر در راه تحصیل، ادب و شرط تعّلم است.

ع است. 7. سؤال کردن، زمان دارد و شتابزدگی در پرسش، ممنو
گردان روشن سازد.3  8. مرّبى باید در زمان مناسب، مطالب مبهم را برای شا

گاهان   3- سوال از آ
یک قاعده کّلی که اسلاس مسلئله تعلیم و تربیت می باشلد ، سلوال کردن اسلت لذا  
گاهان سؤال کنید  ُموَن«؛از آ

َ
ْكِر اْن ُكْنُتْ ال َتْعل  الّذِ

َ
وا اْهل

ُ
آیه شریفه می فرماید: » َفاْسَئل

1. تفسیر آیات برگزیده، ج1،ص 74.
2. سوره کهف، آیه 68 ل 67.

3. تفسیر آیات برگزیده، )محسن قرائتی( ج1، ص 78 ل 75. 
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گر نمی دانید«.1  ا
این آیه گر چه در مورد صفات انبیاء پیشلین نازل شلده که آنها از جنس بشلر بودند و 
در ظاهر با سایر انسان ها تفاوتی نداشتند؛ ولی می دانیم مورد آیه مفهوم گسترده آن را 

محدود نمی کند؛ و حکم بر عمومّیت باقی است.
ایلن در واقلع یلک اصلل اساسلی اسلت کله همه عقالى جهلان بر آن صّحله می نهند 
گاهلان فلرا گیرنلد«؛ زیلرا عللوم و دانلش هلا در حقیقت  گاهلان بایلد از آ کله همیشله »نلا آ
محصلول  تفّکلر و اندیشله و تجربله هایلى اسلت کله پیشلینیان کسلب کلرده و بلراى 
آینلدگان می گذارنلد؛ آنهلا نیلز بلر آن افلزوده بله نسلل هاى بعلد منتقل می کننلد؛ به این 
ترتیب، علم و دانش بشر روز به روز تکامل می یابد؛ و نیز به همین دلیل مسئله تعلیم 
و آملوزش پایله اصللی هلر گونه پیشلرفت و ترّقی اجتماعی بشلر در بعلد معنوى و ماّدى 

را تشکیل می دهد. 
در اینجلا جملله اى از غزاللی نقلل شلده کله مطللب را روشلن تلر می کنلد. کسلی از او 

پرسید:
ایلن احاطله علملی را کله بلر اصلول و فلروع اسلالم دارى از کجا پیلدا کلرده اى؟! او آیه باال 
ُمـوَن«؛ یعنلی عللم کّللی از طریلق سلؤال 

َ
ْكـِر اْن ُكْنـُتْ ال َتْعل  الّذِ

َ
وا اْهـل

ُ
را تلالوت کرد:»َفاْسـَئل

کردن و آموزش از علما و دانشلمندان حاصل می شلود«.2 در روایات متعّددى که از طریق 
اهل بیت وارد شلده اهل ذکر در خصوص  ائمه معصومین  تفسلیر شلده اسلت3 ولی 
چنانکه می دانیم این تفسیرها به معنی انحصار نیست بلکه بیان مصداق اتّم و کامل آن 

است. شبیه این معنی در تفسیر بسیارى از آیات قرآن نیز دیده می شود.4
4-یا معلم باش یا متعلم 

»آیله َنْفلر« مسللمانان را بله دو گروه تفسلیم می کند: »معّلملان و متعّلمان« و در واقع 
هلر مسللمانی بایلد جلزء یکلی از ایلن دو گلروه باشلد، یلا آملوزش دهد یلا فرا گیرد یلا معّلم 
گرد، باشلد.  بسلیارى از دانشلمندان در طلول تاریلخ، بله ایلن آیله شلریفه  باشلد یلا شلا
گیلرى علوم اسلالمی را بلراى ابالغ به دیگلران، به عنوان  اسلتناد نملوده انلد تلا للزوم فرا

1. سوره نحل، آیه 43.
2. تفسیر روح البیان، ج 5، ص 7.

گاهلی از ایلن روایلات بله ج 2، تفسلیر برهلان، ص 369 مراجعله فرماییلد، قابلل توّجله اینکله ایلن  3. بلراى آ
تعبیلر در روایلات اهل سلّنت نیلز آملده اسلت )بله شلواهد التنزیلل حسلکانی، ج 1، ص 344 و احقلاق الحلق، ج 

3، ص 482 مراجعله شلود(. 
4. پیام قرآن، ج 10، ص 248.
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گیلرى بلراى عملل را براى  کیلد قلرار دهنلد، علالوه بلر اینکله فرا واجلب کفایلى، ملورد تأ
همه واجب عینی می دانند.

گیلرى دانلش بلر همله الزاملی اسلت و بله  در دنیلاى املروز در بسلیارى از کشلورها فرا
گر نخواند ولّی او مورد بازخواسلت قرار  حکلم قانلون هلر کودکلی بایلد درس بخوانلد؛ و ا
می گیلرد، وللی در هیلچ جلا تعلیلم دادن اللزام قانونلی نلدارد  بلکله هلر کلس می توانلد در 
مقام تعلیم قرار گیرد یا نه، ولی در اسلالم همان گونه که تحصیل علم واجب اسلت، 
تعلیم دادن به دیگران نیز جنبه وجوب و الزام دارد و یکی از دالیل آن، همین آیه نفر 
ْم طاِئَفٌة« کوچ کردن را براى  ِ ِفْرَقٍة ِمْنُ

ّ
ْوال َنَفَر ِمْن ُكل

َ
است؛ زیرا از یک سو با جمله »َفل

وا َقْوَمُهـْم ِإَذا َرَجُعوا  تحصیلل عللم واجلب می شلمرد؛1 و از سلوى دیگر با جملله »َوِلُینِذُر
ْم« »باید به هنگام بازگشلت به سلوى قوم خود، آنها را انذار نمایند« تعلیم دادن  ْيِ

َ
ِإل

را واجب می داند و البّته همه این آیات مقّدمه اى است براى عمل کردن به وظایف 
وَن« خالصه شده است. ُهْم َيْحَذر

َّ
َعل

َ
الهی که در جمله »ل

گاه بعضلی از دانشلمندان اسلالم، روزهلاى متواللی طلی طریلق  بلر همیلن اسلاس 
می کردند و از شهرى به شهر دیگر براى فرا گرفتن یک حدیث در تکاپو بودند! 

از جملله نوشلته اند کله »جابلر« از مدینله بله مصلر رفلت تلا یلک حدیلث را )که نلزد  یکی از 
دانشمندان بود( از  او  بشنود  و فرا گیرد؛ و  لذا می گویند هیچ کس به مرحله کمال نمی رسد 
مگر اینکه مسافرت کند و با دانشمندان بالد مختلف تماس حاصل کرده تا از علم و تجربه 

آنان بهره گیرد و نیز کسی به مقصود نمی رسد مگر اینکه هجرت نماید.2  
در داستان خضر و موسی که در سوره »کهف« به آن اشاره شد، می خوانیم که این 
گیلرى بعضلی از عللوم راه طوالنی و پر رنج و مشلّقتی را  پیامبلر بلزرگ )موسلی( بلراى فرا

پیمود، تا نزد آن مرد الهی )خضر( رسید و بخشی از علوم را از او فرا گرفت.3
5- مذمت كتمان علم 

قرآن »کتمان علم و دانش« را به شلدت مذموم دانسلته و  می فرماید: »کسلانی که 
دالیلل روشلن و وسلیله هدایتلی را کله نلازل کرده ایلم، بعلد از آنکله در کتلاب )آسلمانی( 
کتملان می کننلد خلدا آنهلا را لعنلت می کنلد و همله لعلن  بلراى ملردم، بیلان نمودیلم 
نـاِت  نـا ِمـَن الَبّیِ

ْ
ذيـَن َيْكُتُمـوَن َمـا اْنَزل

َّ
کننلدگان )نیلز( آنهلا را لعلن می نماینلد؛  »اّنَ ال

1. به گفته علماى ادب »لوال« تحضیضّیه اسلت و در مقام مالمت و سلرزنش گفته می شلود و روشلن اسلت که 
سلرزنش براى ترك واجب یا فعل حرام اسلت.

2. تفسیر روح البیان، ج 3،ص 537.
3. پیام قرآن، ج 10، ص 249 .
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ِعُنوَن.«1
ّ

ُم الال َعُنُ
ْ
ْم اهلُل َو َيل َعُنُ

ْ
ِكتاِب اولِئَك َيل

ْ
لّناس ِف ال

َ
دى ِمْن َبْعِد ما َبَیّناُه ل ُ َوالْ

تعبیلر بله »لعلن« خداونلد، )طلرد خداونلد از رحمت خلود و لعن همه لعلن کنندگان( 
از شلدیدترین تعبیراتی اسلت که در قرآن مجید درباره گناهی از گناهان آمده اسلت و 
این نشلان می هد؛ که تا چه حد »کتمان« علم و دانش، زشلت و نکوهیده اسلت، آن 

هم علوم و دانش هایى که مایه هدایت مردم باشد.
در آیله اى کله بالفاصلله بعلد از ایلن آیله در سلوره بقره آمده، تنها راه توبله از این گناه 
بلزرگ را بعلد از پشلیمانی و بازگشلت بله سلوى خلدا، اصلالح و »تبییلن مسلائل کتملان 
شلده« ذکلر فرملوده و ایلن نیلز به خوبى نشلان می دهد کله براى جبلران »کتمان علم« 
ْم  ْيِ

َ
ُنوا َفاولِئَك اُتوُب َعل ُحوا َو َبّیَ

َ
ذيَن تاُبوا َو اْصل

َّ
 ال

َ
راهی جز تبیین آن، وجود ندارد ااّل

حمُی.2 واُب الّرَ َو اَنا الّتَ
گلر چله ایلن آیله در ملورد اهلل کتلاب نازل شلده )که نشلانه هاى پیامبر اسلالم را که  ا
در کتلب خلود دیلده بودنلد، کتملان می کردنلد(، وللی بدیهلی اسلت، مفهلوم آیله وسلیع و 
گسترده است و کتمان هر علمی را که مایه هدایت مردم است شامل می شود؛ روایاتی که 
از معصومین نقل شده نیز نشان می د هد که علم به مفهوم مطلق آن مورد توّجه است؛ 
َم َيْوَم  ُمُه، َفَكَتَمُه احْلجِ

َ
ٍم َيْعل

ْ
 َعْن ِعل

َ
کرم مطابق حدیثی می فرماید: »َمْن ُسِئل پیغمبر ا

ِقَیاَمِة ِبِلجاٍم ِمْن ناٍر؛«3 کسلی که از او سلؤال درباره علومی که می داند، بکنند و کتمان 
ْ
ال

کند در روز قیامت لجامی از آتش بر دهان او می زند«! در حدیث دیگرى از همان حضرت، 
 ِعْنَدُه، 

ً
 ناِفعا

ً
ما

ْ
به تعبیر  روشلن ترى در این باره برمی خوریم که می فرماید: »َمْن َكَتَ ِعل

ِقياَمِة ِبِلجاٍم ِمْن ناٍر«4 ؛ کسلی که علم مفید را که نزد اوسلت کتمان کند، 
ْ
َمُه اهلُل َيْوَم ال َ احْلج

خداوند در قیامت لجامی از آتش بر دهان او می زند«! روشن است این تعبیر تمام علومی را 
که براى انسان ها در هر زمینه اى مفید و نافع است شامل می شود.

باز در حدیث دیگرى از همان حضرت، این معنی با صراحت نقل شده که فرمود: 
 َفال َيْكُتمُه«؛5هر کسی علم و دانشی درباره چیزى دارد آن را کتمان 

ً
»َمْن َعِلَم َشْیئا

نکند«.6   

1. سوره بقره، آیه 159.
2. همان، 160.

3. مجمع البیان، ج 1 و 2، ص 241، ذیل آیه.
4. کنز العمال، ج 10، ص 216، حدیث 29142  ؛ بحار االنوار، جلد 2، ص 78.

5. همان، حدیث 29145.
6. پیام قرآن، ج 10، ص 251.
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6-لزوم همراهى علم و عمل 
کنلار توسلعه بخشلیدن بله اندوخته هلای علملی خویلش، در صلدد  گلر متعّللم در  ا
کسلب کمال انسلانی بر نیاید، به موازات گسلتردگی علم او نسلبت به شخص جاهل، 
انحطلاط و لغلزش او فزونلی می گیلرد. در ایلن زمینه، قرآن کریم، در ارتباط با داسلتان 
عبلرت آملوز »بلعلم باعلورا« کله زمانلی بله عنلوان زاهلد و عاللم برجسلته بنلی اسلرائیل 
شلناخته می شلد و به جهت طغیان و تبعّیت از شلیطان به فرجام بدی گرفتار گشلت، 

چنین می فرماید:
ـْیَطاُن َفَكاَن ِمَن 

َ
ا َفاْتَبَعُه الّش َخ ِمْنَ

َ
ـِذی َءاَتْیَناُه َءاَياِتَنا َفاْنَسـل

َّ
 ال

َ
ـْم َنَبـأ ْيِ

َ
 َعل

ُ
»َواْتـل

ـُه َكَمَثـِل 
ُ
َثل َ َ

َبـَع َهـَواُه ف
َ
ْرِض َو اّت

َ
ـَد ِإَل ااْل

َ
ْخل

َ
ـُه أ ِكّنَ

َ
ـآ َو ل َرَفْعَنـاُه ِبَ

َ
ـْو ِشـْئَنآ ل

َ
يـَن * َو ل َغاِو

ْ
ال

ُبـوا ِباَياِتَنا 
َ

ِذيَن َكّذ
َّ
َقْوِم ال

ْ
 ال

ُ
َهـْث ّذِلَك َمَثـل

ْ
ْو َتْتُرْكـُه َيل

َ
َهـْث أ

ْ
ْیـِه َيل

َ
 َعل

ْ
ِمـل ْ َ

ـِب ِإْن ت
ْ
َكل

ْ
ال

وَن«1 ُر
َ

ُهْم َيَتَفّك
َّ
َعل

َ
َقَصَص ل

ْ
َفاْقُصِص ال

و بر آن ها بخوان سرگذشلت کسلی را که آیات خود را به او دادیم، ولی )سلرانجام( 
گلر  گشلت؛ و ا گمراهلان  خلود را از آن تهلی سلاخت و شلیطان در پلى او افتلاد و از 
می خواسلتیم )مقلام( او را بلا ایلن آیلات )و عللوم و دانش هلا( بلاال می بریلم و لیکلن او 
بله زمیلن )دنیلا و ملال و جلاه آن( چسلبید و از هلوای نفس خویش پیلروی کرد. مثل او 
گر او را به  گر به او حمله کنی، زبان از دهان بیرون می آورد و ا همچون سگ است که ا
گذاری، باز زبان از دهان بیرون می آورد )گویى چنان تشلنه دنیاپرسلتی  حال خود وا
است که هرگز سیراب نمی شود(. این مثل گروهی است که آیات ما را تکذیب کردند، 

این داستان ها را )برای آن ها( بازگو کن شاید بیاندیشند. 
»بلعم باعورا« از مشاهیر و علمای بنی اسرائیل و از نسل حضرت لوط بود که خداوند 
متعال او  را  به کتاب های آسمانی عالم گرداند و اسم اعظم را در اختیارش نهاد؛ بدین جهت 
او مستجاب الدعوه بود. پس از آن که بنی اسرائیل، بعد از چهل سال سرگردانی در بیابان، 
به رهبری حضرت موسی به شهر »اریحا« حمله کردند، زورمندان و حاکمان شهر وقتی 
دیدنلد قلدرت مقاوملت و  رویارویلى بلا بنلی اسلرائیل را ندارند، بلرای نجات خویش به بلعم 
باعورا متوسلل شلدند و به او گفتند که موسلی برای کشلتار مردم و یا آواره کردن آن ها به 
این شلهر حمله کرده اسلت، تو برای رهایى مردم، موسلی و قومش را نفرین کن. او در آغاز 
نپذیرفت، اما در نهایت با تطمیع و وعده ریاسلت و فریب همسلرش قبول کرد که موسلی و 
قومش را نفرین کند. پس بر االغی سوار شد تا به بیابان برود و موسی را نفرین کند، اما هر چه 
کلرد، االغ از جلای حرکلت نکلرد و پلس از اذّیلت فلراوان، االغ به زبان آمد و گفلت: چرا مرا  اذّیت 

1. سوره اعراف، آیه 176 ل 175.
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می کنی؟ آیا می خواهی رسول خدا و قوم مؤمن او را نفرین کنی؟ اینجا بود که اسم اعظم از 
بلعم گرفته شد و آیه 175 سوره اعراف به همین موضوع اشاره دارد. 

بر اساس آیاتی که ذکر کردیم، نفس بر خورداری بلعم باعورا از آیات الهی و شناخت 
بله کتاب هلای آسلمانی و حّتلی اسلم اعظلم، به مثابله رفعت یافتن او نبلود؛ بلکه آن ها 
گر  تنهلا وسلیله ای بودنلد بلرای کسلب رفعلت و عظملت. از ایلن رو، خداونلد می فرماید ا
ما می خواسلتیم، آن دانش عظیم وسلیله رفعت او می گشلت، چه این که با داشلتن آن 
گاهی به اسلم اعظم مسلتجاب الدعوه نیز گردیده بود. پس برخورداری  دانش و با آ
از مقامـات واالی علمـى و حتـى داشـتن كرامـات نیـز عالمـت نیک بختى و حسـن 
عاقبـت نیسـت، بلکله بلا تلالش و مبلارزه بلا هلوای نفلس و ریاضلت می تلوان از آن هلا 
برای رسلیدن به سلعادت بهره جسلت. بلعم باعورا وسلایل و ابزار کافی برای رسلیدن 
بله سلعادت در اختیلار داشلت، املا از آن وسلایل ارزشلمند در مسلیر صحیلح و حلق بهلره 
نجسلت و در علوض، از هلوای نفلس و شلیطان پیلروی کلرد و چنلان بله دنیلا و مادّیلات 
و مقلام دل بسلته شلد کله املکان اوج گرفتلن از او سللب گردید، درسلت بله مانند عقاب 
توان مندی که پاهایش را به تخته سنگی ببندند که نتواند پرواز کند. از این رو، تعّلق 
و دل بستگی به دنیا مانع بزرگی در رسیدن به کمال نهایى و سعادت است و پیوسته 
ک بلود کله نکنلد در ملا دل بسلتگی بله دنیلا پدیلد آیلد کله در این صلورت، هر  بایلد بیمنلا
قلدر انسلان اوج بگیلرد، دل بسلتگی بله دنیلا او را فلرود ملی آورد و از تکاملل بلاز ملی دارد؛ 
چلرا کله برخلورداری از دانلش و مقاملات معنوی عّلت تامه رسلیدن به سلعادت نیسلت 
و از نظلرگاه قلرآن، آن هلا مقدمله بلرای رسلیدن به رفعت و تعالی هسلتند و در صورتی ما 
را بله کملال نهایلى رهنملون می شلوند کله مانعلی چون تعّللق به دنیا و پیلروی از هوای 
گیلری دانلش بیشلتر، ظرفّیلت وجلودی  نفلس در برابلر آن هلا قلرار نگیلرد. در واقلع بلا فرا
خویش را فزون تر می سازیم و پس از آن باید بنگریم آن ظرف وسیع و گسترده را از چه 
پلر می سلازیم: آیلا ظلرف وجلود خویش را از طغیلان و تعّلق به دنیا و پیروی هوای نفس 
کله نابلود کننلده کملال انسلانی اسلت پر می کنیلم و یا از اخالص و بندگلی خداوند که به 

حق باعث حیات معنوی و انسانی می گردد؟1

پیام ها

کلز علملی برونلد تلا در همله  1. بایلد از هلر منطقله، افلرادى بلراى شلناخت اسلالم بله مرا

1. به سوی خود سازی )مصباح یزدی(،ص 297.
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ْم طاِئَفٌة«  ِ ِفْرَقٍة ِمْنُ
ّ

مناطق، روحانی دینی به مقدار الزم حضور داشته باشد. »ِمْن ُكل
2. دانشمندى که کوچ نکند، فقیه کامل نیست. »َنَفَر« امام درباره ى کسی که در 

خانه اش نشسته بود، فرمود: »کیف یتفّقه فی الدین؟«.1
 ِ

ّ
ـْو ال َنَفَر ِمْن ُكل

َ
3. تفّقله در دیلن و آملوزش دیلن به مردم، واجب کفایى اسلت. »َفل

ـْم طاِئَفـٌة« )جهلاد و اجتهلاد، هلر دو واجلب کفایلى اسلت. پلس برنامه ریلزى  ِفْرَقـٍة ِمْنُ
چنان باید باشد که نظام علمی محصلین علوم دینی، به هم نخورد( 

گیرى فقه، هشلدار مردم و هوشلیار سلاختن آنان و نجات از غفلت و  4. هدف از فرا
بى تفاوتی نسبت به مشکالت است. »ِلُیْنِذُروا« 

5. در زملان جنلگ هلم نبایلد مسلائل فکلرى، اعتقلادى و اخالقی، ملورد غفلت قرار 
گیلرد و دشلمن خارجلی ملا را از دشلمن داخللی )جهلل و غفللت( غافلل سلازد. »مـا كاَن 

ُهوا« 
َ

ْو ال َنَفَر« ... »ِلَیَتَفّق
َ
وا« ... »َفل ْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُر امْلُ

گیلرى احلکام دیلن نیسلت، بلکله همله ى معلارف دینلی قابلل  6. فقله، تنهلا فرا
يِن«  ُهوا ِف الّدِ

َ
تحقیق، دّقت و ژرف نگرى است. »ِلَیَتَفّق

يِن«  ُهوا ِف الّدِ
َ

7. شناخت هاى دینی باید عمیق و ژرف باشد. »ِلَیَتَفّق
وا«  ُهوا« ... »ِلُیْنِذُر

َ
گاهی عمیق از آن است. »ِلَیَتَفّق 8. شرط تبلیغ دینی آ

ُهـوا« ... 
َ

کلرد. »ِلَیَتَفّق 9. بله سلخنان یلک اسالم شلناس فقیله، می تلوان اعتملاد 
وا« )ممکن است یک نفر در منطقه باشد، پس خبر واحد حّجیت دارد(  »ِلُیْنِذُر

گاه از شلیطنت ها و  10. فقله در دیلن، آن گاه ارزش دارد کله فقیله، عاللم بله زمان و آ
وا«  ُهوا« ... »ِلُیْنِذُر

َ
راه هاى نفوذ دشمن باشد تا بتواند هشدار و بیم دهد. »ِلَیَتَفّق

11. بلراى طلالب حوزه هلا، دو هجلرت الزم اسلت: یکلی بله سلوى حوزه هلا و دیگرى 
ـْو ال َنَفـَر« ... 

َ
از حوزه هلا بله سلوى شلهرها. للذا مانلدن در حوزه هلا جایلز نیسلت. »َفل

وا« ... »ِإذا َرَجُعوا«  ُهوا« »ِلُیْنِذُر
َ

»ِلَیَتَفّق
وا َقْوَمُهْم«  12. براى تبلیغ و کار فرهنگی، زادگاه انسان در اولویت است. »ِلُیْنِذُر

ْم«  ْيِ
َ
13. علما باید سراغ مردم بروند و منتظر دعوت آنان نباشند. »َرَجُعوا ِإل

ُهـْم 
َّ
َعل

َ
وا« ... »ل »ِلُیْنـِذُر 14. محلور تبلیلغ، بایلد ایجلاد تقلوا و یلاد معلاد باشلد. 

وَن« َيْحَذُر

1. کنز الدئائق، ج 5، ص، 572. )در تفسیر نور مضمون روایت نقل شده نه عین آن(
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روایات

ُجُل  ُمُه الّرَ
َ
اِئِم َنَهاَرُه اْلَقاِئِم َلْیَلُه َو ِإّنَ َبابًا ِمَن اْلِعْلِم َیَتَعّل الف(  »َمْن َطَلَب اْلِعْلَم َفُهَو َکالّصَ

ْنَفَقُه ِفي َسِبیِل اهلل «1
َ
ُبو ُقَبْیٍس َذَهبًا َفأ

َ
ْن َیُکوَن أ

َ
َخْیٌر َلُه ِمْن أ

پیامبر خدا: هر که دانش بجوید، مانند کسی است که روز خود را به روزه گذراند و 
گر کسی یک باب علم بیاموزد، برایش بهتر است از این که کوه ابو  شبش را به عبادت. ا

قبیس طال باشد و او آن را در راه خدا  انفاق کند.
َق َعَلْیِه َمِعیَشَتُه- َو  َع اهلُل َبَرَکَتُه َو َضّیَ ْنَیا- َنَز

ُ
َم اْلِعْلَم ِرَیاًء َو ُسْمَعًة ُیِریُد ِبِه الّد

َ
»َو َمْن َتَعّل

َوَکَلُه اهلُل ِإَلی َنْفِسِه َو َمْن َوَکَلُه اهلُل ِإَلی َنْفِسِه َفَقْد َهَلك «2
ب(  پیامبلر خلدا: هلر کلس از روی ریا وُسلمعه )رسلیدن به گوش ملردم( وبه قصد 
دنیاخواهلی عللم بیاملوزد خداونلد برکتلش را از آن می گیلرد، زندگلی اش را بلر او سلخت 
می گیلرد واو را بله حلال خلودش وا می گلذارد، وهلر کلس کله خلدا او را بله حلال خلودش وا 

ک شده است. گذارد هال
ْو 

َ
َم َول

ْ
ِعل

ْ
ُبـوا ال

ُ
کلرم می خوانیم؛ که فرمودند: »اْطل ج( در حدیلث معروفلی از پیغمبلر ا

ِ ُمْسـِلٍم«: »دانش را فرا گیرید هر چند در کشلور 
ّ

يَضة َعى ُكل ِم َفر
ْ
ِعل

ْ
َب ال

َ
ْینِ َفاّنَ َطل ِبالّصِ

چین  باشد، زیرا تحصیل دانش بر هر مسلمانی واجب است«.3  
ـُة 

َّ
ـُة ضال َ

ْ
ك د(  در حدیلث دیگلرى از املام امیرالمؤمنلان عللی می خوانیلم: »احْلِ

ْشـِرِك«4»دانش، گمشلده شلخص با ایمان اسلت، پس  ـْو ِعْنَد امْلُ
َ
ُبوهـا َول

ُ
ؤِمـِن َفاْطل امْلُ

آن را طلب کنید هر چند نزد مشرکان باشد«.                        
ؤِمِن َفَحيُث َوَجدَها َفُهَو  ـُة امْلُ

َ
ِة ضال َ كْ هلل(  در حدیلث دیگلرى آمده اسلت »َكِلَمُة احْلِ

اَحّقُ ِبا«5: »دانش، گمشده مؤمن است، هرجا آن را بیابد به آن سزاوارتر است«. 

1. منیة المرید، زین الدین بن علی »شهید ثانی«، ص 101؛ ) نقل از تفسیر رازی، ج 2، ص، 180(.
2. بحار، ج 74، ص، 102.

3. روضلة الواعظیلن، ج 1،ص 11؛ )بایلد توّجله داشلت کله مملکلت چیلن در آن زملان دورتریلن کشلور جهلان 
شلناخته می شلد؛ بنابرایلن منظلور ایلن اسلت کله بله سلراغ دانلش بروید هلر چنلد در دور افتاده ترین کشلورهاى 
دنیلا باشلد. بدیهلی اسلت دانشلی کله در آن روز در چیلن یافلت می شلد معلارف قرآنلی و دینی نبود؛ چلرا که جاى 

کلز وحلی بلود بلکله منظلور دانلش هلاى مفید دنیوى اسلت(. آن مرا
4. بحلار األنلوار، ج 2،ص 97. )روشلن اسلت، آنچله نلزد مشلرکان یافلت می شلود؛ معلارف توحیلدى و عللوم 
الهلی نیسلت، بلکله عللوم مفیلد دیگلرى اسلت کله در زندگلی بله کار می آیلد، و گاه نلزد آنلان اسلت. ایلن گونله 
کیلد می نمایلد کله عللم و دانلش گمشلده  احادیلث؛ شلعار معلروف »عللم وطلن نلدارد« را تداعلی می کنلد؛ و تأ

مؤمنلان اسلت، هلر جلا و نلزد هلر کلس بیابنلد، آن را فلرا می گیرنلد(.
5. همان،ص 199، ح، 58.
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داستان

)شیخ بهائی( گذشته از سفر هایى که در زمان حیات پدر خود به اتفاق وى کرده، 
یعنلی: سلفر از بعلبلک بله جبلل عاملل در زمان شلیر خوارگی و سلفر حلج در جوانی، پس 
از ملرگ پلدر نیلز سلفر هایلى کلرده اسلت کله عملده آنهلا عبارتنلد از سلفر حلج کله بلراى 
دّومین بار انجام داد و سفر عراق و شام و مصر و دمشق و حلب و آسیاى صغیر و بیت 
المقلّدس، ونیلز پلس از انتصلاب بله مقلام )شیخ االسلالمی اصفهلان( مسلافرتهایى نیلز 
باتفلاق شلاه عبلاس نملود کله مشلهورترین آنهلا سلفرى اسلت کله پیلاده از اصفهلان به 

مشهد رفت.
صاحب تاریخ )عالم آراى عباسی( می گوید که وى پس از فوت )سید علی منشار( )پدر 
زن شیخ بهائی( منصب شیخ االسالمی و وکالت حاللیات و تصّدى امور شرعی اصفهان 

یافت.
مّدتی بود شلوق کعبه و بازگشلت به زندگی سلاده بر او غلبه کرد و با درویشلان سلفر 
کلرد و مّدتلی در علراق و شلام و مصلر و بیلت المقلّدس می گشلت و در سلفر بله خدملت 

دانشمندان می رسید.
سپس می گوید: در زمانی که در عالم ظاهر و باطن سرآمد روزگار بود از مصر می آمد 
و جامه جهان گردان به تن داشلت و خویشلتن را پنهان می کرد و فروتنی می نمود، از 

او خواستم که چیزى از وى آموزم، گفت:
به شلرط آنکه نهفته بماند و هندسله و هیئت را بر او خواندم و سلپس به شلام و از آنجا به 
ایران رفت و چون به دمشلق رسلید در محّله )خراب( در سلراى یکی از بازرگانان بزرگ فرود 
آمد و )حافظ حسین کربالئی قزوینی( ساکن دمشق مؤ لف روضات نزد او رفت و شعر خود 

را بروى خواند.
شیخ میل دیدار )حسین بورینی( را داشت و آن بازرگان وى را به خانه خود خواند عّده 
زیادى از دانشمندان شهر را در آن مهمانی دعوت کرد و شیخ بهائی در آن مجلس لباس 
جهانگردان پوشلیده بود و بر باالى مجلس نشسلته و همه او را گرامی می داشلتند و به او 
احتلرام می گذاشلتند و بورینلی کله وى را نمی شلناخت از او بله شلگفت آملد و چلون پلى بله 
دانش او برد بزرگش داشلت و شلیخ بهائی از او خواسلت که آمدنش را پنهان دارد و از آنجا 

به حلب رفت.
)صاحلب سلالفة العصلر( گویلد: کله سلی سلال سلیاحت کلرد و به دیلدار دانشلمندان 
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بسیار رسید و سپس به ایران بازگشت و به تألیف کتب پرداخت و آوازه اش در جهان 
پیچید و علماء از هردیار نزد وى آمدند.

خلود شلیخ بهائلی در کتلاب کشلکول در مورد سلفرهاى خود اشلاراتی کلرده: در قحطی 
سال 988 هجرى قمرى در شهر تبریز و دیگر بار در ماه صفر سال 993 هجرى قمرى در 
تبریز بوده و در ماه ذى القعده سال 1007 هجرى قمرى در شهر مشهد و در ماه محّرم سال 
1008 هجرى قمرى در حال بازگشلت از سلفر مشلهد بوده اسلت و چندى در کاشلان و نیز 

مدتی را در هرات گذرانیده و در اشعار خود  اوضاع هرات را توصیف کرده است.1 

خالصه و نتیجه گیری

آیله ملورد بحلث دلیلل روشلنی اسلت بر وجوب تعلیم و تعّلم در مسلائل اسلالمی و به 
تعبیلر دیگلر هلم تحصیلل را واجلب می کنلد و هلم یلاد دادن را. مقصلود از تفّقله در دیلن 
فهمیدن همه معارف دینی از اصول و فروع آن است، نه خصوص احکام عملی، که 

فعال در لسان علماى دین کلمه فقه اصطالح در آن شده است.
انجلام تکالیلف، جلز بلا معرفلت و شلناخت ممکلن نیسلت و یگانله راه شلناخت و 

معرفت تکالیف )با توجه به صعوبت احتیاط در همه امور(  اجتهاد و فقاهت است.
وا َقوَمُهـم« بر جواز و وجود اجتهاد در این عصر داللت  هـوا ِف الّديـِن و ِلُینـِذر

َ
»ِلَیتفّق

ل بله املکان تحصیلل یقین به احلکام از طریق وحی،  دارد؛  هرچنلد برخلی، بلا اسلتدال
اجتهاد در این عصر را جایز نمی دانند.   

در اهمیت هجرت برای کسب علم و دانش، همین بس که پیامبر بزرگی همچون 
موسی  به بیابان گردی تن می دهد تا از معلمی همچون خضر استفاده کند.  

از آیاتلی کله بررسلی شلد روشلن گردیلد، قلرآن کریلم علالوه بلر عللوم دینلی در تعلیلم و 
کید نموده است. تعّلم هر علمی که مورد نیاز معیشت انسان می باشد تأ

1. فقهاى نامدار شیعه نوشته عقیقی بخشایشی، ص 219.



تعظیم شعائر

ـَماِء َفَتْخَطُفُه  ا َخّرَ ِمَن الّسَ َ َ
ّن

َ
ِ َغيْرَ ُمْشـِرِكینَ ِبِه  َو َمن ُيْشـِرْك ِباهلِل َفَكأ

»ُحَنَفاَء هلِلَّ
ا  ْم َشـعاِئَر اهلِل َفِإّنَ ٍن َسـِحيٍق * ذِلـَك َو َمـْن ُيَعّظِ

َ
يـُح ِف َمـكا ـِوى ِبـِه الّرِ ْو َتْ

َ
يـْرُ أ الّطَ

َبْیـِت 
ْ
َهـا ِإَل ال

ُّ
ل َّ َمِ ُ

ی ث َسـّمً َجـٍل ّمُ
َ
كـُمْ  ِفَيـا َمَناِفـُع ِإَل أ

َ
ـوِب * ل

ُ
ُقل

ْ
ِمـْن َتْقـَوى ال

َعِتيِق.«
ْ
ال

]سوره حج، آيه 31-33[

»)برنامـه و مناسـك حـج را انجـام دهیـد( در حالى كه همگى خالص براى خدا باشـد! 
هیـچ گونـه همتایـى بـراى او قائـل نشـوید! و هـر كـس همتایـى بـراى خـدا قـرار دهـد، 
گویى از آسـمان سـقوط كرده، و پرندگان )در وسـط هوا( او را مى ربایند؛ و یا تندباد او 
را به جاى دوردسـتى پرتاب مى كند! * این اسـت ]برنامه هاى حج و حدود و مقّررات 
خدا[ و هر كس شـعایر خدا را بزرگ شـمارد، بدون تردید این بزرگ شـمردن ناشـى از 
تقواى دل هاست * در آن )حیوانات قربانى(، منافعى براى شماست تا زمان معّینى 

]روز ذبح آنها[ سپس محل آن، خانه قدیمى و گرامى )كعبه( است.«

28



32

گان مهم  واژ

__    حنفاء 
»حنفاء« جمع »حنیف« به معنی کسلی اسلت که از گمراهی و انحراف به اسلتقامت و 
اعتدال تمایل پیدا کند و به تعبیر دیگر بر صراط مستقیم گام بر دارد )زیرا »حنف« ) بر وزن 
صدف( به معنی تمایل است و تمایل از هر گونه انحراف نتیجه اش قرار گرفتن بر صراط 

مستقیم است(.1 

__    تخطفه
 از ملاده »خطلف« )بلر وزن عطلف( بله معنلی ربلودن بلا سلرعت اسلت و »سلحیق« 
بله معنلی دور و »سلحوق« بله درخلت نخلل بلنلد گفتله می شلود کله شلاخه هاى آن تلا 

نقطه هاى دور دست آسمان پیشرفته است.2 

__    شعائر
 جملع »شلعیره« بله معنلی عالملت و نشلانه اسلت، بنلا بلر ایلن شلعائر اهلل، بله معنلی نشلانه هاى 
پلروردگار3 اسلت . بله عبلارت دیگلر شلعائر اهلل هملان عالئمی اسلت که انسلان بلا توجه به آنهلا به یاد و 

نام خدا توجه می کند.

__    تقوی

تقوی اسم مصدر از ریشه »و ل ق ل ى«، در لغت به معناى پرهیز، حفاظت و مراقبت 
شلدید و فلوق العلاده4 و در ادبیلات معلارف اسلالمی به معناى حفظ خویشلتن از مطلق 

محظورات است؛ اعم از محرمات و مکروهات.5 
بله طلور کللی تقلوی به معنای پرهیز از محرمات و فجور به معنلای بى پروایى در انجام 
محرمات است.6 پس این دو در مقابل هم هستند و برای فاجر دانستن کسی فقط کافی 

1.  تفسیر نمونه، ج 14،ص 94.
2. همان،ص 95.
3. همان،ص 96.

4. لسان العرب، ج 15، ص 378؛ المصباح، ص 669، »وقی«.
5. مفردات، ص 881، »وقی«.

6. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 20،ص 29.
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است که یقین کنیم او در مقابل محرمات تقوی ندارد. 
و نیز راغب در توضیح کلمه »تقوى« می گوید تقوی، به معناى آن است که انسان 
خود را از آن چه می ترسد در محفظه اى قرار دهد. یعنی از هر عملی که با کمال نفس 

منافات داشته باشد پرهیز کند.1 

نکات تفسیری
1(  مقصود از شعائر2

عنوان »شعائر« با اضافه به »اهلل« در آیات متعدد قرآن کریم آمده است.3در اینکه 
ملراد از »شلعائر اهلل« چیسلت، دیدگاه هلاى مفسلران مختللف اسلت. همله احلکام و 
دستورهاى خداى متعال؛ عبادت هایى که آشکارا و به صورت جمعی برگزار می شود، 
مانند حج؛ سرفصل هاى آیین الهی و برنامه هاى کلی و آنچه در نخستین برخورد با 
این آیین جلب توجه می کند و خصوص مناسک حج از جمله این دیدگاه ها است.4  
برخلی گوینلد: مناسلک حلج اسلت، برخی گویند: قربانی حج اسلت کله باید حیوان 
سلالم انتخاب و فربه کرد بعضی گویند: شلعائر خدا یعنی دین خدا و تعظیم آن یعنی 
التلزام بله آن. یعنلی هلر کلس تعظیم کند شلعائر خدا را، نشلان داده اسلت تقواى قلبی 

خود را، بدیهی است که تقواى حقیقی همان تقواى قلبی است.5  
قلرآن کریلم در آیلات دیگلر، بلا صراحلت دو ملورد از مراسلم و برنامه هلاى حلج را جلزء 
شلعائر الهلی شلمرده اسلت: یکلی »صفلا و ملروه« و دیگلر »شلتران قربانلی«، وللی شلعائر 
الهلی در ایلن دو خالصله نمی شلود و تملام عبادت هاى دسلته جمعی از شلعائر خداوند 

است، مانند نماز جمعه و جماعت و همه ى مراسم حج.6
در روایلت اسلت کله: شلعائر جملع شلعیره، بله معنلاى شلترى اسلت که کوهلان آن از 
سلمت راسلت بشلکافند تلا معللوم باشلد کله بلراى قربانلی اسلت پلس بهتلر آن اسلت که 

چاق تر و بزرگ تر باشد. 

1. مفردات، ص 881، »وقی«.
2. منظلور از شلعائر در آیله شلریفه صرفلا مناسلک نیسلت بلکله هلر عمللی کله انسلان موملن مبتنی بر آملوزه های 
شلریعت بلر پایله اخلالص انجلام می دهلد از شلعائر اسلت کله مهم تریلن شلرط پذیلرش و اثرگلذاری آن طبلق آیله 

شلریفه تقلوای قلبلی اسلت یعنلی ایلن اعملال بایلد از ضمیلری متصلف بله صفلت تقلوی صادر شلود. 
3.  بقره،آیه158 ؛ حج، آیه 32 و 36؛ مائده،آیه 2.

4. مجمع البیان، ج3،ص264. 
5. همان، ج 7،ص 13.

6. تفسیر نور، ج 8،ص 42.
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بعضلی گوینلد: شلعائر خلدا یعنلی دین خدا و تعظیم آن یعنی التلزام به آن. یعنی هر 
کس تعظیم کند شعائر خدا را، نشان داده است تقواى قلبی خود را، بدیهی است که 

تقواى حقیقی همان تقواى قلبی است.1
شلعائر اهلل به معنی نشلانه هاى پروردگار اسلت که شلامل سلر فصل هاى آئین الهی 
و برنامه هلاى کللی و آنچله در نخسلتین بلر خلورد با این آئین چشلم گیر اسلت و از جمله 

مناسک حج می باشد که انسان را به یاد خدا می اندازد.
گلر چله بلدون شلک مناسلک حلج از جملله شلعایرى اسلت کله در ایلن آیله مقصلود 
بلوده اسلت، مخصوصلًا مسلئله قربانلی کله در آیله 36 همین سلوره صریحًا جزء شلعائر 
محسلوب گردیلده جلزء آن اسلت وللی روشلن اسلت کله بلا ایلن حلال عمومیلت مفهلوم 
آیله نسلبت بله تملام شلعائر اسلالمی بله قلوت خلود باقلی اسلت و هیلچ گونله دلیللی بلر 
تخصیص آن به خصوص قربانی یا همه مناسک حج وجود ندارد، به خصوص این 
که قرآن در مورد قربانی حج با ذکر کلمه »من« که براى »تبعیض« است این حقیقت 
را گوشزد کرده که قربانی یکی از آن شعائر است، همان گونه که در مورد »صفا و مروه« 
فـا َو  نیلز در آیله 158 سلوره بقلره می خوانیلم کله »آن هلم از شلعائر الهلی اسلت« )ِإّنَ الّصَ

َوَة ِمْن َشعاِئِر اهلِل(. ْر امْلَ
کوتاه سخن اینکه تمام آنچه در برنامه هاى دینی وارد شده و انسان را به یاد خدا 
و عظملت آئیلن او می انلدازد شلعائر الهلی اسلت و بزرگداشلت آن نشلانه تقلواى دل هلا 

است.
ایلن نکتله نیلز قابلل توجله اسلت کله منظلور از بزرگداشلت ) آن چنلان کله بعضلی از 
مفسران ظاهر بین گفته اند( بزرگی جسمانی قربانی و مانند آن نیست، بلکه حقیقت 
تعظیم آن است که مقام و موقعیت این شعائر را در افکار و اذهان و ظاهر و باطن باال 

ببرند و آنچه درخور احترام و عظمت آنها است به جاى آورند.2

2( شروط اثر بخشی شعائر 
الف( اخالص

کید روى مسلئله توحید و اجتناب از هر   از آنجا که در آخرین آیات بحث گذشلته تا
گونله بلت و بلت پرسلتی شلده بلود، آیلات ملورد بحلث نیلز همیلن مسلئله مهلم را دنبال 

کرده می گوید:
مراسلم حلج و گفتلن لبیلک را در حاللی انجلام دهیلد کله قصلد و برنامله شلما خالص 

1. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 16،ص 212.
2. تفسیر نمونه، ج 14،ص 98 ل 97.
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براى خدا باشد و هیچ گونه شرکی در آن راه نیابد »ُحَنفاَء هلِلَِّ َغْیَر ُمْشِرِكینَ ِبِه«1.
و به این ترتیب آیه فوق مسئله اخالص و قصد قربت را به عنوان محرک اصلی در 
حج و عبادات به طور کلی یادآور می شود، چرا که روح عبادت همان اخالص است و 

اخالص در صورتی است که هیچ گونه انگیزه غیر خدایى و شرک در آن نباشد.
در حدیثی از امام باقر� می خوانیم در پاسخ سؤال از تفسیر »حنیف« فرمود:

 ُحَنفـاَء هلِلَِّ َغْیَر ُمْشـِرِكینَ ِبِه َو 
َّ

ُتُه َعـْن َقـْوِل اهلِل َعـّزَ َو َجـل
ْ
ل

َ
: َسـأ

َ
ِبي َجْعَفـٍر ع، َقـال

َ
»َعـْن أ

 :
َ

ِق اهلِل َقال
ْ
 ِلَخل

َ
ْيـا« ال َتْبِديل

َ
اَس َعل ِتي َفَطَر الّنَ

َّ
ِفْطـَرُة ال

ْ
: »ِهـَي ال

َ
ـِة، َفَقـال ِنيِفّیَ َعـِن احْلَ

ْعِرَفِة ِبِه«.2  امْلَ
َ

»َفَطَرُهُم اهلُل َعى
)حنیلف آن فطلرت الهلی اسلت کله ملردم را بلر آن آفریده و دگرگونلی در آفرینش خدا 
نیست سپس فرمود: خدا توحید را در سرشت انسان ها قرار داده است(. تفسیرى که 
در این روایت وارد شلده در واقع اشلاره به ریشله اصلی اخالص یعنی فطرت توحیدى 

است، که قصد قربت و محرک الهی نیز از آن سرچشمه می گیرد.3
ب( تقوی

مرحوم عالمه طباطبایى می فرمایند: 
تقلوا عبلارت اسلت از امتثلال اواملر خلداى تعاللی و اجتنلاب از آن چله کله از ارتلکاب 
آن نهلی فرملوده و شلکر در برابلر نعمت هایلش و صبلر در هنگام ابتالء به بالیش به طور 
اجملال تقلوای خلدای سلبحان بله ایلن اسلت که اطاعت شلود و معصیت نشلود و این 

ع در برابر او امکان ندارد حاصل شود. جز با خضو
سلپس می فرماینلد: »قهـرا حـق التقـوى« عبلارت خواهلد بلود از عبودیلت خاللص، 
عبودیتلی کله مخللوط بلا انانّیلت و غفللت نباشلد. سلاده تلر ایلن کله: حلق تقلوا عبلارت 
خواهلد بلود از پرسلتش خلداى تعاللی بدون خلط با پرسلتش هلوای نفس و یا غفلت از 

مقام ربوبى.4
اضافله شلدن کلمله تقلوى بله کلمله القللوب در آیله ملورد بحلث از نظلر قواعلد ادبلى 
گویای این نکته است که حقیقت تقوى امرى است معنوى که قائم است به دل ها. 
پلس تقلوی قائلم بله حلرکات بدنی نیسلت، چرا که ایلن حرکات در اطاعلت و معصیت 
مشلترک اسلت، مثلاًل دسلت زدن و لملس کلردن بلدن جنلس مخاللف در نلکاح و زنلا و 

1. »حنفاء« و »غیر مشرکین« هر دو براى ضمیر  »فاجتنبوا« و »اجتنبوا« در آیه قبل حال هستند.
2. مختصر البصایر، ص 399.

3. تفسیر نمونه، ج 14، ص 95.
4. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 3،ص 36.
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همچنیلن کشلتن یلک انسلان، چله در جنایلت و چله در قصلاص و نیز نماز بلراى خدا و 
گر یکی حالل و دیگرى حرام،  براى ریا و امثال اینها از نظر ظاهرى یکی اسلت، پس ا
یکی زشلت و دیگرى معروف اسلت، به خاطر همان امر معنوى درونی و تقواى قلبی 
است، نه خود عمل و نه عناوینی که از افعال انتزاع می شود، مانند احسان و اطاعت 

و امثال آن.1
بنابرایلن ارتبلاط ایلن عملل بلا تقلواى دل هلا نیلز روشلن اسلت، زیلرا علالوه بلر اینکله 
تعظیلم جلزء عناویلن قصدیه اسلت، بسلیار می شلود که افلراد متظاهر یلا منافق تظاهر 
به تعظیم شعائر می کنند، ولی چون از تقواى قلب آنها سرچشمه نمی گیرد بى ارزش 
است تعظیم و بزرگداشت حقیقی از آن کسانی است که تقواى دل دارند. و می دانیم  
تقلوا و روح پرهیلزگارى و احسلاس مسلئولیت در برابلر فرمان هلاى الهلی چیلزى اسلت 
کله کانلون آن قللب و روح آدملی اسلت و از آنجلا اسلت کله به جسلم سلرایت می کند، لذا 

می توان گفت که احترام و بزرگداشت شعائر الهی از نشانه هاى تقواى دل است. 2
 1( تقوای قلوب

ـا ِمـن َتقَوى الُقلوب« می رسلاند که  تعبیلر تقلواى قللوب در آیله 32 سلوره حلّج »َفِاّنَ
تقوا امرى معنوى و مرتبط با روح و نفس انسلان اسلت3 و هم چون اعمال نیسلت که 
متشلکل از حرکات و سلکنات و از نظر ظاهرى، مشلترک بین طاعت و معصیت باشلد 
و همچنیلن از عناوینلی نیسلت کله بتلوان آن را قطعًا از افعالی چون احسلان، طاعت و 

امثال این ها انتزاع کرد و به شکلی حتمی به تقواى عامل آن پى برد.4
م  صوَتُ

َ
ذيَن َيُغّضـوَن ا

َّ
آیله 3 حجلرات نیلز می رسلاند که تقلوا با قلب پیونلد دارد: »ِاّنَ ال

جٌر َعظمی«. 
َ
م َمغِفَرٌة وا ُ قوى لَ م ِللّتَ ذيَن امَتَحَن اهلُل ُقلوَبُ

َّ
ولـِئَك ال

ُ
ِعنَد َرسوِل اهلِل ا

برپایله روایلات معصوملان هلم، تقلوا املرى قلبلی و نفسلی اسلت، چنلان کله بله 
کرم هر چیزى معدنی دارد و معدن تقوا قلوب عاقالن است5. فرموده رسول ا

2(اهمیت و جایگاه تقوا
 6» قین  اهلُل ِمَن امُلّتَ

ُ
ل ا َيَتَقّبَ

َ
از منظر قرآن فقط اعمال متقیان پذیرفته است: »... ِاّن

1. همان، ج 14، ص،37.
2. تفسیر نمونه، ج 14، ص 97.

3. مجمع البیان، ج 7،ص 133؛ المیزان، ج 14، ص 374؛ اطیب البیان، ج 9، ص 298.
4. المیزان، ج 14، ص 374؛ اطیب البیان، ج 9، ص 298.

5. روضة الواعظین، ص 4.
6. سوره مائده، آیه 27.
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و به کارى که بنیان آن براسلاس تقوا نباشلد، هرگز اعتنایى نیسلت1، هرچند سلاختن 
سـِجٌد  َبـًدا مَلَ

َ
َتُقـم فيـِه ا ُكفـًرا... * ال ـذوا َمسـِجًدا ِضـراًرا و  نَ َّ

ذيـَن ات
َّ
مسلجد باشلد: »وال

وا واهلُل  ر ن َيَتَطّهَ
َ
 ُيِحّبوَن ا

ٌ
ن َتقوَم فيِه فيِه ِرجال

َ
َحّقُ ا

َ
ِل َيوم ا ّوَ

َ
قوى ِمن ا  الّتَ

َ
َس َعى ِسّ

ُ
ا

ـَس ُبنيَنـُه َعـى َتقـوى ِمـَن اهلِل...«2؛ نیلز بلر پایله روایلات  ّسَ
َ
ـن ا َ

َ
ف

َ
يـن * ا ر ِهّ ُيِحـّبُ امُلّطَ

فراوانی شرط قبولی اعمال تقواست.3
ِق اهلل...«4 و نیز سفارش 

َ
ِبُّ اّت ا الّنَ َ ّیُ

َ
تقوا دستور خداوند به خاتم پیامبران: »يا

او بله پیلروان اسلالم و دیگلر ادیلان الهلی اسلت و چنانچله ویژگلی دیگلرى بیلش از آن 
گیرتلر  بله صلالح بنلدگان و در خوبلى، جاملع تلر و در ارزش عظیلم تلر و در عبودیلت فرا
مــوِت ومـا ِف ااَلرِض  می بلود، خداونلد مهربلان بله آن وصّیلت می کلرد5: »وهلِلِّ ما ِف الّسَ

قوا اهلَل«.6  
َ
ِن اّت

َ
ُكم ا ذيَن اوتوا الِكتـَب ِمن َقبِلُكم وِاّيا

َّ
يَنا ال َقد وّصَ

َ
ول

پیامبلر�و اماملان معصلوم نیلز بله رعایلت تقلواى الهلی سلفارش کلرده، آن را سلرآمد کارها و 
بزرگ ترین وصیت  دانسته اند.

3(شعب تقوی
تقوا داراى حوزه هاى گوناگونی است و امور اعتقادى، اخالقی و رفتارى را در بر می گیرد، 
از این رو برخی به استناد نخستین آیات سوره بقره گفته اند که خداوند در آیات یاد شده 
اوصافلی را بلراى متقیلان ذکلر می کنلد که هریک بیانگر شلعبه اى از تقواسلت؛ از »ُیؤِمنوَن 
ا َرَزقنـُهم ُينِفقون«  لوة« تقواى عبادى و از »ِمّ ِبالَغیب« تقواى اعتقادى و از »ُيقيموَن الّصَ

تقواى مالی و غیر مالی )هم چون مقام و موقعیت( مراد است.7
شعبه ها و موارد تقوا در آیات فراوان نام برده شده اند و برخی از آن ها عبارت اند از 
توحید و پرستش خدا8، ایمان به کتاب هاى آسمانی، آیات و احکام الهی، پیامبران 

و تسلیم محض بودن در برابر ایشان.9 

1. مفردات، ص 653، »قبل«؛ فتح القدیر، ج 2، ص 30.
2. سوره توبه، آیه 109 ل 107.

3. جامع احادیث الشیعه، ج 18، ص 67.
4. سوره احزاب، آیه 1.

5. سفینة البحار، ج 4، ص 734.
6. سوره نساء، آیه 131.

7. تفسیر نمونه، ج 1، ص 81؛ تسنیم، ج 2، ص 175 - 177.
8. سوره اعراف، آیه 65، مومنون، آیه 32 ل 23، نحل، آیه 16، فتح، آیه 48.

9. سلوره حشلر، آیله 59، آل عملران، آیله 50، بقلره، آیله 41، شلعراء آیله 184 ل 179 ل 163 ل 132 ل 131ل 126 ل 110 ل 
108 ل 107، حجلرات، آیله 1، نلور، آیله 52.
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4(تقوا بهترین پوشش معنوى
ى  ـا ُيـور يُكـم ِلباسـً

َ
نَزلنـا َعل

َ
تقلوا بهتریلن پوشلش معنلوى اسلت: »يَبـىن ءاَدَم َقـد ا

ـرون«.1 
َ

ّك
َ

ُهـم َيّذ
َّ
َعل

َ
قـوى ذِلـَك َخيـٌر ذِلـَك ِمـن ءايـِت اهلِل ل ـا و ِلبـاُس الّتَ يشـً َسـوءِتُكم و ر

خداونلد متعاللی در ایلن آیله پلس از یلادآورى لبلاس ظاهلرى انسلان کله علورت وى را 
می پوشاند و مایه زیبایى اوست به ذکر لباس باطنی و معنوى می پردازد که بدى هاى 
باطنی انسان مانند شرک، گناهان، رذایل و مانند اینها را می پوشاند. این لباس همان 
تقواست که خداوند مردم را به آن امر کرده است و پیداست که ذّلت آشکار شدن بدى 
هاى باطنی، شدیدتر و تلخ تر و ماندگارتر است، از این رو لباس تقوا بهتر از لباس ظاهر 
است. نیز به فرزندان آدم هشدار می دهد که شیطان شما را فریب ندهد و لباس تقوایى 
را که بر اندام شلما پوشلاندیم و فطرت شلما را بر آن سرشلتیم از شلما نگیرد، آن گونه که 
لبلاس پلدر و ملادر شلما را بلا حیلله از تلن ایشلان بله درآورد، در نتیجله علورت آنلان نمایان 
ـِة َينـِزُع َعُنمـا  ّنَ َ َبَويُكـم ِمـَن احلج

َ
خـَرَج ا

َ
يطــُن َكمـا ا

َ
ُكـُم الّش گشلت: »يَبـىن ءاَدَم ال َيفِتَنّنَ

ما...«.2 بلراى لبلاس تقلوا تفاسلیر دیگلرى نیز هسلت؛ مانند  مـا َسـوءِتِ َیُ ِلباَسـُهما ِلُیِر
لباس جنگ3 )زره، خود و...(، آنچه انسلان با آن عورت ظاهرى خود را می پوشلاند4 و 
لباس متقیان در قیامت؛ لیکن هیچ یک از این تفاسیر با سیاق آیه هماهنگ نیستند.5 
روایات نیز تفاسیرى براى لباس تقوا برمی شمارند6 که در حقیقت بیان مصداق است7 

و با تفسیر ارائه شده تعارضی ندارد.
5(تقوا بهترین توشه معنوى 

قرآن در ضمن بیان بعضی احکام حج به برگرفتن توشله از اعمال نیک فرمان داده 
قوِن 

َ
قـوى واّت دوا َفِاّنَ َخيـَر الّزاِد الّتَ ّوَ و از تقلوا بله عنلوان بهتریلن توشله یلاد می کند: »... َتـَز

لبــب«.8 ذکلر ایلن مطللب در ضملن بیان اعمال حج، یا براى آن اسلت که حج  ِل ااَل يـأو
سلزاوارترین عملی اسلت که انسلان باید در آن در پى انجام دادن هرچه بیشلتر کارهاى 

1. سوره اعراف، آیه 26.
2. همان، آیه 27.

3. مجمع البیان، ج 4، ص 632؛ زادالمسیر، ج 3، ص 124.
4. جامع البیان، ج 8، ص 197؛ غریب القرآن، ص 310.

5. المیزان، ج 8، ص 70 - 71.
6. تفسیر عیاشی، ج 2، ص 11؛ بحاراالنوار، ج 8، ص 168؛ نورالثقلین، ج 2، ص 15 - 16.

7. بحاراالنوار، ج 80، ص 168؛ المیزان، ج 8، ص 88.
8. سوره بقره، آیه 197.
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نیک باشلد1 یا از آن روسلت که همان گونه که انسلان در سلفر حج نیازمند توشله مادى 
کافی و مناسب است، در عزیمت به آخرت نیز محتاج اندوخته معنوى تقواست و چون 
انسلان در سلفر پرمخاطلره حلج بله ضلرورت زاد و نیلاز مبلرم بله آن پلى می بلرد، به خوبى 
می تواند دریابد سلفر آخرت نیز بى توشله تقوا میّسلر نیسلت و از آنجا که حرکت به سلوى 
آخلرت بسلی پرمخاطلره تلر از سلفرهاى دنیایلى و رحلتلی جاودانله اسلت، نیاز انسلان به 
توشله آخلرت بسلیار بیشلتر و اساسلی تلر اسلت2 و ایلن از لطافلت، ظرافلت و حکملت کالم 
الهی و مصداق تشبیه معقول به محسوس است که موضوع توشه تقوا و نیز لباس تقوا 
را همراه مناسب ترین موضوع مرتبط با آن دو بیان کرده است؛ به گونه اى که مطلب 

کامال حّسی می شود و اثر شگرفی از خود به جا می گذارد.3
در روایلات نیلز بله فراهلم آوردن توشله آخلرت سلفارش شلده اسلت4، چنلان که امام 
حسن مجتبی� ضمن استشهاد به آیه یاد شده فرموده است: اى فرزند آدم! همانا 
تلو از زمانلی کله از ملادر زاییلده شلدى یکسلره در نابودى عمرت به سلر می برى، پس از 
آنچله در اختیلار دارى بلراى روزى کله در پیلش دارى )آخلرت( چیلزى کسلب و ذخیره 
کلن. همانلا مؤملن )بلراى آخلرت( توشله برمی گیلرد و کافلر فقلط مشلغول للذت بلردن و 

بهره ورى از دنیاست )و به فکر آخرت نیست(.5
ک کراملت، سلعادت و امتیلاز حقیقلی میلان ملرد و زن، علرب و عجم و  تقلوا تنهلا ملال
گون انسلان فرقی نیسلت و همه از یک پدر و  گروه ها، قبائل مختلف و نژادهاى گونا
مادرند، پس از این جهت بر یکدیگر برترى ندارند و برترى فقط در رعایت تقواست و 
نىث 

ُ
َكر وا قنـُكم ِمن َذ

َ
ا الّناُس ِاّنا َخل َ ّیُ

َ
با تقواتر در پیشگاه خداوند گرامی تر است:6»يا

تقـُكم ِاّنَ اهلَل َعلمٌی َخبير«.7  
َ
كَرَمُكم ِعنَد اهلِل ا

َ
 ِلَتعاَرفوا ِاّنَ ا

َ
ا و َقباِئل و َجَعلنـُكم ُشعوبـً

6(مراحل تقوی 
بعضی از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شده اند:

مرحلله اول: نگهلدارى نفلس از علذاب جاویلدان از طریلق تحصیلل اعتقلادات 
صحیح.

1. مجمع البیان، ج 2، ص 525؛ فقه القرآن، ج 1، ص 284.
2. مواهب الرحمن، ج 3، ص 152.

3. ر. ك: تسنیم، ج 1، ص 44.
4. عیون الحکم، ص 202 ل 200 ؛ بحاراالنوار، ج 70، ص 105، 333.

5. بحاراالنوار، ج 75، ص 112.
6. معدن الجواهر، ص 21؛ کنزالعمال، ج 3، ص 93.

7. سوره حجرات، آیه 13.
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مرحله دوم:  پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت.
مرحله سوم: خویشتن دارى در برابر آنچه قلب آدمی را به خود مشغول می دارد و از 

حق منصرف می کند و این تقواى خواص بلکه خاص الخاص است.1  
امیر مؤمنان علی�)در نهج البالغه( تعبیرات گویا و زنده اى پیرامون تقوى دارد 
�و تقوى از مسلائلی اسلت که در بسلیارى از خطب و نامه ها و کلمات قصار حضرت

روى آن تکیه شده است.
در یک جا تقوى را با گناه و آلودگی مقایسه کرده چنین می گوید:

مها، فتقحمت بم ف النار!  طايا خيل مشس حل عليا اهلها، و خلعت حلج »اال و ان احلن
نة!«2 اال و ان التقوى مطايا ذلل حل عليا اهلها، و اعطوا ازمتا، فاوردتم احلج

گنله کاران بلر آنهلا سلوار  کله  گناهلان هلم چلون مرکب هلاى سلرکش اسلت  بدانیلد 
خ سلرنگون می سلازد.  می شلوند و لجامشلان گسلیخته می گلردد و آنلان را در قعلر دوز
اما تقوى َمرکبی اسلت آرام که صاحبانش بر آن سلوار می شلوند، زمام آنها را به دسلت 

می گیرند و تا قلب بهشت می تازند.
مطابق این تشبیه لطیف، تقوى همان حالت خویشتن دارى و کنترل نفس و تسلط بر 
شهوات است، در حالی که بى تقوایى همان تسلیم شدن در برابر شهوات سرکش و از بین 

رفتن هر گونه کنترل بر آنهاست.

3( تفاوت شعارهای دینی  با شعائر 
بیلن شلعارها و شلعائر نبایلد خللط شلود در تاریلخ اسلالم گاهلی شلعارهایى کله در جلای 
خود بسلیار مؤثر هم بوده مطرح می شلده و بدین وسلیله دیگران به اهداف و ارزش های 
مکتبی اسالم آشنا شده و یا از این شعارها به عنوان سدی در برابر شعارهای اسالم استفاده 
می شده است به عنوان نمونه، در تفسیر المیزان آمده است که یک گروه و قبیله یهودی 
به نام بنی النضیر بودند. این یهودی  ها در پناه اسلالم در شلهر مدینه زندگی می کردند و 
قراردادشان این بود که توطئه نکنند؛ چوب الی چرخ نگذارند؛ کار بکنند و زندگی عادی 
و روزانه خودشان را داشته باشند. این یهودی  ها پیمان شکستند. پیغمبر به مردم گفت 

گرد قلعه بروید. رفتند و بنی النضیر را محاصره کردند. 
بنابراین ارعاب دشمن از شعار و تقویت روح خودمان از شعار، ترسیم خط مکتبی 

ما از شعار و معرفی مکتبمان هم از شعار است. ما با شعار این کار  ها را می کنیم. 

1. بحار االنوار، ج 70،ص 136.
2. نهج البالغه، خ 16.
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کبلر می گفت و همه مسللمان  ها هم  »فكّبـر رسـول اهلل و كبـر املومنـون« پیغمبلر اهلل ا
کبلر می گفتنلد و یلک دلهلره ای بلرای یهودی  هلا پیلدا شلد چند شلب بدیلن منوال  اهلل ا
گذشلت.1 دنبالله بحلث را در بحلار عالمله مجلسلی دنبلال می کنلد و می گویلد شلب 
یازدهم رسلول خدا فرماندهی این جمعیت را به علی بن ابى طالب داد. حضرت 
عللی کله آملد، پیغمبلر گفلت: در مدتلی که من نیسلتم و شلما فرمانده هسلتید. تاصبح 
کبر  کبلر بگوییلد. همله مسللمان  هلا دور ایلن قلعه را گرفتند و فریلاد اهلل ا همله بایلد اهلل ا

زدند و این  ها خالصه خودشان میدان را خالی کردند و رفتند. 
معنای شلعار عالمت اسلت. عالمت خدا اسلت. شلعار مکتب را معرفی می کند. خط 
رسلیدن بله مکتلب را می گوییلم. در خودمان انرژی به وجلود می آوریم. تقویت روح و 
تهدید و ارعاب دشمن را ایجاد کنیم. تقریبًا می توانیم بگوییم تاریخ شعار، در میان 
همه قبیله  ها بوده اسلت. با فرق هایى که دارد. خود پیغمبر اسلالم وقتی آمد فرمود: 

 اهلُل« شعار توحید است. 2
َ

َه ِإاّل
َ
 اهلُل ُتْفِلُحوا«و این »اَل ِإل

َ
َه ِإاّل

َ
وا اَل ِإل

ُ
»قول

روایات تقوا

َفنـا ف أعماِلنا 
َ
 ِبِلسـاِنِه و خال

َ
يـَس ِمـن ِشـيَعِتنا َمن قال

َ
اللف(  اإلمـاُم الّصـادُق : ل

و آثاِرنا.« 3
امام صادق : از ما نیسلت )و ارزشلی ندارد( کسلی که در شلهرى صد هزار نفرى یا 

بیشتر زندگی کند و در آن شهر، شخصی پارساتر از او وجود داشته باشد.
وُج  كینِ ، و ز ب( عنـه : أنـا اهلـادی ، و أنـا امُلهَتـدی، و أنـا أبـو الَیتامـی و امَلسـا
ّنـِة،  ِ خائـٍف ، و أنـا قائـُد املؤمنـینَ إَل احلج

ّ
ِ ضعيـٍف ، و مأَمـُن كل

ّ
 كل

ُ
َجـأ

ْ
الرامـِل ، و أنـا َمل

قـوى ، و أنـا َعـینُ اهلِل، و لسـاُنُه  َوُة اهلل ِ الُوْثـى ، و كلمـُة الّتَ ، و أنـا ُعـر  اهلل ِ املتـینُ
ُ

و أنـا َحبـل
الّصادُق ، و َيُدُه.4

امام علی : من رهنمایم، من رهیافته ام. پدر یتیمان ومستمندانم ، سرپرست بیوه 
زنانم، پشت و پناه هر نا توانی هستم ومأمن هر وحشت زده ای؛ من رهنمای مؤمنان به 
سلوی بهشلتم، ریسلمان اسلتوار خدایم، حلقه ودسلتاویز محکم خدایم وکلمه تقوا؛ من 

1. به تفسیر املیزان رجوع شود.

2. برگرفته از درس هایى از قرآن )محسن قرائتی(.
3. الکافلی، ج 2،ص 79. )ظاهلرا مقصلود از پارسلاتر در روایلت شلریف، پارسلاتر از شلیعه اسلت یعنلی ایلن طلور 

نباشلد کله رفتلار آنلان نسلبت بله شلما شلیعیان تطبیلق بیشلتری بلا تقلوا داشلته باشلد(. 
4. التوحید، شیخ صدوق،ص 165.
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چشم خدایم وزبان راستگوی او ودست او.
ج(  در حدیثلی از پیامبلر گراملی اسلالم�می خوانیلم کله اشلاره بله سلینه مبلارک 
َشـاَر ِإَل َصْدِره  ؛ ای اباذر 

َ
ْقَوى َهاُهَنا َو أ ْقَوى َهاُهَنا الّتَ َبا َذّرٍ الّتَ

َ
خود کرد و فرمود: »َيا أ

حقیقت تقوا اینجا است«!1 
د( حدیث امام علی می فرماید:

رُت  سَر
َ
ذى ِان ا

َّ
ُقوا اهلل  ال

َ
قوى ُمنَتی ِرَض اهلل  ِمن ِعباِدِه َو حاَجُتُه ِمن َخلِقِه َفاّت »ِاّنَ الّتَ

نُت َكَتَبُه.«2
َ
عل

َ
َعِلَمُه َو ِان ا

نهایت خشنودى خداوند از بندگانش و خواسته او از آفریدگانش تقواست، پس از 
گر آشکار سازید می نویسد. گر پنهان کنید می داند و ا خدایى پرهیز کنید که ا

اهمیت حج در روایات

ْکَثَر 
َ
ِجیلِج َفَقاَل َبْل َما أ

َ
ْعَظَم الّض

َ
ْکَثلَر اْلَحِجیَج َو أ

َ
ُبلو َبِصیلٍر ِلْلَباِقلِر  َما أ

َ
اللف(  »َقلاَل أ

ُقوُلُه َو َتَراُه ِعَیانًا َفَمَسَح َعَلی َعْیَنْیِه 
َ
ْن َتْعَلَم ِصْدَق َما أ

َ
 ُتِحّبُ أ

َ
 اْلَحِجیَج أ

َ
َقّل

َ
ِجیَج َو أ

َ
الّض

ْکَثُر 
َ
َبا َبِصیٍر ِإَللی اْلَحِجیِج َقاَل َفَنَظْرُت َفلِإَذا أ

َ
َو َدَعلا ِبَدَعلَواٍت َفَعلاَد َبِصیلرًا َفَقلاَل اْنُظلْر َیلا أ

ُبلو َبِصیلٍر 
َ
ْلَملاِء َفَقلاَل أ

َ
ِملِع ِفلي الّظ

َّ
لاِس ِقلَرَدٌة َو َخَناِزیلُر َو اْلُمْؤِملُن َبْیَنُهلْم َکاْلَکْوَکلِب الال الّنَ
ِجیج.«3 

َ
ْکَثَر الّض

َ
 اْلَحِجیَج َو أ

َ
َقّل

َ
َي َما أ

َ
َصَدْقَت َیا َمْوال

ابوبصیلر بله املام باقلر علرض کرد: در حج امسلال چقدر حاجی زیلاد و ناله ها بلند 
است!

املام باقلر فرملود: »بلکله چقلدر نالله هلا زیاد و حاجی کم اسلت! آیلا می خواهی به 
گاه شده و با چشمانت ببینی؟«. حقیقت و راستی آنچه گفتیم آ

املام باقلر بلا دسلت خویش، چشلمان ابوبصیر را مسلح کرد و دعایلى خواند پرده 
حجاب از پیش روى او برداشلته شلد. سلپس به ابوبصیر فرمود: »چشلمانت را باز کن 

و به حاجی ها نگاه کن«.
کثر مردم به شکل میمون و خوک می باشند و اما عده دیگرى که  ابوبصیر نگاه کرد، دید ا

مؤمن هستند مانند ستاره اى درخشان در آسمانی تاریکند که میان آنان می درخشند.
ابوبصیلر علرض کلرد: »ملوالى ملن! راسلت گفتلی، چقلدر حاجلی کلم و ناله هلا زیلاد 

1. تفسیر قرطبی، ج 7،ص 4448.
2. کنزالعمال، ج10، ص143.

3. مناقب آل ابى طالب )ابن عاشور(، ج 4، ص 184.
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است«. 
ب( امام صادق می فرماید:

ْم ف ِاْتياِنِه«.1 َقُه ِلَیْخَتِبَر ِبِه طاَعَتُ
ْ
»هذا َبْیٌت ِاْسَتْعَبَد اهلل َتعال ِبِه َخل

یعنی: »خانه کعبه، خانه اى است که خداوند از بندگانش خواسته است تا نزد آن آمده و خدا 
را عبادت کنند. و می خواهد با این عمل، آنان را در انجام وظایف و طاعات، آزمایش کند«.

داستان 

مرد دهاتی پیوسته خدمت امام صادق� رفت و آمد می کرد. مدتی امام، او را ندید. 
حضرت از حال او جویا شد. شخصی محضر امام بود خواست از مرد دهاتی عیب جویى 
کند و به این وسیله از ارزش او نزد امام بکاهد گفت: آقا آن مرد دهاتی و بى سواد است، 
چنلدان آدم مهملی نیسلت. املام فرملود: شلخصیت انسلان در عقلل اوسلت و شلرافتش 
در دیلن او و بزرگواریلش در تقلواى اوسلت، ارزش آدملی بسلته بله ایلن سله صفت اسلت.
زیلرا ملردم از لحلاظ نسلل یکسلانند و همله از آدم هسلتند و مزایلاى ملادى ارزش آفریلن 

نمی باشند. آن مرد از فرمایش امام� شرمنده شد و دیگر چیزى نگفت.2

خالصه و نتیجه گیری

 آیله فلوق مسلئله اخلالص و قصلد قربت را به عنلوان محرک اصلی در حج و عبادات 
بله طلور کللی یلادآور می شلود، چلرا کله روح عبلادت هملان اخلالص اسلت و اخلالص در 

صورتی است که هیچ گونه انگیزه غیر خدایى و شرک در آن نباشد.
تعظیم و بزرگ داشلت حقیقی از آن کسلانی اسلت که تقواى دل دارند. و می دانیم  
تقلوا و روح پرهیلزگارى و احسلاس مسلئولیت در برابلر فرمان هلاى الهلی چیلزى اسلت 
کله کانلون آن قللب و روح آدملی اسلت و از آنجلا اسلت کله به جسلم سلرایت می کند، لذا 

می توان گفت که احترام و بزرگداشت شعائر الهی از نشانه هاى تقواى دل است.
بعضی از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شده اند:

•نگهدارى نفس از عذاب جاودان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح.
•پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت.

•خویشلتن دارى در برابلر آنچله قللب آدملی را بله خلود مشلغول ملی دارد و از حلق 
منصرف می کند و این تقواى خواص بلکه خاص الخاص است. 

1. علل الشرایع، ج 2، ص 404.
2. بحار: ج، 47،ص 57.
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]سوره مائده، آيه 67[

»اى پیامبـر، بـه مـردم آنچـه را كـه از جانـب پـروردگارت )در مـورد 
معّرفى پیشوایشـان( به سـوى تو فروفرسـتاده شده است ابالغ 
گـر نكنـى رسـالت او را ابـالغ نكـرده اى، و از مـردم بیمـى بـه  كـن، و ا
خود راه مده، كه خداوند تو را از گزند آنان مصون مى دارد. قطعا 
خدا این مردم كفرپیشـه را به اهدافشـان )تباه كردن دین حق( 

راه نمى نماید.«

29
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شأن نزول1 

در روایات مشهورى که از امام باقر و امام صادق نقل شده، چنین آمده است: 
خداونلد بله پیامبلر وحلی کرده بود، که علی� را جانشلین خلود گرداند. حضرت بیم 
ایلن را داشلتند کله ایلن کار بلر گروهلی گران آید. این آیه نازل شلد تلا پیامبر را بر این کار 
گلر از تبلیلغ آنچه به تو دسلتور داده شلده اسلت،  تشلجیع کنلد. مقصلود ایلن اسلت کله ا
خوددارى و کتمان کنی، گویى هیچ یک از مأموریت هاى خود را انجام نداده اى.2  

گان مهم  واژ

__   بلغ
ْغ« نشانه دیگرى بر ویژگی خاّص مضمون آیه فوق است، زیرا: ِ

ّ
کلمه »َبل

: این کلمه منحصر به فرداست و در سراسر قرآن فقط در این آیه به کار رفته است.
ً

اّوال
کید بیشلترى نسلبت به  ثانیلًا: بله گفتله »راغلب« در کتلاب »مفلردات« ایلن کلمله تأ
ـْغ« دارد؛ زیلرا هلر چنلد ایلن کلمله نیلز تنهلا در یلک آیه قلرآن آمده اسلت، ولی 

َ
ْبل

َ
کلمله »أ

کیلد، تکرار نیز نهفته باشلد. یعنی ایلن مطلب آن قدر  شلاید در کلمله »َبّللغ« علالوه بلر تأ
مهم است که باید حتمًا آن را به مردم برسانی و براى آنها تکرار کنی.3  

__   عصم
ک« در صحاح گفته:  ک و حفظ. راغب گفته: »العصم: االمسا  )بر وزن فلس( امسا
عـاُم« یعنلی طعلام او را از گرسلنگی مانلع  عصملت بله معنلی منلع اسلت »َعَصَمـُه الّطَ

اِس« )مائده، 67(. خدا تو را حفظ می کند.4 شد.»َو اهلُل َيْعِصُمَك ِمَن الّنَ

1. در باره شأن نزول بحث مبسوطی در ادامه ارائه خواهد شد.
2. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 7،ص 11.

3. آیات والیت در قرآن، ص، 27 )پيامرب  عمًل نيز چنني كرد، آن حرضت مسئله جانشينى حرضت عىل را 

از اّولني روزهاى ظهور اسلم تا هنگام وفات بارها به مردم گوشزد كرد.(

4. قاموس قرآن، ج 5، ص، 8.
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نکات تفسیری

1( مقدمه بحث 

ایلن آیله شلریفه، کله بله آیله تبلیلغ مشلهور شلده اسلت، پیراملون مهم تریلن مسلئله 
جهان اسالم، پس از مسئله نبّوت و پیامبرى، بحث می کند و به پیامبر اسالم در 
اواخلر عملر شلریفش، بلا اصلرار فراوان، دسلتور می دهد که مسلئله خالفت و جانشلینی 
پلس از خلودش را بلا صراحلت تملام بلا ملردم در میلان بگلذارد و تکلیلف ملردم را از ایلن 
جهت روشن کند. در تفسیر این آیه، دانشمندان شیعه و سّنی مطالب مختلفی بیان 

ح آن خواهد آمد.1 داشته اند که شر
عالمه طباطبایى مقصود آیه را این طور تبیین نموده است: آیه شریفه بیانگر این 
اسلت کله از جانلب خلدا پیاملی بلر پیامبلر� نلازل شلده بود کله می بایسلت آن را ابالغ 
می کلرد، وللی آن حضلرت بله خاطلر مصلحتلی آن را بله تأخیلر می انداخلت، تلا آن کله 
خداوند تأخیر را روا ندانست و به ابالغ آن فرمان داد. در آیه شریفه به طور آشکار بیان 
نشلده کله آن پیلام چله بلوده اسلت، ولی بلا دقت در آیله می توان بله خصوصّیاتی از آن 

پیام پى برد. 
گلر آیین خلدا را ابالغ  پیلام راجلع بله اصلل دیلن نیسلت زیلرا معنی ندارد گفته شلود: ا
نکلردی، رسلالت الهلی را ل کله هملان آییلن او اسلت )نرسلانده ای(- بنابرایلن مقصلود 
از »مـا انـزل اليـک« پیاملی خلاّص از آییلن الهلی و مقصلود از »رسلالته« اصلل دیلن یلا 
گر آن پیام را نرسانی، آیین الهی  مجموعه برنامه های آن است و مفاد آیه این است که ا
را ابالغ نکرده ای.پس می توان برداشت کرد که ابالغ نکردن این پیام اصل دین را هم به 
مخاطره می اندازد به تعبیر دیگر این پیام، روحی است برای پیکر دین که عدم ابالغ آن 
اصل رسلالت را زیر سلؤال می برد. جمله »واهلل يعصمک من الناس« نشلان می دهد که 
پیامبلر�در ابلالغ آن پیلام از ملردم بیم داشلته اسلت و مراد از الّنلاس منافقان و مردم 
سست ایمانی هستند که در میان مسلمانان راستین به سر می برند. آن چه بیان شد 

مضمون روایاتی را که از شیعه و اهل سنت نقل شده را تأیید می کند.2
اهمیت پیامی که حضرت باید ابالغ می کرد هم طراز نبوت بوده است، زیرا؛

: آیله ملورد بحلث، آیله 67 سلوره مائده اسلت و می دانیم که سلوره مائده آخرین 
ً

اّوال
کلرم نلازل گشلته اسلت. یعنی  سلوره، یلا از آخریلن سلوره هایى اسلت کله بلر پیامبلر ا

1. تفسیر نمونه، ج 5،ص 5.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 6،ص 42 الی 47؛ )با استفاده از نکات تفسیری محمد رضا صفوی(.
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این آیه در سال دهم بعثت، در آخرین سال زندگی آن حضرت و بعد از 23 سال تبلیغ 
کرم نازل شده است. پیامبر ا

ثانیلًا: از آیله شلریفه اسلتفاده می شلود کله ایلن مأمورّیت پیامبر به قلدرى مهم و 
خطیر است که هم سنگ و هم طراز نبّوت است. احتماالتی که برخی از دانشمندان 
داده انلد و املورى کله در سلطور قبلل بله آن اشلاره شلد هلر چنلد مهم هسلتند، ولی هیچ  
یلک از آنهلا هم طلراز رسلالت و نبلّوت نمی باشلد. باید بیاندیشلیم که چه املر مهّمی که 

همطراز رسالت است پس از 23 سال هنوز انجام نشده است؟ 
ثالثلًا: ویژگلی دیگلر ایلن مأمورّیلت ایلن اسلت کله علّده اى بلا آن مخالفلت می کننلد و 
مخالفلت آنهلا بله قلدرى جّدى و شلدید اسلت که حاضرند پیامبر اسلالم را از سلر راه 
بردارنلد، مسللمانان کله بلا نملاز و روزه و حلّج و جهلاد و ماننلد آن مخالفتی نداشلته اند، 
پلس حتملًا ایلن مأمورّیت، یک مسلئله سیاسلی اسلت و علّده اى بلراى مخالفت با آن، 

کمر به مبارزه بسته اند و حاضرند در این راه در مقابل پیامبر اسالم هم بایستند!
و هنگامی که تمام این جهات را نظر می گیریم و بى طرفانه و منصفانه بر روى آن 
مطالعله می کنیلم و بله دور از تعّصلب و لجاجلت به قضاوت می نشلینیم، به چیزى جز 
ح  کلرم، کله در غدیر خم به صورت رسلمی مطر مسلئله والیلت و جانشلینی پیامبلر ا

شد نمی رسیم.
آرى! چیزى که پیامبر اسالم تا سال آخر عمر شریفش به طور رسمی آن را بیان 
نکرده بود و  هم طراز رسالت و نبّوت خاتم االنبیاء بود و عّده زیادى براى مبارزه با آن 
هم قسم شده بودند و خداوند براى حفظ پیامبر در اجراى این مأمورّیت تضمین 
داده بود، همان مسئله مهم و سرنوشت ساز جانشینی پیامبر بود، زیرا هر چند پیامبر 
ح کلرده بلود وللی بله صلورت رسلمی و در  کلرم مسلئله والیلت عللی را بارهلا مطلر ا
حضلور مسللمانان سراسلر جهلان بیان نشلده بلود؛ بدین جهت، ایلن مأمورّیت عظیم 
و بلزرگ بله هنلگام بازگشلت آن حضلرت از حّجلة اللوداع و در صحلراى غدیلر خلم بله 
بهتریلن شلکلی انجلام شلد و پیامبربلا معرفی علی به عنوان جانشلین خویش، 

رسالتش را تکمیل کرد.1

2(  مضمون و نکات محوری آیه
لحلن و گویلش آیله یلاد شلده، بلى نظیلر می باشلد؛ از یلک سلو پیامبلر�را بلا لحلن  
گر آن چه بر او نازل شلده را به مردم، ابالغ نکند، در  بى سلابقه ای تهدید می کند، که ا
نزد خداوند همانند کسلی اسلت که هیچ فرمان و رسلالتی الهی را به انجام نرسلانیده 

1. آیات والیت در قرآن،ص 30.
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است؛ از سوی دیگر نگرانی پیامبرنسبت به انجام فرمان نازل شده را به گونه ای 
موّجه می شمارد و به پیامبر اطمینان می دهد که خطر و آسیب محتمل از ناحیه 
گروهی از مردم که باعث نگرانی پیامبرشده است را دفع می کند و نمی گذارد آنان 

به هدف خود، دست یابند.
فهلم دقیلق و روشلن مقصلود آیله یلاد شلده در گلرو ایلن اسلت که روشلن شلود که چه 
حکلم یلا احکاملی بلر پیامبرنلازل شلده اسلت کله چنیلن موقعیلت ویلژه ای در دین 
اسلالم دارد که از یک سلو به انجام رسلیدن رسلالت پیامبردر گروه ابالغ آن اسلت؛ 
و از سلوی دیگلر گروهلی از ملردم، آن را برنتافتله و بلرای جلوگیری از ابالغ یا تحقق آن، 
رفتلار و اقداملات نگلران کننلده، خواهنلد داشلت. مفسلران شلیعه بلا تکیله بلر تحلیلل 
واژگان و جملالت آیله و همچنیلن بلا تکیله بلر روایات، بر این نظلر اتفاق دارند که حکم 
نلازل شلده بلر پیامبراعلالم و ابلالغ والیت علی�می باشلد؛ اما مفسلران اهل سلنت 
دیلدگاه شلیعه دربلاره آیله را بلر نتافتله و نظلرات دیگلری در بلاره مقصلود آیله تبلیلغ، بله 

ع، پى می گیریم.1 میان آورده اند؛ تبیین مقصود آیه تبلیغ را با بررسی چند موضو

3( بررسی روایات سبب نزول آیه تبلیغ
بیشلتر مفسلران، تبییلن نظلر خلود در بلاره مقصلود از آیله را بلر روایلات سلبب نلزول آیله 
تبلیلغ، اسلتوار کلرده انلد؛ از همیلن رو ضلروری اسلت، نخسلت روایلات سلبب نلزول آیه را 

بکاویم.
سبب نزول آیه تبلیغ در روایات شیعه:

در منابع روایى شیعه تنها از یک حادثه به عنوان سبب نزول آیه تبلیغ، سخن به 
میلان آملده اسلت؛ و آن حادثله، ابلالغ والیلت علی  می باشلد، روایات بى شلماری در 
کتلب تفسلیر روایلى شلیعه، ادعلای یلاد شلده را  تأییلد می کنلد؛2 به عنوان مثلال روایت 

ابى صالح از ابن عباس و جابر بن عبد اهلل را یادآور می شویم:
ـاِس   ِللّنَ

ً
ْن َيْنِصـَب َعِلّیـا

َ
 أ

ً
ـدا ّمَ َمـَر اهلُل ُمَ

َ
ـاٍس َو َجاِبـِر ْبـِن َعْبـِد اهلِل َقـاال أ  »َعـِن اْبـِن َعّبَ

ْن َيْطَعُنـوا ِف 
َ
ـِه َو أ ـوا َحـاَب اْبـَن َعّمِ

ُ
ْن َيُقول

َ
 اهلل أ

ُ
َف َرُسـول )ِلُیْخِبَرُهـْم ِبَواَلَيِتـِه( َفَتَخـّوَ

َك اْلَيـَة، َفَقاَم  ّبِ ْیَك ِمـْن َر
َ
 ِإل

َ
ْنـِزل

ُ
ـْغ مـا أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسـول ـا الّرَ َ ّیُ

َ
ْیـِه: يـا أ

َ
ْوَحـی اهلُل ِإل

َ
ْیـِه َفأ

َ
َذِلـَك َعل

 اهلِل ِبَواَلَيِتِه َيْوَم َغِديِر ُخّمٍ 3«
ُ

َرُسول
»ابلن عبلاس و جابلر گفتنلد: خداونلد محملد را املر کلرد کله عللی را بلراى ملردم 

1. بررسی امامت در قرآن از دیدگاه فریقین، )تاج آبادی، مسعود(، ذیل آیه رشیفه.

2. تفسیر قمی، ج 1، ص 172؛ تفسیر عیاشی ،ج 1، ص 331؛  البرهان، ج 2، ص 335.
3. شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج 1، ص257.
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نصلب کنلد تلا والیلت او را بله آنلان خبلر بدهلد،  پیامبلر از این ترسلید که ملردم بگویند از 
ع طعنه بزنند، پلس خداوند به او  پسلر عملوى خلودش طرفلدارى کلرد و در این موضلو
َك«. پیامبلر در غدیر خم والیت  ّبِ ْیَك ِمـْن َر

َ
 ِإل

َ
ْنـِزل

ُ
ـْغ ما أ ِ

ّ
 َبل

ُ
ُسـول ـا الّرَ َ ّیُ

َ
وحلی کلرد: »يـا أ
او را اعالم کرد.1

استدالل عالمه طباطبایی:  
1.  آیله تبلیلغ در آخریلن ماه هلای حیلات پیامبلر�نلازل شلده اسلت2 در زمانلی کله 
قلدرت و شلوکت مشلرکان جزیلرة العلرب بلر هلم چیلده شلده، حکوملت اسلالمی اسلتوار 
شلده، یهلود و نصلاری تحلت سللطه اسلالم درآملده و جزیله پرداخلت می کننلد؛ و 

بیشترین احکام اسالم نیز نازل شده است.
2. حکمی بر پیامبر�نازل شلده اسلت، اما پیامبر�ابالغ آن را تا فراهم شلدن 
فرصتلی مناسلب، بله عقلب انداخته انلد؛ منشلأ عملل پیامبر�نوعی تلرس و نگرانی 
اسلت؛ نگرانلی و تلرس از مخالفلت و اعتلراض ملردم بله حکم نازل شلده؛ لکن خداوند 
فرملان می دهلد حکلم یلاد شلده به سلرعت ابالغ شلود؛ و ضمن یلادآوری اهمیت حکم 
یلاد شلده بله پیامبلر�وعلده می دهلد کله او را محافظلت کلرده و حیلله مخالفلان را 

کارآمد کرده و نمی گذارد امر دعوت را دگرگون کنند. نا
3. حکم نازل شلده بسلیار مهم و فراتر از دیگر احکام اسلت؛ به گونه ای که اهمال 
در آن بله منزلله اهملال سلایر احلکام اسلت؛ حکملی اسلت که املر دین را کامل و اسلتوار 

می کند.
ذيـَن 

َّ
4. تلرس و نگرانلی پیامبلر�نسلبت بله جلان خلود نبلود؛ قلرآن در آیله » ال

گلزارش می دهلد  اهلَل«3   
َ
ِإاّل  

ً
َحـدا

َ
أ َشـْوَن  َيحنْ َو ال  َشـْوَنُه  َيحنْ َو  اهلِل  ِرسـاالِت  ُغـوَن  ِ

ّ
ُيَبل

پیامبلران از احلدی جلز خلدا نمی ترسلند؛ سلیره پیامبر�در تبلیغ بیسلت و سله سلاله 
و حضلور در جنگ هلای متعلدد، مؤّیلد ایلن مدعاسلت. هلم چنیلن پیامبلر�نسلبت 
بله صدمله دیلدن آبلرو و اعتبلار شلخصی خلود تلرس و نگرانلی نداشلت؛ قلرآن در آیاتلی 
گلزارش می دهلد کله مشلرکان مکله، نسلبت های ناروایلى همچون شلاعر4  و مجنون5 
به پیامبر�دادند اما کمترین اثری در عزم وجدیت پیامبر�در ابالغ سریع آیات 
نلازل شلده، ایجلاد نکلرد؛ افزون بر آن این که بر اسلاس گزارش قلرآن همه پیامبران از 

1. بررسی امامت در قرآن از دیدگاه فریقین، )تاج آبادی، مسعود(، ذیل آیه رشیفه.

2. ر.ک. التفسیر القرآن العظیم، ج 3، ص 139 ؛  التحریر، ج 5، ص 151.
3. احزاب،  39.

4. طور،  3.
5. ذاریات،  52.
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جانب مشرکان در مظاّن سوء قصد و مورد اتهامات بى شمار قرار داشتند؛ اما کم ترین 
کاسلتی یلا تأخیلری در انجلام رسلالت آنهلا بله وجلود نیاملد. هلم چنیلن یهلود و نصاری 
در زملان نلزول آیله تبلیلغ تحلت سللطه و حکوملت پیامبلر�  بودند و جزیله پرداخت 
ج از حکوملت اسلالم  می کردنلد. و مشلرکان نیلز یلا بله اسلالم درآملده بودنلد و یلا بله خلار
گریختله بودنلد؛ از همیلن رو دلیللی بلرای تلرس و نگرانلی پیامبلر�از آنلان در میلان 
نبلود؛ بنابرایلن تلرس پیامبلر�ناظلر بله گروهلی از مسللمین بلود؛ کسلانی کله ایملان 
بنیادیلن بله اسلالم و پیامبلر�نداشلتند؛ و تبلیلغ بعضلی احکام این گملان و توهم را 
�در ذهن آنها به وجود می آورد که تشریع آن حکم در جهت منافع شخصی پیامبر
می باشلد؛ به سلخن دیگر این توهم را ایجاد می کرد که مسلئله ابالغ حکم نازل شلده 
گلر توهم یاد  )والیلت عللی ( بلرای تثبیلت حکمرانلی در خانلدان پیامبلر�اسلت؛ ا
شده در میان مسلمین جای گیر می شد، عصمت پیامبر�در اذهان عمومی آسیب 
می دید و راه برای تشکیک در دیگر احکام بلکه اصل دین اسالم، هموار شده بود. از 
همین رو خداوند با نزول آیه تبلیغ از یک سو به پیامبر�فرمان می دهد حکم نازل 
شده را به سرعت ابالغ کند و از سوی دیگر با تأیید ضمنی نگرانی پیامبر�به ایشان 

دلگرمی و امنیت می دهد که حیله های مخالفان را بى اثر می کند.1
5.  روایلات فریقیلن گلزارش داده انلد کله آیله تبلیغ در باره والیت علی  نازل شلده 

است.2
6. استواری و ثمر بخشی دین در گرو تعیین انسان شایسته ای است که امور دین 
را در جامعه رسیدگی کند؛ دین اسالم، دین پایدار و جهانی است؛ در تمام حوزه های 
گیر به میان آورده است؛ احکامی که  فکری، اخالقی و رفتاری، معارف و احکامی فرا
رفتارهای خرد و کالن فردی و اجتماعی انسان را فرا گرفته است؛ هر مکتب و قانون 
گاه و توانمند است؛ دین اسالم نیز از این قانون، مستثنی  اجتماعی نیازمند مجری آ
نیست؛ از همین رو پیامبر�هنگام خروج از مدینه برای جهاد با مشرکان، کسی را 
کمانی برای شهر  به عنوان جانشین خود، قرار می دادند؛ و پس از گسترش اسالم، حا
مکله، طائلف، یملن و... تعییلن می کردنلد؛ حلال چگونله متصلور اسلت خداونلد بلرای 

گاه و معصوم، معّین نکرده باشد.3 پس از رحلت پیامبر�رهبری آ
   تطبیق آیه شریفه با نشانه های والیت حضرت امیر

1. بررسی امامت در قرآن از دیدگاه فریقین، )تاج آبادی، مسعود(، ذیل آیه رشیفه.

2. اللدر المنثلور، ج 2، ص 298؛ اسلباب النلزول ،ص 204؛ فتلح القدیلر، ج 2، ص 59؛ تفسلیر عیاشلی، ج 1، 
ص 333. 

3. ر.ک. المیزان، ج 6، ص 42 ل 53.
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مسلئله جانشلینی و والیلت امیرالمؤمنیلن بلا نشلانه هاى سله گانه اى کله در آیله 
 انطباق دارد؛ زیرا:

ً
تبلیغ آمده است کامال

کله گذشلت پیامبلر�در طلول عملر مبارکلش هیلچ گاه مسلئله  : هملان طلور 
ً

اّوال
ح  خالفلت و جانشلینی پلس از خویلش را بله طلور رسلمی و در ایلن مقیلاس وسلیع مطلر
نکلرده بلود و ایلن مسلئله، تنهلا مسلئله مهّملی بلود که تا آخرین سلال هاى عملر پیامبر 

اسالم�زمین مانده بود.
ثانیًا: در بین مسائل مختلف اسالمی، هیچ مسئله اى در حّد و شأن نبّوت و هم طراز 
آن و ادامه دهنده مسلیر نبّوت نمی باشلد، بلکه مقام امامت اسلت که هم ردیف مقام 

نبّوت و امام است که انجام دهنده وظایف محّوله بر پیامبر است. 
ح مسئله امامت و والیت امیر مؤمنان، مخالفت هاى متعّددى بروز  ثالثًا: از زمان طر
داده شد؛ حّتی در همان صحراى غدیر، شخصی به حضور حضرت رسول�آمد و با 

حالت اعتراض به آن حضرت عرض کرد:
گلر آنچله املروز گفتله اى از ناحیله خداونلد بوده اسلت، از او بخلواه عذابى بر من فرو   »ا
گر آیه 41 سوره مائده  فرستد و مرا نابود کند!« که چنین شد و او نابود گشت. مخصوصًا ا

را کنار این آیه بگذاریم مطلب روشن تر خواهد شد.
نتیجه این که، آیه شریفه فوق، با قطع نظر از روایات و اقوال و آراء مفّسران و آنچه 

در تاریخ آمده، داللت بر والیت امیر مؤمنان، علی� دارد.1

4(پیام هاى آیه 
دو پیام عمده و دو نکته مهم می توان از آیه شریفه مورد بحث استفاده کرد:

کلرمدر آن زملان بوده   الف(ایلن کله هلر چنلد مخاطلب ایلن آیه شلخص پیامبر ا
اسلت، وللی بلدون شلک وظیفله تبلیلغ والیلت و اماملت و پاسلخ گفتلن بله سلؤاالت و 
شلب هات پیراملون آن، اختصلاص بله آن حضلرت نلدارد، بلکله ایلن مسلئله وظیفله 

گاهان در طول تاریخ است.   تمام آ
ب( پیلام دیگلر آیله شلریفه ایلن اسلت کله مؤمنان واقعی کسلانی هسلتند کله بدون 
گروهلی، در مقابلل فرملان خلدا تسللیم  گرایش هلاى خّطلی و  تعّصلب و لجاجلت و 

هستند.  
اساسلًا رمز دسلتیابى پیامبر اسلالم�به آن مقامات واال و باال، عبودّیت و تسللیم 
محلض خلدا بلودن آن حضلرت بلود، هملان چیلزى کله در هلر نملاز قبلل از شلهادت بله 

رسالت آن حضرت، به آن شهادت می دهیم.

1.  آیات والیت در قرآن، ص 31.
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گلر طاللب ُقلرب الهلی هسلتیم و می خواهیلم مؤملن حقیقی و واقعی باشلیم  ملا هلم ا
و اّدعلاى پیلروى از مکتلب پیامبلر خلدا�را داریلم، بایلد در هلر حال تسللیم فرمان او 

گر بر خالف خواسته و سلیقه و خّط و حزب ما باشد.1 باشیم؛ حّتی ا
همله ى مفّسلران شلیعه بله اتلکاء روایلات اهل بیلت� و نیلز بعضلی از مفّسلران 
اهل سنت به عنوان یکی از مصادیق، آیه را مربوط به نصب حضرت علی� در غدیر 
خم به والیت و امامت دانسلته اند.2 جالب آن که صاحب تفسلیر المنار از ُمسلند احمد و 
ترملذى و نسلائی و ابلن ماجله، حدیلِث »َملن کنلُت مواله فعلّی مواله« را با سلند صحیح و 
موّثق بیان کرده اسلت و سلپس با دو جمله به خیال خود در آن تشلکیک نموده اسلت: 
اّول این که مراد از والیت، دوسلتی اسلت. )غافل از آنکه دوسلتی نیاز به بیعت گرفتن و 
  گر حضرت علی تبریک گفتن و آن همه تشلریفات در غدیر خم نداشلت( دوم آنکه ا
کلرم�بلود، چلرا فریلاد نلزد و ماجلراى نصلب خلود را در غدیر  املام و رهبلر بعلد از رسلول ا
نگفت؟! )غافل از آنکه در سراسر نهج البالغه و کلمات حضرت علی  ناله ها و فریادها 

ح است؛ ولی صاحب المنار گویا آن ناله ها و فریادها را نشنیده است(. مطر
کلرم�نسلبت بله کتملان پیلام،  در تملام قلرآن تنهلا در ایلن آیله اسلت کله پیامبلر ا
گر نگویى، تمام آنچه را که در 23 سال رسالت گفته اى هدر می رود.  تهدید شده که ا

پس باید دید چه پیام مهمی است که این گونه بیان می شود؟
کرم�به حضرت علی  فرمود: »لو ل ابلغ ما امرت به من واليتك حلبط  پیامبر ا
گر آنچه درباره والیت تو ست به مردم نرسانم تمام اعمال من محو می شود.3   عمى« ا

در این آیه، چند نکته است که جهت گیرى محتوایى آن را روشن می کند:
1. سوره  مائده، در اواخر عمر شریف پیامبر اسالم نازل شده است.

« آمده است، که نشانه  
ُ

ُسول ا الّرَ َ ّیُ
َ
2. در این آیه، به جاى »يا أّیا الّنب«، تعبیر »يا أ

یک رسالت مهم است.
لْغ« آملده کله نشلانه ى ابالغ قطعی و رسلمی  3. بله جلاى فرملان »أبلـغ«، فرملان »َبّلِ

ومهم است.
گلر نگویلد، همله   4. پیامبلر نسلبت بله نرسلاندن یلک پیلام مهلم تهدیلد شلده کله ا

زحماتش به هدر می رود.
5. رسول خدا�از عواقب کارى هراس دارد که خداوند او را دلدارى می دهد که 

1.  همان،ص 35.
2. تفاسیر کبیر فخررازى و المنار.

3.  تفسیر نورالثقلین وامالی صدوق، ص 400.
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ما تو را از شر مردم نگه می داریم.1 

5(ضرورت و استمرار وجود امام حق
وجلود املام در هلر عصلر و زملان و در هلر جامعله اى بلراى هدایت انسلان ها به سلوى 
 َقـوٍم هـاد«. 

ّ
ـا انـَت ُمنـِذٌر وِلـُكل

َ
کملال و برقلرارى نظلم در جامعله ضلرورت دارد2: »اّن

)رعلد، 7( روایلات تفسلیرى ایلن آیله نیز این حقیقت را تأیید می کنلد که امامی زنده تا 
روز قیاملت در میلان انسلان ها حضلور دارد3؛ همچنیلن براسلاس روایاتلی درباره سلوره 
قدر، در شب قدر هر سال تا روز قیامت، فرشتگان بر امام آن زمان نازل می شوند و این 

سوره دلیل روشنی بر وجود امام در همه زمان هاست.4 
ا  َ برخلی از آیله 119 توبله کله بله مؤمنان فرمان همراهی با صادقلان می دهد: »ياّیُ
« استفاده کرده اند که باید در هر عصرى  ُقوا اهلَل وكونوا َمَع الصِدقین

َ
ذيَن ءاَمنوا اّت

َّ
ال

صادقانلی باشلند کله ملردم بلراى پیمودن راه پرهیزکارى الزم اسلت با آنان باشلند.5 
روایلات، مقصلود از صادقلان را اماملان دانسلته اسلت.6 افلزون بلر آیلات از روایلات 
فراوانلی نیلز اسلتفاده می شلود کله زمیلن هیلچ گاه از حجلت الهلی تهلی نخواهلد بود و 
گر  هلرگاه از حجلت الهلی تهلی باشلد اهللش را فلرو خواهلد ُبلرد7، به گونه اى کله حتی ا
دو نفلر بلر روى زمیلن زندگلی کننلد یکی از آنان حجت و امام خواهد بود.8 در برخی از 
ل شده است، چنان که در مناظره اى تأیید  روایات نیز بر ضرورت وجود امام استدال
شلده از سلوى امام صادق  امام قلب عالم دانسلته شلده که وجود وى براى عالم 
مانند وجود قلب براى انسان ضرورى است.9 و نیز براساس مناظره اى دیگر که آن 
هم از سوى امام صادق  تأیید شده بهره ورى صحیح و کامل از قرآن، بدون امام 
معصوملی کله بله تملام قلرآن عالم بوده و با توجه به احاطه بر سراسلر قرآن بتواند آن 

را براى امت تفسیر کند میسور نیست.10 

1. تفسیر نور، ج2،ص 337 ل 336.
2. همان، ج 13، ص 165- 166.

3. الکافی، ج 1، ص 191- 192.
4. نورالثقلین، ج 5، ص 619- 642.

5. پیام قرآن، ج 9، ص 49- 51.
6. نورالثقلین، ج 2، ص 280- 281.

7. الکافی، ج 1، ص 178- 179.
8. همان، ص 179- 180.

9. کمال الدین، ص 200- 203.
10. الکافی، ج 1، ص 188- 189.
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6( شرایط و ویژگی های امام 
الف(عصمت

براساس آموزه هاى قرآن، امام داراى ویژگی هایى است که مهم ترین آنها عصمت است.
خلداى سلبحان در پاسلخ ابراهیلم  کله از خلدا خواسلت تلا اماملت را در ذّریله او قلرار 
«. )بقره، 124(   َعهِدى الظِلمـین

ُ
دهلد فرملود: عهلد من به ظالمان نمی رسلد: »ال َينال

مفسلران بلا اسلتناد بله ایلن آیله عصملت را بلراى املام الزم می داننلد و للزوم عصملت را 
گر  این گونه تبیین می کنند که امام مقتدا و رهبرى است که اقتداى به او واجب است و ا
امام معصیت کند بر آدمیان نیز از باب لزوم اطاعت از امام، معصیت واجب خواهد بود 
و این امر محال است، زیرا معصیت ممنوع است و جمع فعل و ترک غیر ممکن است، 
گفته نماند که آیه بر  ازاین رو عصمت در امامان الزم است تا این محذور پیش نیاید.1  نا
عصمت امام در طول حیات و تمام عمر داللت می کند بنابراین کسلی که در قسلمتی از 

عمر خود گرفتار فسق یا شرک باشد شایستگی مقام امامت را نخواهد داشت.2  
ب(صبر و شكیبایی

هدایلت انسلان ها بله توحیلد و بله ثملر رسلاندن آن، با دشلواری هایى همراه اسلت، 
از ایلن رو بلراى عهلده دارى ایلن املر خطیلر، بایلد اماملت بله کسلی سلپرده شلود کله از 
مشلکالت نهراسلد و با شلکیبایى این بار سلنگین را به مقصد برسلاند3 »و َجَعلنا ِمُنم 

وا«. )سجده، 24( ا َصَبر ًة َیدوَن ِبامِرنا مَلّ اّمَ
ج(یقین به آیات الهى

انسلانی کله بله آیلات الهلی یقیلن دارد در کار هدایلت املت موفلق اسلت و می تواند با 
ـًة َیدوَن  نیلروى یقیلن، خلط هدایلت بله املر الهلی را تداوم بخشلد4 »و َجَعلنـا ِمُنم اّمَ
ا... كانوا ِبايِتنا يوِقنون« )سلجده، 24(، چنان که حضرت ابراهیم  ابتدا  ِبامِرنا مَلّ
كوَت 

َ
ى ابرهمَی َمل براى دستیابى به یقین، از رؤیت ملکوت بهره مند شد: »وَكذِلَك ُنر

« و پلس از رسلیدن بله مقام یقیلن و تحقق به  ـموِت واالرِض وِلَیكـوَن ِمـَن املوِقنـین الّسَ
 اّن 

َ
ُهـّنَ قال ـُه ِبَكِلمٍت َفاَتَّ ّبُ کلملات اهلل اماملت بله او اعطلا گردیلد5 »و اِذ ابَتـى  ابرهـمَی َر

َك ِللّناِس اماًما«. )بقره، 124(
ُ
جاِعل

1. التفسیرالکبیر، ج 4، ص 36- 37، ج 10، ص 144.
2. المیزان، ج 1، ص 274.

3. تفسیر نمونه، ج 17، ص 166.
4. همان.

5. المیزان، ج 1، ص 273.
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د(موفقیت در آزمون هاى الهى
امامت زمانی به حضرت ابراهیم عطا شد که خداى سبحان او را به انواع ابتالئات، 

از جمله ذبح فرزند آزمود و او در همه آنها پیروز گردید.1 
هـ(عبودیت تام

کسلانی کله مقلام اماملت بله آنلان داده شلده در عبودیلت الهلی اسلتمرار داشلته و بلا 
نـا عِبدیـن« )انبیلاء، 73(، چنلان کله بلر پایله برخلی 

َ
عبلادت ملالزم بوده انلد2 »وکانـوا ل

احادیلث خلداى سلبحان ابراهیلم را قبلل از هرچیلز عبلد خود قرار داد و پلس از آن مقام 
امامت را به او عطا کرد.3 

و(هدایت یافتگى بدون واسطه
رسلالت اساسلی امام هدایت اسلت و ازاین رو در صورتی می تواند دیگران را هدایت 
ن  َ َ

کند که خود به طور مسلتقیم و بدون واسلطه از ناحیه خدا هدایت شلده باشلد4 »اف
ـّدى ااّل ان ُیـدى«. )یونلس، 35( براسلاس  ـن ال َیِ َبـَع اّمَ َیـدى اَل احَلـّق اَحـّقُ ان ُيّتَ

روایاتی در ذیل این آیه پیامبران و امامان هدایت یافتگان اند.5  
ز(علم گسترده

اماملان حلق کله مسلئولیت خطیلر هدایت مردم به سلعادت و کملال و مدیریت جوامع 
انسانی را بر عهده دارند، باید از دانش گسترده برخوردار باشند، تا بتوانند این مسئولیت 
را بله انجلام رسلانند، افلزون بلر ایلن الزم اسلت عللم آنلان از خطلا و شلک مصلون باشلد، تلا 
ملردم بتواننلد بله آنلان اعتماد کنند و هدایت ایشلان را پذیرفتله و تحت حاکمیت آنان به 
اهداف مادى و معنوى خود برسند، ازاین رو خداوند طالوت را با برترى در دانش و نیروى 
يُكـم وزاَدُه َبسـَطًة 

َ
جسلمانی بلراى حاکمیلت بلر بنی اسلرائیل برگزیلد: »اّنَ اهلَل اصَطفـُه َعل

سِم« )بقره، 247( و نیز اولوااالمر را مرجع علمی مسلمانان در تشخیص حق  ِف الِعلِم واحلجِ
و باطل و صدق و کذب معرفی کرد و به آنان فرمان داد تا در هنگام دریافت گزارش ها به 
گاهی و قدرت تشخیص مراجعه کنند تا با استنباط حق و  اولوااالمر به عنوان صاحبان آ
سوِل  و َرّدوُه اَل الّرَ

َ
وِف اذاعوا ِبِه ول گاه سازند: »واَذا جاَءُهم امٌر ِمَن االمِن اِو احلنَ صدق، آنان را آ

ذيَن  َيسَتنِبطوَنُه ِمُنم«. )نساء، 83( مقصود از اولوااالمر در 
َّ
َعِلَمُه ال

َ
ِل االمِر ِمُنم ل وال  او

1. همان، ص 268.
2. همان، ج 14، ص 304- 305.

3. الکافی، ج 1، ص 175.
4. المیزان، ج 1، ص 272-.275

5. نورالثقلین، ج 2، ص 303- 304؛ المیزان، ج 10، ص 56- 58.
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این آیه همان کسانی هستند که در آیه 59 سوره نساء به آنان اشاره شده و حکم ایشان در 
عصمت و وجوِب اطاعت مانند رسول خداست.1 

روایات

الف(  عن علی �: اإلماُم الُمْسَتِحّقُ لإلمامِة َلُه َعاَلماٌت ، َفِمنها : أْن ُیْعَلَم أّنُه َمعصوٌم 
 في الُفْتیا ، و ال ُیْخطُئ في الَجواِب ، و ال َیْسهو و 

ُ
ها َصغیِرها و َکبیِرها ، ال َیِزّل نوِب ُکّلِ

ُ
ِمَن الّذ

نیا . 
ُ

ال َیْنسی ، و ال َیْلهو ِبَشيٍء ِمْن أمِر الّد
و الّثانلي : أْن َیکلوَن أْعَللَم الّنلاِس ِبَحلالِل اهلل ِ و َحراِملِه و ُضلُروِب أْحکاِملِه و أْملِرِه و َنْهِیلِه و 

َجمیِع ما َیحتاُج إلیِه الّناُس ، َفَیْحتاج الّناُس إَلْیِه و َیْسَتغني َعْنُهْم. 
تي َیْرِجعوَن إَلْیهلا ؛ إِن 

َ
لُه ِفَئلُة الُمؤِمنیلَن اّل و الّثاللُث : َیِجلُب أْن َیکلوَن أْشلَجَع الّنلاِس ، ألّنَ

ْحِف اْنَهَزَم الّناُس الْنِهزاِمِه.  اْنَهَزَم ِمَن الّزَ
ُه إِن اْسلَتوَلی  ُهْم ، ألّنَ

ُ
و الّرابلُع : َیِجلُب أْن َیکلوَن أْسلَخی الّنلاِس و إْن َبِخلَل أهُل األرِض ُکّل

ّحُ َعَلْیِه َشّحَ ِبما في َیَدْیِه ِمْن أمواِل الُمسِلمیَن . 
ُ

الّش
لُز َعِن الَمأموِمیَن اّلذیلَن ُهْم َغْیُر  نلوِب ، و ِبذِلَك َیَتمّیَ

ُ
الخاملُس : الِعْصَملُة ِملن َجمیلِع الّذ

َمعصوِمیَن ، ألّنُه َلو َلم َیُکْن َمْعصوما َلم ُیْؤَمْن َعَلْیِه أْن َیْدُخَل فیما َیْدُخُل الّناُس فیِه ِمْن 
َهواِت و الّلّذاِت .

َ
نوِب الُمْهِلکاِت و الّش

ُ
ُموِبقاِت الّذ

امام علی : امامی که سلزاوار مقام امامت اسلت  را نشلانه هایى اسلت. نخست آنکه: 
معلوم شود او از همه گناهان )کوچک وبزرگ (مصون است، در فتوا دچار لغزش نمی شود 
وپاسخ نادرست نمی دهد، نه اشتباه می کند ونه فراموش وبه چیزی از دنیا دل نمی بندد. 
دوم آن که: نسبت به حالل وحرام خدا و احکام گوناگون او  و امر و نهی الهی و آنچه نیاز 

گاهترین فرد باشد. مردم به او نیازمند باشند واو از مردم بى نیاز.  مردم است، آ
سلوم: باید شلجاع ترین مردم باشلد؛ زیرا امام برای مؤمنان به منزله نیروی پشلتیبان لشلکر 
گر امام در میدان نبرد شکست خورد  است که )در هنگام ترس یا شکست( به آنان پناه می برند. ا

مؤمنان نیز با شکست او در هم شکسته می شوند. 
گر  چهارم: باید بخشنده ترین مردم باشد هر چند همه مردم روی زمین بخل ورزند؛ زیرا ا
آز وبخل بر امام چیره شود، به اموالی از مسلمانان که در دست اوست، طمع خواهد  بست. 
پنجلم: معصلوم بلودن از همله گناهلان؛ کله بلا ایلن ویژگلی، او از پیلروان خلود کله 
گلر او معصلوم نباشلد، اطمینانلی نیسلت کله  معصلوم نیسلتند، متمایلز می شلود؛ چله ا

1. همان، ج 5، ص 22؛ ج 4، ص 387- 391.
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همچون دیگر مردمان گرفتار گناهان مهلک وشهوات وکام جویى ها نشود.1
نا 

ُ
ى اهلل َعزّوجل َو ُهوَيوّد

َ
ه َمْن ل

ُ
لبيت َفِاّن

َ
هال

َ
تنا ا

َ
ِزُموا َموّد

ْ
ل

َ
ب(  قال رسول اهلل�: »ا

ْعِرَفِة َحّقنا«.2 َة ِبَشفاَعِتنا، َو الّذى َنْفىس ِبَیِده ال َيْنَفُع َعْبَدا َعَمله ااّل ِبُ ّنَ َدَخل احلج
به مودت و دوستی ما اهل بیت پایبند باشید براى اینکه هرکس خداى عزّوجل را 
مالقات کند در حالی که قلبش به موّدت ودوسلتی ما مزّین اسلت به وسلیله شلفاعت 
ما وارد بهشت می شود قسم به آن کسی که جانم در قدرت اوست هیچ بنده اى نمی 

تواند از عمل خویش فایده اى ببرد مگر به وسیله معرفت به حق ما.

داستان

روزى امیلر المؤمنیلن  بله ابلو بکر فرمود: »کسلانی را که در راه خدا کشلته شلده اند 
مرده گمان مکن، بلکه زنده هستند و نزد پروردگار خود روزى می برند« و من گواهی 
می دهم که محّمد رسول خدا� شهید از دنیا رفت و به خدا نزد تو می آید، چون نزد 

تو آمد یقین کن، زیرا شیطان نتواند خود را به صورت او جا زند.
 �را به او نشلان داد، پیغمبر �دسلت ابو بکر را گرفت و پیغمبر  سلپس علی
بله ابلو بکلر فرملود: »بله علی و یلازده فرزند او ایمان آور، آنهلا )در وجوب اطاعت( مانند 
منند، به جز مقام نبوت و از آن چه در دسلت گرفته اى )خالفت مسللمین( پیش خدا 

توبه کن، زیرا تو را در آن حقی نیست« سپس رفت و دیگر دیده نشد.3   

خالصه و نتیجه گیری

• لحلن و گویلش آیله یلاد شلده، بلى نظیلر می باشلد؛ از یلک سلو پیامبلر را بلا لحن 
گر آن چه بر او نازل شلده را به مردم، ابالغ نکند، در  بى سلابقه ای تهدید می کند، که ا
نزد خداوند همانند کسلی اسلت که هیچ فرمان و رسلالتی الهی را به انجام نرسلانیده 
اسلت؛ از سلوی دیگلر نگرانلی پیامبرنسلبت بله انجلام فرملان نازل شلده را به گونه 
ای مّوجله می شلمارد و بله پیامبلر  اطمینلان می دهلد کله خطلر و آسلیب محتملل از 
ناحیله گروهلی از ملردم کله باعلث نگرانلی پیامبلر شلده اسلت را دفع می کنلد و نمی 

گذارد آنان به هدف خود، دست یابند.

1. بحار، ج 25، ص، 165 به نقل از »المحکم و المتشابه.« 
2. ینابیع المودة، ص173.

3. اصول کافی، ترجمه مصطفوى، ج 2،ص 482.
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•جملله »واهلل يعصمـک مـن النـاس« نشلان می دهلد کله پیامبلر� در ابلالغ آن 
پیام از مردم بیم داشلته اسلت و مراد از الّناس منافقان و مردم سسلت ایمانی هسلتند 
که در میان مسلمانان راستین به سر می برند. آن چه بیان شد مضمون روایاتی را که 

از شیعه و اهل سنت نقل شده را تأیید می کند.
• آیه شلریفه، که به آیه تبلیغ مشلهور شلده اسلت، پیرامون مهم ترین مسلئله جهان 
اسالم، پس از مسئله نبّوت و پیامبرى، بحث می کند و به پیامبر اسالمدر اواخر عمر 
شریفش، با اصرار فراوان، دستور می دهد که مسئله خالفت و جانشینی پس از خودش 

را با صراحت تمام با مردم در میان بگذارد و تکلیف مردم را از این جهت روشن کند. 
•پس از نزول این آیه، پیامبر دسلتور توّقف مسللمانان در بیابان گرم و خشلک غدیر 
خم را صادر کرد و در برابر انبوهی از جمعّیت که تعداد آنها را از هفتاد هزار تا صد و بیست 

هزار گفته اند، فرمان الهی یعنی وصایت و جانشینی علی  را به مردم ابالغ کرد. 
•  دو پیام مهم آیه شریفه: 

کرم در آن زمان بوده  است،   1- این که هر چند مخاطب این آیه شخص پیامبر ا
بدون شك وظیفه تبلیغ والیت و امامت و پاسخ گفتن به سؤاالت و شب هات پیرامون 
گاهلان در طلول  آن، اختصلاص بله آن حضلرت نلدارد، بلکله ایلن مسلئله وظیفله تملام آ

تاریخ است.  
2- پیلام دیگلر آیله شلریفه ایلن اسلت کله مؤمنلان واقعلی کسلانی هسلتند کله بلدون 
تعّصب و لجاجت و گرایش هاى خّطی و گروهی، در مقابل فرمان خدا تسللیم هسلتند 
نه این که در برابر آنچه که موافق سلیقه و گرایش خّطی و حزبى آنهاست تسلیم باشند 

و در جاهایى که مخالف آن باشد تسلیم نباشند!





فضیلت امام حسین

ًة   ْرِضّیَ ـِك َراِضَیًة ّمَ ّبِ ـُة  اْرِجِعی ِإَل  َر ْطَمئّنَ ْفـُس امْلُ ـا الّنَ ُتَ ّيَ
َ
»َيأ

ِت« َفاْدُخِى ِف ِعَباِدى  َو اْدُخِى َجّنَ
]سوره فجر، آيات 27-30[

ح آرام یافتـه!  بـه سـوى پـروردگارت بازگـرد در حالـى كه  »تـو اى رو
هم تو از او خشـنودى و هم او از تو خشـنود اسـت  پس در سـلك 

بندگانم درآى  و در بهشتم وارد شو! «

30
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شأن نزول

در بعضی از تفاسیر آمده است، این آیات در مورد »حمزه سید الشهداء« نازل شده، 
ولی با توجه به این که این سلوره »مّکی« اسلت، این در حقیقت نوعی تطبیق اسلت 

نه شأن نزول، همان گونه که درباره امام حسین  نیز  چنین آمده است.1
در حدیثی از امام صادق� می خوانیم: سوره فجر را در هر نماز واجب و مستحب 
بخوانیلد کله سلوره حسلین بلن عللی اسلت، هلر کلس آن را بخوانلد بلا حسلین بلن 

علی�هم�درجه�او�در بهشت خواهد بود. 2
معرفلی ایلن سلوره بله عنلوان سلوره حسلین بن علی ممکن اسلت بله خاطر این 
باشلد کله مصلداق روشلن نفلس مطمئنه کله در آخرین آیات این سلوره مخاطب واقع 
شلده حسلین بلن عللی� اسلت. همان گونله کله در حدیثلی از املام صلادق ذیلل 

همین آیات آمده است.
همچنیلن از آنجلا کله یکلی از تفسلیرهای لیالی عشر)شلب هاى دهگانه(، ده شلب 

آغازین ماه محرم است، این سوره را می توان سوره حسین بن علی دانست.
کله تلالوت آن را  کسلانی اسلت  و بله هلر حلال این همله پلاداش و فضیللت از آن 

مقدمه اى براى اصالح خویش و خودسازى قرار دهند.3

گان مهم  واژ

ْفس
َ
__    ن

بله گفتله راغلب در مفلردات بله معنلی روح اسلت و گاه بله معنلی ذات شلیء می آیلد 
و »َنَفلس« )بلر وزن قفلس( بله معنلی هوایلى اسلت کله از طریلق دهلان در بلدن انسلان 
گر خون از  ج می شود. این واژه »َنْفس« بر خون نیز اطالق شده، چرا که ا داخل یا خار
بدن انسان به مقدار زیادى بیرون رود، روح از او جدا می شود؛ و گاه این واژه به تمام 
وجلود انسلان نیلز اطلالق می گلردد. بله هلر حلال یکلی از معانی معلروف »نفلس« همان 

 1. »تفسلیر ابلن کثیلر«، ج 4، ص 545؛ »تفسلیر جاللیلن«، ص 820،  پاورقلی؛ »لبلاب النقلول« سلیوطی، ص
0210 

2 .با اندکی تغییر مجمع البیان، ج 10، ص 481.
3. تفسیر نمونه.
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روح است که در قرآن مجید مراتبی براى آن ذکر شده:
ْفـَس اَلّمـاَرٌة  کله انسلان را بله بدى هلا فرملان می دهلد: »اّنَ الّنَ 1- »َنْفـس اّمـارة« 

وِء«1   ِبالّسُ
ّوامـة« کله گاه مرتکلب گناهلی شلده و پشلیمان می گلردد و خویشلتن را 

َ
2- »نفـس ل

واَمِة«2 
َّ
ْفِس الل سرزنش می کند »َو ال اْقِسُم ِبالّنَ

 مطیع 
ً

3- »نفلس مطمئنلة« نفسلی کله به مرحله آرامش و اطمینان رسلیده و کامال
ـِك  ّبِ ـُة اْرِجِعـی ال  َر ْطَمِئّنَ ْفـُس امْلُ ـا الّنَ ُتَ ّيَ

َ
فرملان خلدا و مشلمول عنایلات او سلت:» يـا أ

ًة«3   راِضَیًة َمْرِضّیَ

__   مطمئنه

این واژه از ریشه »َطَمَن« به معناى آرامش و استقرار جان پس از نگرانی و ناراحتی 
اسلت.  زمیلن پسلت و هملوار و فرورفتله اى کله آب در آن بلى حرکلت گلرد می آید، زمین 
مطمئلن گفتله می شلود. ایلن واژه در اصطلالح فقهلی به  حالت اسلتقرار نمازگزار اطالق 

می شود.4  

نکات تفسیری
1( نفس در آموزه های قرآنی

نفوس انسانی به سه گروه تقسیم می شود: 
الف( كامال ظلمانى

 »ظلمانلی« اسلت، نله ارزش سلوگند را دارد، نله بیلدارى و حرکتلی 
ً

کاملال گروهلی 
بله سلوى کملال در آن ظاهلر اسلت و نله نشلانه اى از یلوم القیاملة، آنهلا داراى  »نفلس 

اّماره«اند که پیوسته امر به سوء و بدى می کند.
گاه وجدان انسلان آن قدر ضعیف و ناتوان می شلود که هوا و هوس بر آن مسلّلط 
می گردد و همواره انسان را به بدی ها و زشتی ها فرمان می دهد. این حالت را نفس 
اّملاره می گوینلد. هملان حالتلی کله زلیخلا پلس از آنکه نفلس لّوامه اش بیدار شلد و به 

1. سوره یوسف، آیه 53.
2. سوره قیامت، آیه 2.

3. سوره فجر، آیه 27. پیام قرآن، ج 2، ص 115.
4. لسان العرب، ج 8، ص 204. »طمن«؛ الکلیات، کفوى، ص 565؛ العین، ص 494؛ المیزان، ج 2، ص 377؛  

مفردات، ص 524. ماده »طمن«. 
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گناهلان اقلرار نملود و بله مالملت خویلش پرداخلت، بله آن اشلاره کلرد و گفلت: »َوَمـا 
ّبِ َغُفوٌر َرِحمٌی«؛ من هرگز  ّبِ ِإّنَ َر  َما َرِحَم َر

َ
وِء ِإاّل اَرٌة ِبالّسُ ّمَ

َ
ْفَس َل ى ُء َنْفىِس ِإّنَ الّنَ َبّرِ

ُ
أ

خلود را تبرئله نمی کنلم، کله نفلس )سلرکش( بسلیار به بدی هلا امر می کنلد مگر آنچه 
را پلروردگار رحلم کنلد. پلروردگارم آمرزنلده و مهربان اسلت«.1 باید از شلّر این نفس به 

خداوند پناه برد.2
ب( نیمه نورانى

نفلوس دیگلرى  »نیمله نورانلی« اسلت، در طریلق حّق به سلوى کمال سلیر می کند، 
هلرگاه بله مقتضلاى جنبله ظلمانلی اش مرتکلب خطلا می شلود، بلر اثلر نلور ایملان بیلدار 
می گلردد و بله مالملت خویلش می پلردازد، مالمتلی کله وسلیله اى بلراى تکاملل یافتلن 
است و این نفسی است با ارزش و نمونه کوچکی است از صحنه قیامت و آن را نفس 

لّوامه  گویند.
ج شده، رشد و ترّقی نموده  به بیانی دیگر گاه وجدان انسان از آن حالت ضعف خار
و تسللیم محلض هلوا و هلوس نمی گلردد، بلکله در مقابلل آن موضع گیلرى می نمایلد و 
درون انسلان را تبدیل به دادگاهی نموده که انسلان را بر کارهاى خالف و ناشایسلت 
مالملت و سلرزنش و بله هنلگام انجلام کارهلاى شایسلته و خلوب، تشلویق و ترغیلب 
می نمایلد، ایلن  مرحلله را نفلس لّوامله می نامنلد. چقدر خوب اسلت که الاقل انسلان از 

نفس اّماره عبور کند و به ایستگاه نفس لّوامه برسد. 
کار  نفس لّوامه گاه به صورت گذرا و موّقتی بیدار می شلود و به مالمت انسلان خطا
می پردازد و پس از مّدت کوتاهی دوباره به خواب می رود و جاى خود را به نفس اّماره 
می دهلد. همان گونله کله در آیلات مربلوط به داسلتان شکسلتن بت ها توّسلط حضرت 

ابراهیم و بت پرستان، این مطلب مشاهده می شود. به این آیات توّجه کنید:
وُهْم 

ُ
ل

َ
ـُه َكِبيُرُهْم َهَذا َفاْسـأ

َ
 َفَعل

ْ
 َبـل

َ
ِتَنـا َيـا ِإْبَراِهـمُی* َقال ـَت َهـَذا ِبآِلَ

ْ
ْنـَت َفَعل

َ
ـوا َءأ

ُ
»َقال

ـوَن«؛ )هنگاملی کله  امِلُ
َ

ْنـُتُ الّظ
َ
ُكـْم أ

َ
ـوا ِإّن

ُ
نُفِسـِهْم َفَقال

َ
ِإْن َكاُنـوا َينِطُقـوَن* َفَرَجُعـوا ِإَل أ

ابراهیلم را حاضلر کردنلد( گفتنلد: »تو این کار را با خدایان ما کرده اى، اى ابراهیم؟!« 
گر سلخن می گویند« آنها  گفت: »بلکه این کار را بزرگشلان کرده اسلت؛ از آنها بپرسلید ا

به وجدان خویش بازگشتند؛ و )به خود( گفتند: »حّقا که شما ستمگرید!«.  
عبارت »فرجعوا الی انفسهم« در صدد بیان این نکته است که آنها  نمی توانستند 
گر می پذیرفتند که این بت ها توان  زیاد به توصیه نفس لّوامه گوش فرا دهند، چون ا
گر مّدعی  سلخن گفتن ندارند، اصل عبادت و بت پرسلتی آنها زیر سلؤال می رفت. و ا

1. سوره یوسف، آیه 53.
2. سوگندهاى پر بار قرآن، ص  378.
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می شلدند کله آنهلا تلوان سلخن گفتلن دارند، خلود می دانسلتند این اّدعا دروغ اسلت و 
بله زودى رسلوا می شلوند. و للذا خیللی زود حکلم وجدان خود را به فراموشلی سلپردند. 
َفَتْعُبُدوَن 

َ
 أ

َ
َقْد َعِلْمَت َما هُؤاَلِء َينِطُقوَن* َقال

َ
 ُرُءوِسـِهْم ل

َ
َّ ُنِكُسـوا َعى ُ

توّجه کنید: »ث
 

َ
َفال

َ
ـا َتْعُبـُدوَن ِمـْن ُدوِن اهلِل أ ُكـْم َومِلَ

َّ
ّفٍ ل

ُ
ُكـْم* أ  َواَل َيُضّرُ

ً
ِمـْن ُدوِن اهلِل َمـا اَلَينَفُعُكـْم َشـْیئا

1» َتُكْم ِإْن ُكنُتْ َفاِعِلینَ وا آِلَ ُقوُه َوانُصُر وا َحّرِ
ُ
وَن* َقال

ُ
َتْعِقل

 سلپس بلر سرهایشلان واژگونله شلدند؛ و )حکلم وجلدان را بله کّللی فراملوش کردنلد 
و گفتنلد:( تلو می دانلی کله اینهلا سلخن نمی گوینلد. ابراهیلم گفلت: آیلا جز خلدا چیزى 
را می پرسلتید کله نله کم تریلن سلودى بلراى شلما دارد و نله زیانی به شلما می رسلاند؟! 
)نله امیلدى بله سودشلان داریلد و نله ترسلی از زیانشلان( ُاف بلر شلما و آنچله جلز خلدا 
می پرستید! آیا اندیشه نمی کنید )و عقل ندارید(؟!« گفتند: »او را بسوزانید و خدایان 

گر کارى از شما ساخته است«.  خود را یارى کنید، ا
آرى وجلدان بیلدار بلت پرسلتان دوبلاره بله خلواب رفلت و منطلق را بله فراموشلی 
سپردند و همچون همه زورمندان بى منطق به تهدید حضرت ابراهیم پرداختند. و 

ع سوزاندن صادر کردند. باالخره دستور اعدام آن حضرت را آن هم از نو
کنلون هلم زورملداران دنیلا بلا  آدم هلاى بى منطلق همیشله تکیله بلر زور می کننلد. ا
تکیه بر زور و قدرت خویش کشورهاى دیگر را تهدید به محاصره اقتصادى و سیاسی 
گر وجدان خفته آنها براى لحظه اى بیدار شود، به زودى  و حّتی جنگ می نمایند. و ا

آن را فراموش می کنند، حاضر نیستند تسلیم حقیقت شده و از آن دفاع نمایند.
 تبدیلل بله نفلس لّوامله می شلود و بله 

ً
البّتله گاهلی از اوقلات نیلز نفلس اّملاره کاملال

سلرزنش صاحبش نسلبت به اعمال زشلت گذشلته می پردازد. نقل می کنند خلبانی 
کله اّولیلن بملب اتملی را بلر روى یکی از شلهرهاى ژاپن انداخت و آن شلهر را تبدیل به 
کستر کرد و جوائز متعّددى براى این جنایت گرفت، نفس لوامه اش در اواخر عمر  خا
بیدار شلد و آن قدر او را سلرزنش کرد که منتهی به جنون وى گردید، تا آنجا که گویا 

فریاد می زد: »من با یک بمب، سیصد هزار انسان را کشتم!«.2
ج( نورانیت تاّم

سوم نفوسی است که یکپارچه  نور و روشنایى و صفا است، از مرحله لّوامه گذشته 
ْطَمِئَنُة«  ْفُس  امْلُ ا الّنَ ُتَ به مرحله اطمینان و آرامش رسیده، مخاطب با خطاب  »يا اّيَ
گردیده و با خطاب  »اْرِجِعی« مأمور به بازگشت به مبدأ کمال مطلق شده و در سلک 

1. سوره انبیا، آیات 62- 64.
2. سوگندهاى پر بار قرآن،ص 379.
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ـًة« هلم او از خلدا خشلنود  بنلدگان خاللص خلدا درآملده و بله مقتضلاى  »راِضَیـًة َمْرِضّیَ
است و هم خدا از او.1

کسلانی صاحلب نفلس مطمئّنله هسلتند کله یلک حاللت ثبلات، اسلتقرار و خاللی از 
لغزش پیدا کرده باشند. انبیاء و اولیاء و بسیارى از بزرگان نفس مطمئّنه دارند. آنان 

هواى نفس را در بند کشیده و مسلّط بر آن هستند.2

2( نفس مطمئنه
آنچله از سلیاق آیله یعنلی رو بله رو شلدن ایلن نفس بلا اوصافی که براى آن ذکر شلده با 
انسلانی کله قبلل از ایلن آیله مورد سلخن بلود و اوصافش از جمله دلبسلتگی اش به دنیا، 
طغیان، فساد ، کفرانش و سوء عاقبتش ذکر  شد،  استفاده می شود این است که نفس 
مطمئنله، نفسلی اسلت کله بلا عالقمنلدى و یلاد پلروردگارش سلکونت یافتله بدانچله او 
راضی است رضایت می دهد و در نتیجه خود را بنده اى می بیند که مالک هیچ خیر و 
شّر و نفع و ضررى براى خود نیست و نیز دنیا را یک زندگی مجازى و داشتن و نداشتن 
گلر غرق در نعمت دنیایى شلود،  و نفلع و ضلرر آن را امتحانلی الهلی می دانلد. در نتیجله ا
گر دچار فقر و  به طغیان و گسترش دادن به فساد و به علو و استکبار، وادار نمی شود و ا
فقدان گردد این تهی دستی و نامالیمات او را به کفر و ترک شکر وا نمی دارد، بلکه هم 
چنان در عبودّیت پاى برجا اسلت و از صراط مسلتقیم منحرف نمی شلود، نه به افراط 

و نه به تفریط.3
کله ایلن خطلاب بعلد از  ـًة« بعضلی4 پنداشلته اند  ـِك راِضَیـًة َمْرِضّیَ ّبِ »اْرِجِعـی ِإل  َر
حسابرسلی نفلوس مطمئنله بله ایشلان می شلود. ولیکلن بله نظلر ما ظرف ایلن خطاب 
از اول تلا بله آخلر روز قیاملت اسلت، یعنلی از هملان لحظله اى کله نفلوس مطمئنه زنده 
می شلوند، تلا لحظله اى کله داخلل بهشلت می شلوند بلکله از لحظله اى کله مرگشلان 

می رسد مورد این خطاب هستند تا وقتی که به جنت الخلد در می آیند.
٭راه رسیدن به نفس مطمئّنه

براى رسیدن به نفس مطمئّنه و درک پاداش هاى چهارگانه فوق، راه دور و دراز و 
پر پیچ و خمی در پیش اسلت. باید خودسلازى کرد و براى این منظور رعایت مراحل 
چهارگانله مشلارطه، مراقبله، محاسلبه و معاقبله شلرط اسلت. همله روز بایلد مراقلب 

1. پیام قرآن،  ناصر مکارم شیرازی، ج 5،ص 187.  
2. سوگندهاى پر بار قرآن، ص 380.

3.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 20، ص  478.
4. روح المعانی، ج 30، ص 130.
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اعمال و رفتار و حّتی نّیت هاى خویش بود و هر روز یا هر هفته و یا الاقل هر ماه اعمال 
گر مرتکب خالف شلده خود را مجازات کند، نفسلش را از  خود را به محاسلبه کشلید. ا
گلر کار خوبى کرده،  برخلی مباحلات مخصوصلًا آنچله را دوسلت دارد محروم نماید. و ا
خدا را بر آن سپاس گوید. البّته در این مسیر باید خود را به خداوند بسپارد و بر او توّکل 
نماید، که طّی این راه بدون لطف و عنایات پروردگار امکان پذیر نیست. همان گونه 
که در داسلتان حضرت یوسلف ، در مبارزه با نفس اّماره به این مطلب اشلاره شلده 

است، آنجا که فرمود:
ـوَء  َكَذِلـَك ِلَنْصـِرَف َعْنـُه الّسُ ـِه  ّبِ ى ُبْرَهـاَن َر

َ
أ ْن ّرَ

َ
ـْواَل أ

َ
ـا ل ـْت ِبـِه َوَهـّمَ ِبَ َقـْد َهَّ

َ
»َول

«؛ آن زن )زلیخلا( قصلِد او )یوسلف( کلرد؛ و او  ِصـینَ
َ
ْخل ـُه ِمـْن ِعَباِدَنـا امْلُ

َ
َفْحَشـاَء ِإّن

ْ
َوال

گلر برهلان پلروردگار را نمی دید- قصد وى می نمود. این چنین کردیم تا بدى و  نیلز- ا
فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از بندگان مخلص ما بود«.1  

حضلرت یوسلف  در مقابلل تهدیلدات زلیخلا و بلراى رهایلى از گنلاه و معصیلت، 
 َتْصِرْف 

َ
ِإاّل ْیِه َو

َ
ا َيْدُعوَنىِن ِإل َحّبُ ِإَلَّ ِمَّ

َ
ْجُن أ خطاب به پروردگار عرض کرد: »َرّبِ الّسِ

«؛ پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر   اِهِلینَ َ َن احْلج ُكْن ّمِ
َ
ّنَ َوأ ْيِ

َ
ْصُب ِإل

َ
َعىّنِ َكْیَدُهّنَ أ

گلر مکلر و نیرنلگ آنهلا را از ملن  اسلت از آنچله اینهلا ملرا بله سلوى آن می خواننلد. و ا
بازنگردانی، به سوى آنان متمایل خواهم شد و از جاهالن خواهم بود«.2  

و باالخلره آن حضلرت در راه مبلارزه بلا نفلس آن قدر موّفق شلد که بله لطف پروردگار 
به تخت سلطنت نشست و در دنیا و آخرت عزیز شد.3

صاحب نفس مطمئنه در زمره عباد اهلل است
ـِت.« بله دلیلل اینکله حلرف »فلاء« در ابتلدای این  »َفاْدُخـِى ِف ِعبـاِدی َو اْدُخـِى َجّنَ
لِک« اسلت، می فرمایلد: چلون راضلی و  آیله آملده نتیجه گیلرى از جملله »اْرِجِعلی ِإللی  َرّبِ
مرضلی بله سلوى پلروردگارت بلر می گلردى پلس در زملره بندگانلم در آى و در بهشلتم 
داخلل شلو. ایلن فرملان دالللت دارد بلر اینکله صاحلب نفلس مطمئنله در زملره بندگان 
خداسلت و حائلز مقلام عبودیلت اسلت و بایلد هلم همیلن طور باشلد، چون وقتی کسلی 
مطمئلن بله پلروردگار خلود شلد و از ادعلاى اسلتقالل منقطلع گردیلد و بدانچله از ناحیله 
پلروردگارش می رسلد بله دلیلل اینکله حلق اسلت راضی شلد، قهلرا ذات و صفلات و افعال 
خلود را مللک طللق پلروردگارش می دانلد، پلس در آنچله او مقلدر می کنلد و قضایلى کله او 
می راند و امر و نهیى که او می کند هیچ خواستی از خود نشان نمی دهد، مگر آنچه را که 

1. سوره یوسف، آیه 24.
2. همان، آیه 33.

3. سوگندهاى پر بار قرآن، ص  381.
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پروردگارش خواسلته باشلد و این همان ظهور عبودیت تامه در بنده اسلت، پس اینکه 
فرمود: »َفاْدُخِى ِف ِعباِدی« در حقیقت امضاى عبودیت وى است و جمله »َو اْدُخِى 
ِت« منزلگاه او را معین می کند و منظور از اینکه کلمه »جنت« را بر ضمیر تکلم اضافه  َجّنَ
کلرد و فرملود: »داخلل جنلت ملن شلو« این بوده اسلت که او را به تشلریف خاصی مشلرف 

کند و در کالم خداى تعالی هیچ جا غیر این آیه جنت را به خود نسبت نداده است.1 

3( توصیف نفس به راضیه و مرضیه

ًة«: این جمله داللت می کند بر این که اطمینان و سلکونت یافتن  »راِضَیًة َمْرِضّیَ
دل بله پلروردگار مسلتلزم آن اسلت کله از او راضلی هلم باشلد و هلر قضلا و قلدرى کله او 
برایلش پیلش ملی آورد کم تریلن چلون و چرایلى نکند، حال چه آن قضلا و قدر تکوینی 
باشلد و چه حکمی باشلد که او تشلریع کرده، پس هیچ سلانحه به خشلم آورنده اى او 
را بله خشلم نملی آورد و هیلچ معصیتلی دل او را منحلرف نمی کنلد و وقتلی بنلده خلدا از 
خلدا راضلی باشلد، قهلرا خلداى تعالی هلم از او راضی خواهد بود، چلون هیچ عاملی به 
جلز خلروج بنلده از زى بندگلی خلدا را بله خشلم نملی آورد و بنده خدا وقتلی مالزم طریق 
عبودیلت باشلد مسلتوجب رضلاى خلدا خواهلد بلود و بله همیلن جهلت دنبلال جملله 

»راضیة« جمله »مرضیة« را آورد.2

4( منظور از ارجعی الی ربک
منظور از بازگشت به سوى پروردگار به عقیده جمعی از مفسران بازگشت به ثواب 
و رحملت او سلت، وللی بهتلر آن اسلت کله گفتله شلود بازگشلت بله سلوى خلود او سلت، 
یعنی در جوار قرب او جاى گرفتن، بازگشتی معنوى و روحانی نه مکانی و جسمانی.
آیا این دعوت به بازگشت به سوى پروردگار تنها در قیامت است و یا از لحظه جان 
دادن و پایلان گرفتلن عملر؟ سلیاق آیلات البتله مربلوط به قیامت اسلت، هلر چند تعبیر 

خود این آیه مطلق و گسترده است.
تعبیلر بله »راضیله« بله خاطلر آن اسلت کله تملام وعده هلاى پلاداش الهلی را بیلش از 
آنچه تصور می کرد قرین واقعیت می بیند و آن چنان فضل و رحمت خدا شامل حال 
او می گلردد کله یکپارچله رضلا و خشلنودى می شلود و املا تعبیلر بله »مرضیلة« بله خاطلر 
این اسلت که مورد قبول و رضاى دوسلت واقع شلده اسلت. چنین بنده اى، با چنان 
اوصلاف و بلا رسلیدن بله مقلام رضلا و تسللیم کاملل، حقیقلت عبودیت را که گذشلتن از 

1. همان.
2.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 20، ص  478.
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همله چیلز در طریلق معبلود اسلت دریافتله و در سللک بنلدگان خلاص خلدا گام نهاده و 
مسلما جایى جز بهشت براى او نیست.1

دعلوت از آنهلا بلراى بازگشلت بله سلوى پروردگارشلان بله سلوى ماللک و مربلى و 
مصلحشلان، دعوتلی کله آمیختله بلا رضایلت طرفینلی اسلت، رضایلت عاشلق دللداده 
از معشلوق و رضایلت محبلوب و معبلود حقیقلی. بله دنبلال آن تلاج افتخلار عبودیلت 
را بلر سلر او نهلادن و بله لبلاس بندگلی مفتخلرش کلردن و او را در سللک خاصلان درگاه 
جاى دادن! و سلپس دعوت از او براى ورود به بهشلت، آن هم با تعبیر »وارد بهشلتم 
شو« که نشان می دهد میزبان این میهمانی تنها و تنها ذات مقدس او است، عجب 
دعوتلی! عجلب میزبانلی! و عجلب میهمانلی! منظلور از »نفلس« در اینجلا هملان روح 
آدملی اسلت. و تعبیلر بله »مطمئنلة« اشلاره بله آرامشلی اسلت2 کله در پرتلو ایملان پیدا و 
وُب«. بدانید تنها با 

ُ
ُقل

ْ
ال ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمـِئنُّ ال

َ
حاصلل شلده، چنلان کله قرآن می گوید: »أ

ذکر خدا دل ها آرام می گیرد )رعد، 28( چنین نفسی هم اطمینان به وعده هاى الهی 
دارد و هلم بله راه و روشلی کله برگزیلده مطمئلن اسلت، هلم در اقبلال دنیا و هلم در ادبار 
دنیلا، هلم در طوفان هلا و هلم در حلوادث و بالهلا و از همه باالتر در آن هول و وحشلت و 

اضطراب عظیم قیامت نیز آرام است.3 

5(  بحثی در باره اطمینان و آرامش
اطمینان در علم اخالق به اعتدال صفات و حاالت انسان و ثبات شخصّیت آدمی 
گفتله می شلود.4 ابلن قّیلم بله تبع خواجه عبلداهلل انصارى5 براى اطمینلان، درجات و 
مراتبلی می شلمرد: اطمینلان قللب بله یاد خدا که شلامل آرامش و امیلد به رحمت الهی 
بلراى انسلان هراسلان از خداونلد، آراملِش تسللیم در برابلر قضلا و قدر الهلی و آرامِش یاد 
پاداش خداوندى هنگام سختی و رنج زندگانی است. اطمینان جان، هنگام کشف 
حقیقلت و یقیلن بله حصلول وعده هلا و وصلول از حلال تفرقه به مقام جملع و اطمینان 
ناشلی از شلهود ذات جاملع اسلما و صفلات الهلی کله سلالک را بله مقلام فنلا می رسلاند.6 
فیروزآبلادى، اطمینلان و سلکینه را ملالزم یک دیگلر شلمرده، در عیلن حلال، اطمینان 

1. تفسیر نمونه، ج 26، ص 477.
2. بحث آرامش و راه های کسب آن در همین نوشتار خواهد آمد.

3. تفسیر نمونه، ج 26، ص 477.
4. التوقیف علی مهمات التعاریف، ص 228.

5. منازل السائرین، ج 1، ص 85 و 86.
ج السالکین، ج 2، ص 534- 540. 6. مدار
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را مرتبله اى باالتلر از سلکینه می دانلد کله هیلچ گاه از دارنلده اش جلدا نمی شلود.1 ایلن 
در حاللی اسلت کله در آیلات اطمینلان، به گونه هلاى مختلفی ازآرامش توّجه شلده که 
دامنله گسلترده ترى  از سلکینه را دربرمی گیلرد. ابراهیلم هنلگام درخواسلت مشلاهده 
 ِإبرهمُی 

َ
چگونگی رسلتاخیز، اطمینان قلب را دلیل این درخواسلت می داند: »و ِإذ قال

 أَو َل ُتؤِمـن قال َبى  و لِكن ِلَیطَمئنَّ َقِلب....« )بقره، 
َ

ىت  َقـال ـِی امَلـو
ُ

ِن َكيـَف ت ِر
َ
َرّب أ

 )260
حوارّیلون عیسلی  نیلز از او سلفره اى آسلمانی می طلبنلد تلا دل هایشلان بلا خلوردن 
َيم َهل َيسَتِطيُع  ّيوَن يِعيىَس ابَن َمر  احَلَوار

َ
غذاهاى آن به اطمینان نایل آید: »و ِإذ قال

ن 
َ
يُد أ وا ُنر

ُ
* قال قُوا اهلَل ِإن ُكنُت ُمؤِمنینَ

َ
 اّت

َ
ماِء َقال ينا مال- َدًة ِمن الّسَ

َ
 َعل

َ
ن ُيَنّزل

َ
َك أ ّبُ ر

ن َقد َصَدقَتنا....« )مائده، 112 و 113( 
َ
َم أ

َ
 ِمَنا و َتطَمئنَّ ُقلوُبنا و َنعل

َ
ُكل َنأ

ذيـَن َءاَمنـوا و َتطَمـئنُّ 
َّ
آراملش حقیقلی فقلط بلا یلاد خلدا در دل جلاى می گیلرد: »ال

ال ِبِذِكر اهلِل َتطَمئنُّ الُقلوب«. )رعد، 28( 
َ
ُبم ِبذكِر اهلِل أ ُقلو

گون  این جان هلاى آرام، درگلذر از جهلان طبیعت به سلراى باقی، طلّی مراحل گونا
خویلش،  سلوى خداى  که بله  می گیرنلد  قلرار  الهلی  خطلاب  ایلن  ملورد  جهلان،  آن 

رضایت مندانه باز گردید و در میان بندگانم در بهشتم جاى گیرید:
ـًة * َفادُخِى ِف ِعبادى  ّبـِك راِضَیًة َمرِضّیَ ـُة * ارِجِعـی ِإل  َر فـُس امُلطَمئّنَ ُتـا الّنَ  »يأّيَ

ِت.« )فجر، 27- 30(   * َوادُخِى َجّنَ
ک رهیده  نفس مطمئّنه، جانی است که در پرتو نور فطرت خویش، از صفات ناپا

و به رفتار نیکو آراسته گشته است.2  

راه هاى كسب آرامش
گونلی ممکلن اسلت انسلان را نگلران و پریشلان سلازد. تلرس از آینلده  عواملل گونا
مبهلم، انلدوه بلر گذشلته تاریلک، ضعلف و ناتوانی در برابر مشلکالت، احسلاس پوچی 
در زندگلی، بى توّجهلی و قدرنشناسلی اطرافیلان، سلوءظن ها و تهمت ها، دنیاپرسلتی 
ک به خداوند  و دل باختگلی در برابلر آن، وحشلت از ملرگ و... همگلی در پرتو ایمان پا
از میلان برداشلته می شلوند. قلرآن بلراى درمان این حالت اضطلراب و نگرانی و ایجاد 
حّس آرامش و اطمینان، به تغییر بینش و گرایش انسلان ها سلفارش می کند. از یک 
سلو بایلد بله خویلش و جهلان هسلتی نگاهی درسلت افکنده، از سلوى دیگلر عالقه ها و 
تمایلالت خویلش را در جهلت ایملان مطللق بله خداونلد تنظیلم کنیلم تلا بدیلن وسلیله  

1. بصائر ذوى التمییز، ج 3، ص 517.
2. التعریفات، ص 312.
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فقط از زاویه نگاه او به جهان نگریسته، فقط براى او اصالت قائل شویم.1  
الف( حّس ایمان

انسلان مؤملن کله بنیان هلاى اعتقلادى خویش را مسلتحکم و خلل ناپذیر بنا نهلاده و 
در مقلام عملل فقلط به انجام تکالیف الهی نظلر دارد، هیچ گاه هراس و اندوهی به قلبش 
راه نمی یابد؛ زیرا نه خود را مالک ثروت و نه صاحب اختیار در تصمیم گیرى ها می بیند؛ 
بلکه او فقط امانت دار خداوند بر زمین و موّظف به شناخت خیر و شر بر اساس دستورهاى 
ذيـَن َءاَمنـوا 

ّ
ّلُ ال خداونلد اسلت و در هلر حلال، تحلت سرپرسلتی خداونلد قلرار دارد: »اهلُل َو

ـور...« )بقلره، 257( اّملا انسلان بى ایملان از ایلن پشلتوانه  مـِت إَل الّنُ
ُ
ل

ُ
ِرُجُهـم ِمـَن الّظ ُيحن

مسلتحکم روحی و روانی محروم بوده، تنها و سلرگردان در زمین رها می ماند: »ذلَك ِبأّنَ 
م.« )محمد، 11( گویى از فراز آسلمان فرو  ُ يـَن اَلَمـول  لَ ذيـَن َءاَمنـوا و أّنَ الكِفر

َّ
اهلَل َمـوَل ال

ا َخّرَ ِمَن 
َ

افتاده یا تندبادى او را به مکانی دور پرتاب کرده است. »و َمن ُيشِرك ِباهلِل َفَكأّن
يُح ِف َمكاٍن َسِحيق.« )حج، 31( و َتِوى ِبِه الّر

َ
يُر أ ماِء َفَتخَطُفُه الّطَ الّسَ

ب( یاد خدا 
نگرانلی و اضطلراب یلا از تلرس اسلت یلا از ناتوانلی؛ پس آن که خداوند را هملواره در یاد 
داشته باشد و او را سرچشمه همه صفات کمال و منّزه از هرگونه صفت نقصان بنگرد، 
گزیلر مهلر او در دللش نشسلته، قلبلش بله یلاد او آرام می گیلرد و رحملت و مهربانلی او و  نا
وعده هلاى نیکویلش بله مؤمنلان، هرگونله تلرس و دلهلره حّتلی تلرس از علذاب خلدا را از 
ِذيَن 

َّ
 َمثاِنَ َتقَشِعّرُ ِمنُه ُجلوُد ال

ً
 ُمَتشِبا

ً
حَسَن احَلديِث ِكتبا

َ
 أ

َ
ل روانش می زداید: »اهلُل َنّزَ

ِكر اهلَل.« )زمر، 23( تغییر سلیاق سلخن از  َّ َتلینُ ُجلوُدهم و ُقلوُبم ِإل  ِذ ُ
م ث ُ ّبَ َشـوَن َر َيحن

ِذين َءاَمنوا و َتطَمـل- ن ُقلوُبم ِبِذكِر اهلل« )رعد، 
َّ
ع در آیه »ال فعلل ماضلی بله فعلل مضار

28( بر ثبات و دوام آرامش مؤمنان داللت دارد. آرامش بى نظیر پیامبران هنگام تلّقی 
وحلی در جایلگاه باالتریلن حلّد ارتبلاط بلا خلدا در همیلن جهلت قابلل تحلیلل اسلت. در 
مقابل، کسانی که از یاد او روى می گردانند، در زندگی همواره در حال نگرانی و اضطراب 

.«2 )طه،124 (   3
ً
ُه َمعيَشًة َضنكا

َ
ى َفِإّنَ ل به سر می برند: »و َمن اعَرَض َعن ِذكِر

ج(  تالوت قرآن
همان گونله کله نلزول تدریجلی قلرآن بلر قللب پیامبلر موجلب آراملش او می گشلت: 

1. قرآن و روان شناسی، ص 351- 352.
2. مجملع البیلان، ج 5، ص 773؛ الکّشلاف، ج 2، ص 124 ؛ صفلة الصفلوة، ج 1، ص 83؛ روح المعانلی، ملج 

8، ج 13، ص 214.
3. دائرة المعارف قرآن کریم)1(، ص 165.
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ـًة وِحـَدًة َكذِلـَك ِلُنَثّبـَت ِبـِه ُفـؤاَدَك و 
َ
يـِه الُقـرءاُن ُجل

َ
 َعل

َ
ـواَل ُنـّزل

َ
وا ل ِذيـَن َكَفـُر

َّ
 ال

َ
»و قـال

ا 
َ

« )فرقلان، 32( تلالوت مسلتمّر آن نیلز بله انسلان آراملش می بخشلد: »ِإّن
ً

لنـُه َترِتيـال
َ
َرّت

 و َعى  
ً
ِيم َءايُتُه زاَدُتم إمینا

َ
ُبـم و ِإذا ُتِلَیت َعل ـت ُقلو

َ
ِكـَر اهلُل َوِجل ذِيـَن إذا ُذ

ّ
امُلؤِمنـوَن ال

لُون« )انفال، 8و 2(1 
َ

م َيَتَوّك ّبِ َر
د( مطالعه تاریخ زندگى انسان هاى بزرگ

 
ًّ

داسلتان زندگلی شلجاعانه پیامبلران از عواملل آراملش شلمرده شلده اسلت: »و ُكال
ک الهی،  ُسِل َما ُنَثّبُت ِبِه ُفَؤاَدك.« )هود، 120( یاد اولیاى پا نباِء الّرُ

َ
يَك ِمن أ

َ
َنُقّصُ َعل

  به نوعی یاد خدا بوده، آرامش برخاسته از آن را در پى دارد؛ از این روى امام صادق
در تفسیر آیه 28 سوره مبارکه رعد می فرماید: دل ها با یاد محّمد�آرام می گیرد که 

یاد او همان یادخداوند است.2  
هـ(  توّكل

پلس از اسلالم و ایملان بله خلدا، تلوکل انسلان را بله سلاحت هاى هسلتی خویلش 
.« )یونس، 84(  لوا ِإن ُكنُت ُمسِلِمین

َ
يِه َتَوّك

َ
رهنمون است: »ِإن ُكنُت َءاَمنُت ِباهلِل َفَعل

هرگاه انسان مؤمن در ژرفاى قلب خویش به این حقیقت دست یابد، همه هراس ها 
و آرزوها و تکاپوها و کشلمکش ها از روان او رخت بربسلته، بى دغدغه در جوار خداى 
لـُت و ُهَو َرّبُ الَعرِش 

َ
يِه َتَوّك

َ
ِإلـَه ِإاّل ُهـَو َعل خویلش آرام می گیلرد: »... َفُقـل َحسـِبَ اهلُل اَل

کله خلداى خلود را خلوب  گرایانلی  الَعِظـمی.« )توبله، 129(3 در برابلر آنهلا، چندگانله 
نشلناخته، به او بدگمانند و دل هایشلان به ظواهر پدیده هاى هسلتی چنگ انداخته 
ـن َينُصـَرُه اهلُل 

َّ
ن ل

َ
اسلت، هیلچ گاه طعلم آراملش را نخواهنلد چشلید: »َمـن َكان َيُظـّنُ أ

َكيـَدُه  ينُظـر َهـل ُيذِهـَبنَّ 
َ
َ  لَیقَطـع َفل

ُ
ـماِء ث نَیـا و الِخـَرة فلَیمـُدد بَسـَبٍب ِإَل الّسَ

ُ
ِف الّد

گلذارى همله حلوادث به علم و تدبیر الهی در عین کوشلش  َمـا َيغِيـظ.« )حلج، 15( وا
کاملل انسلان، او را از انلدوه محرومّیت هلا و تأسلف بلر گذشلته ها و نیلز شلادى بیهلوده 
نُفِسـُكم ِإاّل ِف 

َ
رِض و اَلِف أ

َ
َصاَب ِمـن ُمِصيَبٍة ِف ال

َ
بلر کام یابى هلا رهلا می سلازد: »َمـا أ

َتفرَحـُوا ِبـا َءاتـل ُكـم.« )حدیلد، 22( انسلان    َمـا فاَتُكـم و اَل
َ

 َتأَسـوا َعـى
َ

ِكتٍب...ِلَكيـال
مؤملن بلا تسللیم مطللق در برابلر خداوند، همواره از او خشلنود بلوده، هیچ حادثه اى را 
در جهان، ناخوشایند نمی بیند. خداوند فقط در چنین حالتی است که به طور کامل 
ّبك  ـُة ارِجعی ِإل َر فُس امُلطمئّنَ ا الّنَ ُتَ ّيَ

َ
از بنلده خویلش راضلی و خشلنود می شلود: »َيأ

1. جامع البیان، ج 11، ج 19، ص 15 ؛  موسوعة اخالق القرآن، ص 82.
2.  همان، ج 7، ج 12، ص 189 ؛ عّیاشی، ج 2، ص 211.

3. فی ظالل، ج 5، ص 3054.
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ة.« )فجر، 27(1 راِضَیًة َمرِضّیَ
و( صبر

بردبلارى بله تقویلت شلخصّیت و افزایلش توانایلى انسلان در برابلر سلختی ها و 
بارهلاى سلنگین زندگلی انجامیده، اعتدال روانی انسلان را حفلظ می کند؛ از این روى 
خداوند در دو آیه به یارى جستن از صبر و نماز در مشکالت زندگی دعوت کرده است: 
ين«. )بقره، 153(  وِة إّنَ اهلَل َمـَع الصِبر

َ
ل بـِر و الّصَ ذيـَن َءاَمنـوا اسـَتِعينوا ِبالّصَ

ّ
ـا ال َ ّیَ

َ
»َيأ

بردبلاران، هنلگام بلروز ناخوشلایندى، اصلل و مبلدأ و بازگشلت گاه خویلش را یلادآور 
شده، بدین وسیله امداد الهی و رحمت خداوندى را بر خویش سزاوار می گردانند: »و 
صَبُتم ُمصيَبٌة 

َ
ِذيَن ِإَذا أ

ّ
ين* ال وِع... و َبّشـِر الصِبر ُ ـوِف و احلج ُكـم ِبـَش ٍء ِمـَن احلنَ

َ
َوّن

ُ
َنبل

َ
ل

ولئـَك ُهـم 
ُ
ـم و َرَحـٌة و أ ّبِ ـوٌت ِمـن َر

َ
يـم َصل

َ
ولئـَك َعل

ُ
يـِه رِجُعـون* أ

َ
قالـُوا ِإّنـاهلِلِّ و ِإّنـا ِإل

امُلهَتدون.« )بقره، 155- 157(2 
ز(  تقوا

سیطره انسلان برخواسلته هاى خویلش، او را از پیامدهلاى اندوه بلار کارهاى زشلت 
ُكم 

َ
َعمل

َ
ُكم أ

َ
 * ُيصِلح ل

ً
وا َقواًل َسديدا

ُ
ُقوا اهلَل و ُقول

َ
ِذيَن َءاَمنوا اّت

َّ
ا ال ّیُ

َ
مصون ساخته: »يأ

ُكـم ُذُنوَبكـم...« )احلزاب، 70 و 71( قدرت تشلخیص و تصمیم گیرى او را در 
َ
و َيغِفـر ل

 َو 
ً
ُكم ُفرقانا

َ
َعل ل ُقوا اهلَل َيحج ِذيَن َءاَمنوا ِإن َتّتَ

ّ
ا ال ّیُ

َ
گون زندگی افزوده: »يأ حوادث گونا

ُكم« )انفال، 29( و روند زندگی را بر او آسان می سازد: 
َ
ُيَكّفر َعنُكم َسّیئاِتُكم و َيغِفر ل

« )طلالق، 4( و در پرتلو ایلن قلدرت روحلی و 
ً
مـِرِه ُيسـرا

َ
ـُه ِمـن أ

َ
َعـل ل ـِق اهلَل َيحج »و َمـن َيّتَ

قوا اهلَل و َءاِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيؤِتُكم 
َ
ِذيَن َءاَمنوا اّت

ّ
ا ال َ معنوى، به او آرامش می بخشد: »يأّیُ

ُكم« )حدیلد، 28( از این روى 
َ
 َتشـوَن ِبـِه و َيغِفرل

ً
ُكـم ُنـورا

َ
َعـل ل ـینِ ِمـن َرَحِتـِه و َيحج

َ
ِكفل

در حدیثی، آرامش نشلانه پرهیزگارى دانسلته شلده3 و امام علی  بهره نیکوى این 
جهلان را پرهیلزگارى شلمرده، روى گردانلی از دنیاخواهلی را موجلب آراملش و ایمنلی 

انسان می داند و آرامش هاى ماّدى را گذرا و نابود شدنی وصف می کند.4 
ح( توبه 

بازگشت مستمر انسان به سوى خداوند، موجب تخلیه روان از فشار احساس گناه 
کلی و طهلارت نخسلتین را بله او بلاز می گردانلد. اعتقاد انسلان با ایمان  شلده، حاللت پا

1. فی ظالل، ج 4، ص 2413.
2. قرآن و روان شناسی، ص 368- 372.

3. صفة الصفوة، ج 1، ص 42.
4. نهج البالغه، خ 11، ص 213.



74

بله فضلل و رحملت بى کلران خداونلد و املکان محو شلدن تمام و کمال همله گناهان، 
نُفِسـِهم 

َ
سـَرُفوا َعـى  أ

َ
ذيـَن أ

َّ
در نهلاد او آرامشلی بى کلران می آفرینلد: »ُقـل ياِعبـاِدَى ال

حمی.« )زمر، 53(1  ُه ُهَو الَغُفور الّرَ
َ
 ِإّن

ً
نوَب َجيعا

ُ
َتقَنطوا ِمن َرَحِة اهلِل ِإّنَ اهلَل َيغِفر الّذ اَل

ط(  محّبت، تعاون و مهرورزى 
ُكم ِمن َنفٍس 

َ
نَشـأ

َ
ِذى أ

َّ
مؤمنلان، همله انسلان ها را هلم زادان خویلش دیلده: »و ُهـو ال

ا  َ َ
سَتَقّرٌ و ُمسَتوَدع« )انعام، 98( با دیگر مؤمنان احساس برادرى می کنند: »ِإّن ُ َ

وِحَدٍة ف
امُلؤِمنـوَن ِإخـَوٌة.« )حجلرات، 10( این احسلاس وابسلتگی مسلتمر به گلروه مؤمنین، به 
َكٍر و انىث  و َجَعلنُكم  قنُكم ِمن َذ

َ
ا الّناُس ِإّنا َخل ّیُ

َ
انسان در زندگی آرامش می بخشد: »يأ

کید فراوان آموزه هاى دینی بر همیارى   ِلَتعاَرفُوا....« )حجرات، 13( تأ
َ

 و َقبائل
ً
ُشُعوبا

با دیگران و کمک مالی و معنوى به آنها در قالب انفاق، صدقه، هدیه، ایثار، گذشت، 
عفلو، بخشلش و... در ایلن جهلت قابلل فهلم اسلت. این اعملال افزون بلر تقویت حّس 
نوع دوستی در نهاد انسان، حالت هاى انفعالی نفرت و کینه توزى و انگیزه هاى ستم 
و تجاوز و تمایل به خودخواهی را ریشله کن می سلازند: »ِإّنَ اهلَل َيأُمُر ِبالَعدِل َواإِلحسـِن 
رون.« 

َ
ُكم َتَذّك

َّ
َعل

َ
و ِإيتاى ِذى الُقَرب  و َيَنی  َعِن الَفحشـاِء و امُلنَكِر و الَبغِی َيِعُظكُم ل

)نحلل، 90(2 پیامبلردر حدیثلی قدسلی از محّبلت و تعلاون میلان ملردم بله صلورت 
عامل جلب محّبت خدا و دست یابى به آرامش و اطمینان یاد می کند.3  

ی(  آداب و مراسم مذهبى 
گلون از جملله نملاز و روزه و حلج و...حلّس انتسلاب و  تشلریع احلکام عبلادى گونا
ک بى هوّیتی  اسلتناد بله خداونلد را هملواره در انسلان زنده کلرده او را از احسلاس دردنا
 اَمٍة َجَعلَنا 

ّ
ـا ِمن َتقوى الُقلوب* و ِلـُكل می رهانلد: »ذِلـك و َمـن ُيَعّظـم َشـعِلَر اهلِل َفِإّنَ

وا اسَم اهلل...« )حج، 32 و 34( برخی عبادت ها نیز مانند وضو و غسل   ِلَیذُكُر
ً
َمنَسكا

کلی روح عملل می کننلد. اجلراى گروهلی برخلی از  در نقلش نمادهایلى از طهلارت و پا
مراسلم مذهبلی در ایجلاد هوّیلت جمعلی و برقلرارى روحّیله هلم بسلتگی و هلم کارى 

اجتماعی تأثیرگذار است.4
ک( نماز و نیایش

کله رابطله اى میلان انسلان و پلروردگار او اسلت، نوعلی  تملّدد  نمازهلاى پنج گانله 
َنـا 

َ
اّل أ

َ
ِإلـَه أ َنـا اهلُل اَل

َ
ـىن أ

َ
اعصلاب و تخلیله روان از بارهلاى منفلی بله شلمار ملی رود: »ِإّن

1. قرآن و روانشناسی، ص 376- 379.
2. همان، ص 349- 351.

3. الدرالمنثور، ج 4، ص 372.
4. قرآن و روان شناسی، ص 362- 363 و 350.
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ى« )طله، 14( از ایلن رو، پیامبلر هنلگام سلختی ها  لـوَة ِلِذكـِر ِقـِم الّصَ
َ
َفاعُبـدِن َو أ

بلراى کسلب آراملش بله نملاز پنلاه می بلرد. اساسلًا دعلا و نیایلش بله درگاه خداونلد کله 
پاسخ سریع آن حضرت رادرپى دارد، آرامش دهنده مؤمنان در نگرانی ها است: »َو ِإَذا 
يٌب اجيُب َدعَوَة الّداِع ِإَذا َدعاِن َفلَیسَتِجيُبوا ِل َو لُیؤِمُنوا  َك ِعباِدى َعىّن َفِإّن َقر

َ
َسأل

ُهم َيرُشُدون.« )بقره، 186(1
َّ
َعل

َ
ِب ل

روایات

 
ْ

ُت ِفَداَك َيا اْبَن َرُسوِل اهلِل َهل
ْ
ِب َعْبِداهلِل ُجِعل

َ
ُت ِل

ْ
: ُقل

َ
ِفِّ َقال ْیَر  »َعْن َسِديٍر الّصَ

وِحِه َجِزَع  ْوِت ِلَقْبِض ُر ُك امْلَ
َ
َتاُه َمل

َ
ُه ِإَذا أ

َ
 اَل َو اهلِل ِإّن

َ
وِحِه َقال  َقْبِض ُر

َ
ْؤِمُن َعى ُيْكَرُه امْلُ

َبّرُ 
َ
َنا أ

َ
  َل

ً
ـدا ّمَ ِذی َبَعَث ُمَ

َّ
َزْع َفَو ال ْ ج

َ
ِلَّ اهلِل اَل ت ـْوِت َيـا َو ـُك امْلَ

َ
ـُه َمل

َ
 ل

ُ
ِعْنـَد َذِلـَك َفَیُقـول

 
ُ

ُه َرُسـول
َ
 ل

ُ
ل

َ
ّث  َو ُیَ

َ
ْو َحَضَرَك اْفَتْح َعْیَنَك َفاْنُظْر َقال

َ
ْیَك ِمْن َواِلٍد َرِحمٍی ل

َ
ْشـَفُق َعل

َ
ِبَك َو أ

ُه 
َ
 ل

ُ
ْم َفُیَقال ِتِ

ّيَ ُة ِمْن ُذّرِ ِئَّ
َ
َسْینُ َو اْل َسُن َو احْلُ ْؤِمِنینَ َو َفاِطَمُة َو احْلَ ِميُر امْلُ

َ
اهلِل َو أ

 
َ

ُة  ُرَفَقاُؤَك َقال ِئَّ
َ
َسـْینُ َو اْل َسـُن َو احْلُ ْؤِمِنینَ َو َفاِطَمُة َو احْلَ ِميُر امْلُ

َ
 اهلِل َو أ

ُ
َهَذا َرُسـول

ْفُس  ا الّنَ ُتَ ّيَ
َ
- يـا أ

ُ
ِة َفَیُقول ِعّزَ

ْ
وَحـُه   ُمَنـاٍد ِمْن ِقَبـِل َرّبِ ال َفَیْفَتـُح َعْیَنـُه َفَیْنُظـُر َفُیَنـاِدی ُر

َواِب  
َ
ـًة ِبالّث َواَلَيـِة َمْرِضّیَ

ْ
ـِك راِضَیـًة ِبال ّبِ ْهـِل َبْیِتـِه- اْرِجِعـی ِإل  َر

َ
ـٍد َو أ ّمَ ـُة ِإَل ُمَ ْطَمِئّنَ امْلُ

ْیـِه ِمـِن 
َ
َحـّبَ ِإل

َ
ـا َشْ ٌء أ َ

َ
ـِت  ف  َبْیِتـِه  َو اْدُخـِى َجّنَ

َ
ْهـل

َ
 َو أ

ً
ـدا ّمَ َفاْدُخـِى ِف ِعبـاِدی  َيْعـىِن ُمَ

َناِدی.«2  ُحوِق ِبامْلُ
ُّ
وِحِه َو الل ِل ُر

َ
اْسِتال

 از املام صلادق  نقلل شلده کله یکلی از یارانلش پرسلید آیلا ممکلن اسلت مؤملن از 
قبلض روحلش ناراضلی باشلد؟! فرملود: نله بله خلدا سلوگند، هنگاملی که فرشلته مرگ 
براى قبض روحش می آید اظهار ناراحتی می کند، فرشته مرگ می گوید: اى ولی خدا 
ناراحت نباش! سوگند به آن کس که محمد�را مبعوث کرده من بر تو مهربان ترم 
از پلدر مهربلان، درسلت چشلم هایت را بگشلا و ببیلن، او نلگاه می کنلد، رسلول خلدا و 
امیرمؤمنان و فاطمه و حسلن و حسلین و امامان از ذریه او را می بیند، فرشلته به او 
 می گوید نگاه کن این رسول خدا و امیرمؤمنان و فاطمه و حسن و حسین و امامان

دوستان تو هستند.

1. تسنیم، ج 2، ص 236؛ المیزان، ج 18، ص 159.
2. الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 3،ص 128. 
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گهلان گوینلده اى از سلوى پلروردگار  او چشلمانش را بلاز می کنلد و نلگاه می کنلد، نا
ُة«؛ اى کسلی که به محمد و  ْطَمِئّنَ ْفـُس امْلُ ا الّنَ ُتَ ّيَ

َ
بلزرگ نلدا می دهلد و می گویلد: »يـا أ

خاندانش اطمینان داشتی! بازگرد به سوى پروردگارت، در حالی که تو به والیت آنها 
راضی هستی و او با ثوابش از تو خشنود است، داخل شو در میان بندگانم یعنی محمد 
و اهل بیتش و داخل شو در بهشتم، در این هنگام چیزى براى انسان محبوبتر از 

آن نیست که هر چه زودتر روحش از تن جدا شود و به این منادى بپیوندد!1 
ـُة اْرِجِعـی ِإل   ْطَمِئّنَ ْفـُس امْلُ ـا الّنَ ُتَ ّيَ

َ
عـن أب عبـد اهلِل، ف قولـه عـز و جـل: يـا أ

ـِت، قـال: »نزلـت ف عـى بـن أب  ـًة َفاْدُخـِى ِف ِعبـاِدی َو اْدُخـِى َجّنَ ـِك راِضَیـًة َمْرِضّیَ ّبِ َر
2 .»طالِب

املام صلادق در ملورد ایلن آیله فرملود: ایلن آیله در ملورد عللی بن ابلى طالب نازل 
شده است.

داستان

□امام صادق فرمود: سلوره فجر را در نماز های واجب و مسلتحبتان بخوانید. 
زیلرا ایلن سلوره، سلوره املام حسلین اسلت. و بله ایلن سلوره تمایلل و رغبلت داشلته 

باشید تا شامل رحمت پروردگار شوید.
کله در مجللس بلود، پرسلید: چگونله ایلن سلوره خصوصلًا بلرای املام  ابلو اسلامه 

حسین است؟
حضرت فرمود: آیا نشلنیده ای که خداوند در این سلوره فرمود: ای نفس مطمئنه 
... . مقصلود از آن تنهلا حسلین بلن عللی اسلت کله او هملان نفس مطمئنه اسلت و 
یارانلش از خانلدان محملد راضیلان از خلدا در روز قیاملت هسلتند کله خداونلد نیز از 
آنها راضی اسلت. این سلوره در مورد حسلین بن علی و شلیعیانش و شلیعیان خاندان 
پیامبر نازل شلده اسلت. هر کس بر خواندن آن مداومت ورزد در بهشلت همراه با 

امام حسین خواهد بود. خداوند شکست ناپذیر حکیم است.
□ آخرین سفارش امام خمینی در آخرین وداع:

خانلم زهلرا اشلراقی )نلوه املام(  ملی گویلد: آقلا سلاعت 12 ظهلر هملان روز )رحللت( 
گفتند خانم ها را صدا بزنید، کارشان دارم. وقتی خانم ها رفتند، گفتند: »این راه، راه 

1. همان، ص 127.

2. تأویل اآلیات 2: 796
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سختی است« و بعد هی می گفتند: »گناه نکنید«. ساعت 10 و 20 دقیقه شب بود که 
نوار قلب صاف شلد. پاسلداران ریختند و شلروع به گریه کردند، صورت امام گرم گرم 
بود. چقدر این صورت الغر و مریض، درشت و روشن شده بود. چقدر نورانی بود. ده 
روز درد کشلنده داشلتند، وللی حرفلی نمی زدنلد. هلر بار می پرسلیدیم: »آقلا چطورید؟« 

می گفتند: »إن شاء اهلل تو سالمت باشی.«1 
□ مرحلوم نراقلی می گویلد: شلّیادى بله مغلازه یلک خواروبلار فلروش مراجعله کلرد و 
 ده ریلال، گفلت: صلد تلا چنلد 

ً
گفلت: ایلن گردوهلا هلزار تایلش چنلد اسلت؟ گفلت: مثلال

اسلت؟ گفلت: یلک ریلال، گفلت: یکلی چقلدر اسلت؟ گفت: ارزشلی نلدارد، گفلت: یک 
دانله بله ملن بلده، گرفلت و رفلت. دوبلاره برگشلت و گفلت: خلود شلما گفتیلد یلک دانه 
ارزش ندارد، یک دانه به من بده؟ او هم داد و رفت و براى بار سوم و چهارم برگشت 
و تقاضاى یک دانه گرد و کرد. صاحب مغازه یقه او را گرفت و گفت: تمام سرمایه مرا 

می خواهی از دستم ببرى، به بهانه این که یکی یکی ارزش ندارد.
مرحوم نراقی بعد از نقل این داسلتان می گوید: شلیطان با عمر انسلان همین کار را 
می کند. همه عمر خیلی زیاد است اّما یک ساعت مهم نیست، به تدریج ساعت ها را 

می گیرد، امروز و فردا را می گیرد یک وقت می بینیم که تمام عمر را داده ایم.
خوش به حال کسی که قبل از آنکه عمر خود را از دست بدهد قدرش را بداند؛ چرا 

که زیان کار واقعی آن کسی است که عمر را از دست داده است.2                        

خالصه و نتیجه گیری

• نفلس مطمئنله، نفسلی اسلت کله بلا عالقمندى و یاد پلروردگارش سلکونت یافته 
بدان چه او راضی است رضایت می دهد و در نتیجه خود را بنده اى می بیند که مالک 

هیچ خیر و شر و نفع و ضررى براى خود نیست.
• اطمینان و سکونت یافتن دل به پروردگار مستلزم آن است که از او راضی باشد و 

هر قضا و قدرى که او برایش پیش می آورد کم ترین چون و چرایى نکند.
• صاحب نفس مطمئنه در زمره بندگان خدا ست و حائز مقام عبودیت است.

نفوس انسانی به سه گروه تقسیم می شود: 
الف( کامال ظلمانی

ب( نیمه نورانی

1،ص 325.   1.  برداشت هایى از سیره امام خمینی ،ج
2. گفتار معصومین، ج 1، ص 161.
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ج( نورانیت تاّم
کسلانی صاحلب نفلس مطمئّنله هسلتند کله یلک حاللت ثبلات، اسلتقرار و خاللی از 
لغزش پیدا کرده باشند. انبیاء و اولیاء و بسیارى از بزرگان نفس مطمئّنه دارند. آنان 

هواى نفس را در بند کشیده و مسلّط بر آن هستند. 
براى رسیدن به نفس مطمئّنه و درک پاداش هاى چهارگانه فوق، راه دور و دراز و 
پر پیچ و خمی در پیش اسلت. باید خودسلازى کرد و براى این منظور رعایت مراحل 

چهارگانه مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاقبه شرط است.  



امر به معروف و نهی از منکر

ْوَن  وِف َو َتْنَ ْعُر وَن ِبامْلَ ُمـُر
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللّنَ

ُ
ـٍة أ ّمَ

ُ
»ُكْنـُتْ َخْیـَر أ

 
ً
كاَن َخْیرا

َ
ِكتاِب ل

ْ
 ال

ُ
ْهل

َ
ْو آَمَن أ

َ
ْنَكـِر َو ُتْؤِمُنـوَن ِبـاهلِل َو ل َعـِن امْلُ

فاِسُقوَن«
ْ
ْكَثُرُهُم ال

َ
ْؤِمُنوَن َو أ ُم امْلُ ْم ِمْنُ ُ لَ

 ]سوره آل عمران، آيه 110[

»شـما مسـلمانان بهتریـن امتـى هسـتید كـه بـراى ]اصـالح دنیـا و 
آخـرت [ مـردم پدیـدار شـدید، زیـرا بـه كار نیـك فرمـان مى دادیـد و 
گر  از كار ناپسند بازمى داشتید و دعوت خدا را باور داشتید پس ا
اهل كتاب نیز دعوت خدا را پذیرفته بودند، قطعا برایشـان بهتر 
بود، ولى تنها گروهى از آنان ایمان آوردند و بیشترشان از فرمان 

ج شدند. « خدا خار

31
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واژه های مهم 
ــــ    امت

در اصلل از ملاده »ام« بله معنلی هلر چیلزى اسلت کله اشلیاء دیگلرى بله آن ضمیمله 
گردد و به همین جهت »امت« به جماعتی که جنبه وحدتی در میان آنها باشد گفته 
می شلود خلواه وحلدت از نظلر زملان یلا از نظر ملکان و یا از نظر هدف و مرام باشلد. بنا بر 

کنده »امت« گفته نمی شود.1  این به اشخاص متفرق و پرا

ــــ    معروف و منکر
در لغت به معنی شناخته شده )از ماده عرف( و منکر به معنی ناشناس )از ماده انکار( 
اسلت و بله ایلن ترتیلب کارهلاى نیلک، املورى شلناخته شلده و کارهلاى زشلت و ناپسلند، 
امورى ناشناس معرفی شده اند. چه اینکه فطرت پاک انسانی با دسته اول آشنا و با دوم 

ناآشنا ست!2  
از تعابیر احادیث و فقها می توان استفاده کرد که امر به معروف و نهی از منکر معنایى 
گیر دارد و می تواند در قالب موعظه و نصیحت نیز محقق شود، همچنان که برخی  فرا
از مراتب امر به معروف و نهی از منکر بدون هرگونه گفتارى محقق می گردد، بنابراین 
می تلوان گفلت املر بله معلروف و نهلی از منکر در اصطالح عبارت اسلت از هلر اقدامی که 
بله تحقلق معلروف کملک و از وقلوع منکلر جلوگیلرى کنلد؛ چله بلا گفتلار باشلد و چله بلا 
کلردار و رفتلار.3 در عیلن حلال برخلی از فقهلا با الهلام از مفهوم کلمه »امر« و »نهی« شلرط 
 بایلد گفت 

ً
کرده انلد کله املر بله معلروف و نهلی از منکلر از موضلع برتلر و آمرانله باشلد؛ مثلال

»نملاز بخلوان« و »شلراب ننلوش« و بلا خواهش و موعظه کردن املر به معروف و نهی از 
منکر محقق نمی شود.4  

تعلیلم جاهلل نیلز هرچنلد اصطالحلًا بلا املر بله معروف و نهلی از منکر متفاوت اسلت؛ 
ک واجب شلده اسلت، ازاین رو در برخی روایات بر آموزش جاهل نیز  ولی با همان مال

1. تفسیر نمونه، ج 3، ص.34.
2. همان،ص 38.

3. جواهرالکالم، ج 21، ص 381؛ آالء الرحمن، ج 1، ص 325.
4. تحریر الوسیله، ج 1، ص 465.
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وِف و ُينی عن املنكر  امر به معروف و نهی از منکر اطالق شده است1: »ِإّنا ُيؤَمر باملعر
م«.2  

َّ
 فيتعل

ٌ
مومٌن فيتعظ أو جاِهل

نکات تفسیری 
1( ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر  

محتلواى ایلن آیلات بلر للزوم املر بله معلروف و نهلی از منکلر در جامعله اسلالمی و 
کلت امت هلاى پیشلین بلر اثلر تلرک ایلن دو فریضله دالللت دارد.  نکوهلش و هال
ل  فقیهلان بلراى وجلوب املر بله معلروف و نهلی از منکلر بله بیشلتر ایلن آیلات اسلتدال
کرده انلد.3 برخلی نلزول آیلات قلرآن را در تشلریع املر به معلروف و نهلی از منکر داراى 
سلیر تدریجلی می داننلد؛ یعنلی در مرحلله نخسلت بله تشلویق آن پرداختله، سلپس 
سرنوشت شوم ترک این دو کار را یادآور شده، در مرحله بعد آن دو را واجب کرده و 

در نهایت عمل به آن دو را صفت الزم مؤمنان دانسلته اسلت.4  
شلمارى از متکلملان و فقیهلان افلزون بلر ادلله نقللی )کتلاب، سلنت، اجملاع( بلراى 
ل کرده و گفته اند که امر  وجوب امر به معروف و نهی از منکر به دلیل عقل نیز استدال
به معروف و نهی از منکر از بارزترین راه هاى هدایت انسان است و از باب قاعده لطف 
)نزدیک ساختن بندگان به طاعت و دور ساختن آنان از معصیت از سر لطف( انجام 

دادن آن بر همه الزم است.5  
٭دیدگاه مفسرین در این باره

ٌة« بعضی از مفسرین گفته اند:  ّمَ
ُ
َتُكْن ِمْنُكْم أ

ْ
عالمه می فرماید: این که فرمود: »َو ل

کلمه »من« براى تبعیض است، چون امر به معروف و نهی از منکر  )و به کلی دعوت 
بله سلوى خیلر( از واجبلات کفایلى اسلت و مثلل نملاز و روزه واجلب عینی نیسلت و قهرا 

وقتی در هر جامعه اى عده اى این کار را بکنند، تکلیف از سایرین ساقط می شود. 
پس مسئله در هر حال قائم به بعضی افراد جامعه است، نه به همه آنها و خطابى 
گر متوجه  گر متوجه همان بعض باشلد که هیلچ و ا کله ایلن وظیفله را تشلریع می کنلد، ا

کل جامعه باشد، باز هم به اعتبار بعض است.6

1. آذرخشی دیگر از آسمان کربال، ص 161.
2. بحاراالنوار، ج 100، ص 71.

3. مسالك االفهام، ج 2، ص 372؛ زبدة البیان، ص 411،  احکام القرآن، جصاص، ج 2، ص 29 .
4. امر به معروف و نهی از منکر، ص 27- 28.

5. االقتصاد، ص 147.
6. ترجمه تفسیر المیزان، ج 3، ص 578؛ به صورت خالصه.
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آیت اهلل مکارم در این باره می فرماید:  
ظاهر »منكم امة« این اسلت که این امت بعضی از جمعیت مسللمانان را تشلکیل 
می دهلد، نله همله آنهلا را و بله ایلن ترتیلب وظیفله املر بله معلروف و نهلی از منکلر جنبه 
گر چه انتخاب و تربیت  عمومی نخواهد داشلت، بلکه وظیفه طایفه خاصی اسلت، ا
این جمعیت، وظیفه همه مردم است و به عبارت دیگر این دو وظیفه واجب کفایى 
اسلت نله عینلی، بلا اینکه از دیگر آیات قلرآن بر می آید که این دو وظیفه جنبه عمومی 
دارد و بله عبلارت دیگلر واجلب عینلی اسلت نله واجلب کفایلى، در آیله ملورد بحلث هلم 
ْنَكِر«  ْوَن َعِن امْلُ وِف َو َتْنَ ْعـُر وَن ِبامْلَ ُمُر

ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللّنَ

ُ
ـٍة أ ّمَ

ُ
می خوانیلم: »ُكْنـُتْ َخْیـَر أ

شلما بهتریلن امتلی بودیلد که به سلود مردم مبعوث شلدید، چه اینکه املر به معروف و 
نهلی از منکلر می کنیلد و در سلوره »عصلر« می فرمایلد: همله ملردم در زیاننلد جلز آنان که 
ایمان و عمل صالح دارند و دعوت به حق و توصیه به صبر و استقامت می کنند طبق 

این آیات و مانند آنها این دو وظیفه اختصاص به دسته معینی ندارد.1 
ع ایلن آیلات پاسلخ سلؤال را روشلن می سلازد، زیلرا چنیلن اسلتفاده  دقلت در مجملو
می شلود کله املر بله معلروف و نهلی از منکلر دو مرحلله دارد: یکلی مرحلله فلردى کله هلر 
کس موظف است به تنهایى ناظر اعمال دیگران باشد و دیگرى مرحله دسته جمعی 
که امتی موظفند براى پایان دادن به نابه سلامانی هاى اجتماع دسلت به دسلت هم 

بدهند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند.
قسلمت اول وظیفله عملوم ملردم اسلت و چلون جنبله فلردى دارد طبعلا شلعاع آن 
محلدود به توانایلى فلرد اسلت، املا قسلمت دوم شلکل واجلب کفایى به خلود می گیرد 
و چلون جنبله دسلته جمعلی دارد و شلعاع قلدرت آن وسلیع و طبعلا از شلئون حکوملت 
اسلالمی محسلوب می شلود. ایلن دو شلکل از مبلارزه بلا فسلاد و دعلوت بله سلوى حلق، 
از شلاهکارهاى قوانین اسلالمی محسلوب می گردد و مسلئله تقسلیم کار را در سلازمان 
حکوملت اسلالمی و للزوم تشلکیل یلک گروه نظلارت بر وضع اجتماعی و سلازمان هاى 

حکومت مشخص می سازد.2

2( مسئولیت اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر 
خطلاب در ایلن آیله بله مؤمنیلن اسلت و ایلن خلود قرینه اسلت بلر اینکه ملراد از کلمه 
»نلاس« عملوم بشلر اسلت و بله طلورى کله گفته انلد فعلل »کنتلم« در خصلوص این آیه 
منسلخ از زمان است. چون نمی خواهد بفرماید شما در زمان گذشته چنین بوده اید، 

1. تفسیر نمونه، ج 3،ص 35.
2. همان،ص 36.
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بلکله می خواهلد بفرمایلد شلما چنیلن امتلی هسلتید و کلمله »امت« که هلم بر جماعت 
اطلالق می شلود و هلم بلر فلرد، پلس املت بله معناى جمعیلت یا فردى اسلت که هدفی 
را دنبلال می کننلد  و ذکلر ایملان بله خلدا بعد از ذکر امر بله معروف و نهی از منکر، از قبیل 

ع است. ذکر کل بعد از جزء و یا ذکر اصل بعد از فر
پلس معنلاى آیله ایلن می شلود کله شلما گلروه مسللمانان بهتریلن امتلی هسلتید کله 
خداى تعالی آن را براى مردم و براى هدایت مردم پدید آورده و ظاهر سلاخت. چون 
شلما مسللمانان همگلی ایملان بله خدا دارید و دو تا از فریضه هلاى دینی خود یعنی امر 
به معروف و نهی از منکر را انجام می دهید. و معلوم اسلت که کلّیت و گسلتردگی این 
شلرافت بلر املت اسلالم، از ایلن جهلت اسلت کله بعضلی از افلرادش مّتصف بله حقیقت 
ایملان و قائلم بله حلق املر بله معلروف و نهلی از منکرنلد، ایلن بلود حاصلل آنچله کله 

مفسرین در این مقام گفته اند.1
از دیـد عالمـه طباطبایـى در جامعـه اسـالمى هـر منكـری چـون بـر خـالف 
مصلحـت فـردی و عمومـى جامعـه اسـت شـّر و هـر معروفـى چـون منطبـق بـا 
یـر  مصلحـت اسـت خیـر مى باشـد لـذا آیـه شـریفه مى فرمایـد: »يدعـون ایل الخ
و يأمـرون باملعـروف و يهنـون عـن املنکـر« بنابرایـن بـر خـالف جوامـع دیگـر، معرفـى 

ع است.  معروف و منكر بر عهده شار
نتیجه بحث

جمعی از دانشمندان اسالمی معتقدند که وجوب این دو وظیفه تنها با دلیل نقلی 
ثابلت شلده و عقلل فرملان نمی دهلد کله انسلان دیگلرى را از کار بلدى کله زیانلش تنهلا 

متوجه خود او ست باز دارد.
وللی بلا توجله بله پیوندهلاى اجتماعلی و اینکه هیلچ کار بدى در اجتماع انسلانی در 
نقطه خاصی محدود نمی شود، بلکه هر چه باشد همانند آتشی ممکن است به نقاط 

دیگر سرایت کند، عقلی بودن این دو وظیفه مشخص می شود.
بله عبلارت دیگلر: در اجتملاع چیلزى بله عنوان »ضلرر فردى« وجود نلدارد و هر زیان 
فردى، این امکان را دارد که به صورت یک »زیان اجتماعی« درآید و به همین دلیل 
ک نگه داشتن محیط زیست از  منطق و عقل به افراد اجتماع اجازه می دهد که در پا

هر گونه تالش و کوششی خود دارى نکنند.2   

1.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 3،ص 584.
2. همان، ص 37. 
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3( پاسخ به چند شبهه
الف( آیا امر به معروف موجب سلب آزادى است؟

در پاسلخ این سلؤال باید گفت با اینکه به طور مسللم زندگانی اجتماعی براى افراد 
ع زندگی کرده  ع مزایا انسان را وادار به این نو بشر فوائد و برکات فراوانی دارد و این نو
اسلت، وللی در مقابلل محدویت هایلى نیلز بلراى او به بار می آورد و چلون در برابر فوائد 
ع محدویت ها جزئی و ناچیز اسلت )لذا( بشلر از  بى شلمار زندگی اجتماعی ضرر این نو
روز اول تلن بله زندگلی اجتماعلی داده و محدویت هلا را پذیرفتله اسلت و از آنجلا کله در 
زندگلی اجتماعلی سرنوشلت افلراد بله هلم مربلوط اسلت و بله اصطلالح افلراد اجتماع در 
سرنوشلت یکدیگلر اثلر دارنلد حلق نظلارت در اعملال دیگلران حلق طبیعلی و خاصیلت 
کله سلابقا  زندگلی اجتماعلی اسلت، چنانچله ایلن مطللب بله طلرز جالبلی در حدیثلی 
کلرم�نقلل کردیلم آملده اسلت. بنلا بلر ایلن انجلام ایلن فریضله نله تنهلا بلا  از پیامبلر ا
آزادی هلاى فلردى مخاللف نیسلت، بلکه وظیفه اى اسلت که افلراد در مقابل یکدیگر 

دارند.1
ب( آیا امر به معروف تولید هرج و مرج نمى كند؟

کله   گاه بنلا شلود  کله: هلر  ح می شلود ایلن اسلت  کله در اینجلا مطلر سلؤال دیگلرى 
همله ملردم در وضلع اجتملاع دخاللت کلرده و بلر اعملال یکدیگلر نظلارت کننلد، تولیلد 
ج و برخوردهلاى مختللف در جامعله می گلردد و بلا مسلئله تقسلیم وظائلف و  ج و ملر هلر

مسئولیت ها در اجتماع مخالف است.
در پاسلخ ایلن سلؤال بایلد گفلت: از بحث هلاى گذشلته ایلن حقیقلت روشلن شلد که 
امر به معروف و نهی از منکر داراى دو مرحله است، مرحله نخست که جنبه عمومی 
دارد، شعاع آن محدود است و از تذکر و اندرز دادن و اعتراض و انتقاد نمودن و مانند 
آن تجاوز نمی کند، مسللما یک اجتماع زنده باید تمام نفراتش در برابر مفاسلد داراى 

چنین مسئولیتی باشند.
ولی مرحله دوم که مخصوص جمعیت معینی اسلت و از شلؤون حکومت اسلالمی 
گلر نیلاز بله  محسلوب می شلود، قلدرت بسلیار وسلیعی را می طلبلد، بله ایلن معنلی کله ا
شدت عمل و حتی قصاص و اجراى حدود باشد این جمعیت اختیار دارند که زیر نظر 

ع و متصدیان حکومت اسالمی انجام وظیفه کنند. کم شر حا
بنا بر این با توجه به مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر و حدود و مقررات 
ج و مرجی در اجتماع تولید نمی شود، بلکه اجتماع از صورت یک  هر یک، نه تنها هر

1. تفسیر نمونه، ج3، ص 40.
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جامعه مرده و فاقد تحّرک بیرون آمده به یک جامعه زنده تبدیل می گردد.1

4( شرایط امر به معروف و نهی از منکر از نظر فقهاء 

این دو فریضه را موکول به 4 شرط کرده اند؛ یعنی باید امر و نهی کننده
للل معروف و منکر را بشناسد؛

للل احتمال تأثیر دهد؛
للل مخاطب را مصّر بر گناه بیابد؛

للل بر امر و نهی مفسده اى همچون ضرر مالی و جانی مترتب نباشد.2 
کید موجود در این ادله گفته اند:  برخی فقها با تمسک به اطالق آیات و روایات و نیز تأ
گاهلی از معلروف و منکلر  شلناخت معلروف و منکلر واجلب اسلت و کسلی کله بلر اثلر علدم آ
نمی توانلد املر بله معلروف و نهی از منکر کند گناهکار اسلت.3 این گروه از فقها اصطالحًا 
شناخت معروف و منکر را شرط واجب دانسته اند )مانند شرط طهارت براى نماز(؛ ولی 
بیشلتر فقهلا آن را شلرط وجلوب دانسلته و کسلب آن را واجلب نمی داننلد4 )ماننلد شلرط 
اسلتطاعت بلراى حلّج(. بنلا بله نظلر اخیلر تنهلا عالم به معلروف و منکر وظیفله  امر و نهی  
را بلر عهلده دارد. قائلالن بله ایلن نظر به ادله اى از جمله روایتی از امام صادق  اسلتناد 
کرده اند. در این روایت، امام  وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مشروط به قدرت 
يِر  ٌة َيدعوَن اَل احلنَ و علم کرده است و آنگاه در تأیید این نظر به آیات »و لَتُكن ِمنُكم اّمَ
ٌة  وَيأُمـروَن ِبامَلعـروِف و َيَنـوَن َعـِن امُلنَكـر« آل عمران، 104( و نیلز »و ِمن َقوِم مویس  اّمَ
َیدوَن ِباحَلّق وِبِه َيعِدلون« )اعراف، 159( اسلتناد فرموده، با این اسلتدالل که در این 
ٌة«  دو آیه خداوند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را تنها بر عهده گروهی خاص: »اّمَ

نهاده و بر همگان واجب نکرده است.5
 فقیهلان ایلن نکتله را یلادآور شلده اند کله ممکلن اسلت در ملواردى املر بله معلروف و 
نهلی از منکلر بلر مخاطلب تأثیر نداشلته باشلد؛ ولی آثلار جانبی دیگرى همچون آشلکار 
شلدن بدعت ها و پیشلگیرى از مشلتبه شلدن معروف و منکر داشلته باشلد که در این 
ذيـَن 

َّ
صلورت نیلز بایلد حقیقلت را آشلکار کلرد و سلکوت و کتملان جایلز نیسلت6  »اّنَ ال

1. همان، 40.
2. شرائع االسالم، ج 1، ص 342.

3. امر به معروف و نهی از منکر، ص 127- 128.
4. جواهرالکالم، ج 21، ص 366.
5. وسائل الشیعه، ج 6، ص 126.
6. تحریرالوسیله، ج 1، ص 456.
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نـُه ِللّنـاِس ِف الِكتـِب اولئـَك  َيكُتمـوَن مـا انَزلنـا ِمـَن الَبّینـِت واُلـدى  ِمـن َبعـِد مـا َبّیَ
ُم اللِعنون«. )بقره، 159، 173(  ُم اهلُل وَيلَعُنُ َيلَعُنُ

 نظلر مشلهور فقیهلان ایلن اسلت کله در صلورت تلرس از زیلان ماللی و جانی بلر خود یا 
دیگلران، وجلوب سلاقط می گلردد.1 برخلی بلراى اثبلات ایلن حکلم بله آیله 150 اعلراف 
اسلتناد کرده انلد کله بله موجلب آن هلارون بلراى حفلظ جلان خویلش از تلداوم نهلی از 
ن و كادوا َيقُتلوَنىن«. برخی نیز  آیه 195 بقره   منکر امتناع کرد2 »اّنَ الَقوَم اسـَتضَعفو
را دلیل بر این امر دانسلته اند3؛ اّما بسلیارى از فقها در این مسلئله تفصیل داده و آن را 
در موردى پذیرفته اند که مفسلده مترتب بر امر و نهی بیش از مفسلده مترتب بر ترک 
ع  گلر معروف و منکر از امورى اسلت که از نظر شلار معلروف و ارتلکاب منکلر باشلد؛ وللی ا
مقلدس اهمیلت فراوانلی دارد، ماننلد حفلظ اسلالم و عقایلد و نوامیلس قلرآن و احلکام 
ج  ضلرورى بایلد بلا مقایسله اهلم و مهلّم، مهم تلر را در نظلر گرفلت و  مجلرد ضلرر و َحلَر
وجوب امر به معروف و نهی از منکر برداشلته نمی شلود. چه بسلا براى حفظ این گونه 
املور بایلد جلان یلا جلان هایلى فلدا شلود و در این صورت تحملل ضررهاى غیلر جانی یا 
ج«  که  مشّقت ها به طریق اولی واجب است.4 از نظر اینان میان قاعده » الضرر و الَحَر
مستند عمده شرط چهارم است و ادله امر به معروف و نهی از منکر تزاحم وجود دارد و 
ک قوى تر و اهمیت بیشترى دارد عمل کرد.5  براساس قاعده تزاحم باید به آن که مال

5( مراتب امر به معروف و نهی از منکر
این دو فریضه داراى مراتب سه گانه قلبی، زبانی و عملی است. 

از ایلن مراحلل بله »انلکار قلبلی« »انلکار زبانلی« و »انلکار بلا دسلت« تعبیلر می شلود. 
همیلن مراحلل در برخلی روایلات نیلز آملده اسلت. بلر پایه روایتلی امام باقلر  فرمود: با 
دل  هاى خود منکر را ناخوش دارید و با زبان هاى خود از آن باز دارید و با دست خود 
بلر پیشلانی کسلانی کله مرتکلب آن می شلوند بکوبیلد و در راه خدا از سلرزنش هیچ کس 

بیم نداشته باشید.6  
دانشلوران در تفسلیِر انکار قلبی بر یک نظر نیسلتند. تفاسلیر مختلف را می توان در 

1. شرایع االسالم، ج 1، ص 342؛ جواهرالکالم، ج 21، ص 371؛ اعانة الطالبین، ج 4، ص 184.
2. تفسیر قرطبی، ج 7، ص 184.
3. مجمع البیان، ج 2، ص 516.

4. الکاشف، ج 2، ص 124؛ تحریرالوسیله، ج 1، ص 465.
5. امر به معروف و نهی از منکر، ص 200.

6. وسائل الشیعه، ج 11، ص 403.
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سه نظر جمع بندى کرد:
الف( اعتقاد به وجوب واجبات و حرمت محرمات.  

ب( راضی نبودن به گناه.  
ج( اظهار کراهت قلبی از گناه.1  

 به نظر می رسد دو تفسیر نخست نمی تواند از مصادیق حقیقی امر و نهی به شمار 
آیلد، بلکله هلر دو از املور قلبلی و در جلاى خلود الزم اسلت )و حتلی می تلوان بله وجلوب 
عینلی آن قائلل شلد(؛ وللی در آن هیچ گونله اظهلار نارضایتلی نیسلت، برخلالِف تفسلیر 
سوم که کراهت قلبی به گونه اى ابراز می شود و می توان گفت که طلبی محقق شده 
و از مراتلب املر بله معلروف و نهلی از منکلر بله شلمار ملی رود.2 با حاصل شلدن مقصود از 
هلر مرتبله، عملل بله مرتبله بعلدى جایلز نیسلت. البتله هریک از ایلن مراتب نیلز داراى 
 می تلوان مرحلله نخسلت را با نگاه، اشلاره، درهم کشلیدن چهره، 

ً
درجاتلی اسلت؛ مثلال

رویگردانی و دورى ادا کرد و همین طور مراتب دیگر. 
گر کسلی راضی به عمل ناپسلند  کید کرده اند که ا مفسلران در خصوص انکار قلبی تأ
گناه کار باشد خود از جمله گناه کاران به شمار می رود. این مطلب را برخی در ذیل )آیه 
« و بعضی در ذیل )آیه 183   ان ُكنُت ُمؤِمِنین

ُ
91 بقره( »ُقل َفِلَم َتقُتلوَن انِبياَء اهلِل ِمن َقبل

ذى ُقلُت َفِلَم 
َّ
 ِمن َقبى ِبالَبّینِت و ِبال

ٌ
ح کرده انلد: »ُقـل َقد جاَءُكم ُرُسـل آل عملران( مطلر

.» َقَتلُتموُهم ان ُكنُت صِدقین
خداوند در این دو آیه قتل پیامبران را به یهود  دوران پیامبر نسبت می دهد، با اینکه 
این عمل را بنی اسرائیل در گذشته انجام داده بودند. این نسبت از آن روى بود که این 
یهودیلان بله عملل پیشلینیان خلود راضلی بودند. برخی مفسلران نیلز این موضلوع را در 
ذیل آیه 140 نساء بیان کرده اند.  این آیه مؤمنان را مخاطب ساخته و از آنان می خواهد 
که هرگاه شنیدند آیات خدا مورد انکار و استهزا قرار می گیرد با کافران همنشینی نکنند 
يُكـم ِف الِكتِب 

َ
 َعل

َ
ل وگرنله درصلورت همنشلینی، ماننلد کافلران خواهند بلود: »وَقد َنـّزَ

وضوا ف َحديٍث  عـُت ءايـِت اهلِل ُيكَفـُر ِبـا و ُيسـَتَزا ِبـا َفال َتقُعدوا َمَعُهم َحـّت  َيحن ان اذا َسِ
ُهـم«. شلایان ذکلر اسلت کله برخلی، از ایلن آیله نتیجله گرفته انلد که در 

ُ
ُكـم اًذا ِمثل

َ
َغيـِرِه اّن

مجلس گناه، کسی که قدرت جلوگیرى از وقوع گناه را ندارد باید آن را ترک کند و گرنه در 
گناه گناهکاران شریک خواهد بود. به گفته طبرسی این آیه داللت بر حرمت همنشینی 
گر شخصی  با فاسقان و بدعت گزاران دارد. جمعی از مفسران گفته اند: به همین دلیل، ا

1. النهایه، ص 299- 300؛ منتهی المطلب، ج 2، ص 993؛ کفایه االحکام، ج 1، ص 405.
2. امر به معروف و نهی از منکر، ص 286.
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دروغ بگوید و همنشینان او بخندند خداوند بر آنان غضب می کند. به نظر می رسد ترک 
مجلس گناه یکی از درجات مرتبه قلبی و نوعی ابراز کراهت قلبی است. 1

ثار امر به معروف و نهی ازمنکر 6 ( آ
الف( فالح و رستگارى

آیله 104 آل عملران، آملران بله معلروف و ناهیلان از منکلر را اهلل فلالح و رسلتگارى 
دانسلته اسلت؛ بله بیلان دیگلر، در ایلن آیله  فلالح و رسلتگارى مؤمنان متوقف بلر امر به 

معروف و نهی از منکر شده است.2  
ب( بهترین اّمت بودن

کسلب عنلوان بهتریلن بلودن بلراى املت اسلالمی در گرو املر به معروف و نهلی از منکر 
ٍة اخِرَجت ِللّناِس َتأُمروَن ِبامَلعروِف وَتَنوَن َعِن امُلنَكر« )آل عمران،  است »ُكنُت َخيَر اّمَ
110(، از همیلن رو از بعضلی صحابله نقلل شلده اسلت که هرکلس می خواهد بهترین این 

امت باشد به شرط خدا که ایمان و امر به معروف و نهی از منکر است وفا کند.3
 ج( نجات از عذاب

از آیله 165 اعلراف کله بله داسلتان اصحاب سلبت پرداخته برمی آید کله در مواجهه 
ّما 

َ
با منکر کسانی از عذاب نجات می یابند که امر به معروف و نهی از منکر کنند: »َفل

مـوا ِبَعذاٍب َبیٍس 
َ
ذيَن َظل

َّ
ذيـَن َيَنوَن َعِن الّسـوِء واَخذَنا ال

َّ
ينـا ال َ وا ِبـِه انج ّكـر َنسـوا مـا ُذ

ِبا كانوا َيفُسقون«.
آیله 116 هلود، نیلز بنی اسلرائیل را نکوهلش کلرده کله چلرا در نسللهاى پیشلین شلما 
خردمندانلی نبودنلد کله مردم را از فسلاد باز دارند و سلپس از نجلات یافتن گروه اندکی 
وِن ِمن  ـوال َكاَن ِمَن الُقر

َ
از بنی اسلرائیل کله نهلی از منکلر می کردند خبر داده اسلت: »َفل

ينا ِمُنم«.  َ ن انج  ِمَّ
ً

ٍة َيَنوَن َعِن الَفساِد ِف االرِض ااّل َقِليال َقبِلُكم اولوا َبِقّیَ
د( پاداش اخروى

خداوند آمران به معروف و ناهیان از منکر را به دریافت اجر عظیم وعده داده است: 
وٍف او اصلٍح َبینَ الّناِس وَمن َيفَعل ذِلَك ابِتغاَء َمرضاِت  »ااّل َمن اَمَر ِبَصَدَقٍة او َمعر
اهلِل َفَسـوَف ُنؤتيـِه اجـًرا َعظيمـا« )نسلاء، 114(؛ همچنیلن مؤمنلان را به برخلوردارى از 

1. مجمع البیان، ج 1، ص 316؛ تفسیر قرطبی، ج 2، ص 22؛ تفسیر قرطبی، ج 5، ص 268؛ مجمع البیان، 
ج 3، ص 195.

2. همان، ج 2، ص 807.
3. همان، ج 2، ص 811.
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وِف وَيَنوَن َعِن  وَن ِبامَلعر رحمت الهی و باغ هاى بهشلت بشلارت داده اسلت: »َيأُمر
ا  ِتَ

َ
ى ِمن ت ر ج

َ
ُهُم اهلُل... وَعـَد اهلُل امُلؤِمنینَ وامُلؤِمنـِت َجنٍت ت امُلنَكـِر... اولـَك َسـَیرَحُ

كَبُر ذِلَك ُهَو الَفوُز  االنـُر خِلديـَن فيـا و َمسـِكَن َطّیَبًة ف َجنِت َعدٍن وِرضـوٌن ِمَن اهلِل ا
الَعظمی«. )توبه، 71- 72(

ثار ترک امر به معروف و نهی از منکر 7( آ
الف( دورى از رحمت خدا

گروهی از بنی اسرائیل بر اثر نافرمانی و تجاوز از حق و ترک نهی از منکر، به زبان داود 
 َعى  ِلسـاِن داووَد 

َ
ذيـَن َكَفـروا ِمن َبىن اسـرءيل

َّ
ِعـَن ال

ُ
و عیسلی بلن مریلم لعنلت شلدند: »ل

ِبئَس ما كانوا َيفَعلون«. )مائده، 
َ
َيَم... كانوا الَيَتناَهوَن َعن ُمنَكٍر َفَعلوُه ل وعيىَس ابِن َمر

78- 79( بله فرملوده حضلرت عللی  خداونلد املم پیشلین را جلز به سلبب تلرک امر به 
معروف و نهی از منکر لعن نکرد و از رحمت خود دور نساخت. خداوند سفیهانشان را به 

واسطه گناهان و دانشمندانشان را بر اثر ترک نهی از منکر لعن کرد.1 
گیر ب( عذاب فرا

از دیگلر پیامدهلاى تلرک  املر بله معلروف و نهلی از منکلر عذابلى اسلت کله افلزون بلر 
قـوا ِفتَنـًة ال 

َ
گناهلکاران شلامل تلارکان املر بله معلروف و نهلی از منکلر نیلز می شلود: »واّت

موا اّنَ اهلَل َشـديُد الِعقاب«. )انفال، 25( به 
َ
ًة واعل موا ِمنُكم خاّصَ

َ
ذيَن َظل

َّ
ُتصيَبنَّ ال

گفته ابن عباس در تفسلیر این آیه، عذاب خدا که بیاید سلتمکار را از غیر سلتمکار جدا 
نمی سلازد؛ نیز گفته اند که ظالمان به سلبب ظلمشلان عذاب می شلوند و غیر ظالمان 

بر اثر ترک امر به معروف و نهی از منکر.2  
داستان اصحاب سبت که در سوره اعراف به تفصیل به آن پرداخته شده، نمونه 
روشنی به شمار می رود. براساس این آیات، شمارى از بنی اسرائیل که در ساحل دریا 
زندگلی می کردنلد فرملان خداونلد را مبنلی بلر حرملت کار در روز شلنبه زیر پا گذاشلتند و 
با احداث کانال، ماهیان فراوانی را که روز شلنبه به سلاحل نزدیک می شلدند به دام 
انداخته و روز یکشنبه به صید آنها می پرداختند. در مقابل این جمع گروهی نهی از 
منکر کرده و آنان را از نافرمانی خدا بازمی داشتند و گروهی دیگر در برابر این نافرمانی 
سلکوت کلرده و حتلی بله ناهیلان از منکلر اعتلراض می کردنلد کله چلرا تبهلکاران را پند 
می دهیلد. قلرآن، تنهلا نجلات کسلانی را گلزارش کلرده اسلت کله نهلی از منکلر کردند: 

1. نهج البالغه، خطبه 192.
2. روض الجنان، ج 9، ص 94.
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موا ِبَعذاٍب 
َ
ذيَن َظل

َّ
ذيَن َيَنوَن َعِن الّسـوِء واَخذَنا ال

َّ
ينا ال َ وا ِبِه انج ّكر ّما َنسـوا ما ُذ

َ
»َفل

َبیـٍس ِبـا كانـوا َيفُسـقون«. )اعلراف، 165( مفسلران از ایلن آیله اسلتفاده کرده انلد کله 
خداوند دو گروه تجاوزگران و بى تفاوتان را به عذابى سخت گرفتار کرد.1 

از ) آیله 116 هلود ( نیلز  برمی آیلد کله تنهلا نهلی کننلدگان از فسلاد از علذاب نجلات 
ٍة َيَنوَن َعِن الَفساِد ِف االرِض ااّل  وِن ِمن َقبِلُكم اولوا َبِقّیَ وال َكاَن ِمَن الُقر

َ
می یابند: »َفل

« برپایه روایتی  ِرمین موا ما اتِرفوا فيِه و كانوا ُمج
َ
ذيَن َظل

َّ
َبَع ال

َ
ينـا ِمُنـم واّت َ ـن انج  ِمَّ

ً
َقِليـال

از املام باقلر  در ذیل)آیلات 78- 79 مائلده( آنلان کله ملورد لعلن داود بودنلد تبدیل 
بله میملون شلدند و آنلان کله ملورد لعن عیسلی  قرار گرفتنلد خوک گشلتند.2 از پیامر 
کرم�در ذیل این آیه نقل شده است که امر به معروف و نهی از منکر کنید. دست  ا
نلادان را بگیریلد و او را بله راه حلق بیاوریلد و گرنله خلدا دل هلاى شلما را مانند یکدیگر و 
همه شما را لعنت می کند، همچنان که آنان را لعنت کرد.3 بر پایه نقل دیگرى از امام 
صادق  آنان که این آیات در نکوهش آنان نازل شده با این که خود اهل معصیت 
نبوده و در مجالس گناهکاران شرکت نمی کردند، لعنت شده اند و جرم آنان این بود 

که به معصیت کاران لبخند می زدند و با ایشان انس داشتند.4 
ج( شریك شدن در گناه

کنشلی نشلان ندهند ماننلد گناه کاران  کسلانی کله در برابلر انجلام منکر هیچ گونه وا
و در گناه آنها شلریک اند، از همین رو از مؤمنان خواسلته شلده که هرگاه تمسلخر آیات 
قلرآن را شلنیدند بلا کافلران همنشلین نشلوند. در غیلر ایلن صلورت در گنلاه همانند آنها 
عـُت ءايـِت اهلِل ُيكَفُر ِبا و ُيسـَتَزا  يُكـم ِف الِكتـِب ان اذا َسِ

َ
 َعل

َ
ل خواهنلد بلود: »و َقـد َنـّزَ

ُهم...«. )نساء، 140(
ُ
ُكم اًذا ِمثل

َ
وضوا ف َحديٍث َغيِرِه اّن ِبا َفال َتقُعدوا َمَعُهم َحّت  َيحن

مفسلران از ایلن آیله اسلتفاده کرده انلد کله سلکوت و همنشلینی بلا فاسلقان موجلب 
شریک شدن در گناه آنان می شود؛ همچنین در ذیل آیه 63 مائده گفته اند که ترک 

کننده نهی از منکر مانند کسی است که مرتکب منکر شود.5 

1. المیزان، ج 8، ص 310.
2. مجمع البیان، ج 3، ص 289.

3. الصافی، ج 2، ص 75.
4. همان.

5. جامع البیان،  ج 5، ص 443 ل تفسیر قرطبی، ج 6، ص 153.



91

8( آداب امر به معروف و نهی از منکر
الف( شروع از خویشتن

هرچنلد املر بله معلروف و نهلی از منکلر مشلروط بله عداللت نیسلت؛ ولی چلون در امر 
گلر آملر بله معلروف و ناهلی از منکر  بله معلروف و نهلی از منکلر نوعلی برتلرى الزم اسلت، ا
خود سلاخته نباشلد، از نظر اخالقی صالحیت انجام دادن چنین کارى را ندارد و امر و 
ٌة َيدعوَن اَل  نهلی او صلورى و بلدون تأثیلر جلدى خواهلد بود. از آیه »ولَتُكن ِمنُكـم اّمَ
ير...« و نیز شلاید بتوان اسلتفاده کرد که باید گروه هایى مهّذب و خود سلاخته به  احلنَ
ایلن مهلم اقلدام کننلد، چنان کله از آیله 6 تحریلم: »قـوا انُفَسـُكم واهليُكم ناًرا« شلروع 
از خویشلتن اسلتفاده می شلود. شلاید بتوان از ) آیه 44 بقره( اسلتفاده کرد که التزام به 
وَن الّنـاَس ِبالِبّر و  اواملر و نواهلی پیلش از املر و نهلی دیگلران شلرط عقلی اسلت: »اَتأُمـر
َتنَسـوَن انُفَسـُكم وانـُت َتتلـوَن الِكتـَب اَفـال َتعِقلون«. برخی روایات نیلز بر همین نکته 
کید کرده که شما باید ابتدا به خویشتن بپردازید، آنگاه دیگران را از گناه باز دارید.1  تأ
البتله این گونله اواملر حمل بر اسلتحباب شلده اسلت، زیرا وجوب امر بله معروف و نهی 

از منکر و التزام به معروف و ترک منکر دو واجب مستقل است.
ب( مقدم داشتن خویشان

ذيَن ءاَمنوا قوا انُفَسُكم واهليُكم ناًرا وقوُدَها الّناُس واحِلجاَرُة«. )تحریم، 
َّ
ا ال َ  »ياّیُ

6( برخی، از این آیه اسلتفاده کرده اند که سلزاوار اسلت  امر به معروف و نهی از منکر از 
ُه 

َ
خانلواده آغلاز شلود.2 شلاید بتلوان اولویت شلروع از خانلواده را از آیلات »وكاَن َيأُمُر اهل

 » َبناِتَك وِنسـاِء امُلؤِمنین وِجَك و ز ـّبُ ُقـل اِل ـا الّنَ َ كـوة« )مریلم، 55( و »ياّیُ لـوِة والّزَ ِبالّصَ
)احلزاب، 59( اسلتفاده کلرد و پلس از خانلواده، نوبلت بله اقلوام دورتر می رسلد: »وانِذر 

«. )شعراء، 214( بین قَر َعشيَرَتَك اال
ج( شكیبایی

لقملان در نصایلح خلود بله فرزنلدش او را بله برپلا داشلتن نماز و امر به معلروف و نهی 
وِف  ُمر ِبامَلعر

ْ
لوَة وأ از منکر و شکیبایى در برابر مشکالت  فرا می خواند: »يُبىَنَّ اِقِم الّصَ

  َواْنـَه َعـِن امُلنَكـِر واصِبـر َعـى  مـا اصاَبـَك...«. )لقملان، 17( بلر پایله روایتلی از عللی
مقصلود صبلر بلر مشلقت و مشلکالتی اسلت کله از املر بله معلروف و نهلی از منکلر ناشلی 
می شلود3، زیلرا ممکلن اسلت هملان تهملت هایى که بله پیامبران زدنلد، مانند جنون 
)حجر، 6(، سلحر )مدّثر، 24(، سلفاهت )اعراف، 66( و ضاللت )اعراف، 61( به امر 

1. نهج البالغه، خطبه 129؛ نورالثقلین، ج 1، ص 75.
2. مسالك االفهام، ج 2، ص 381.

3. مجمع البیان، ج 8، ص 500؛ احکام القرآن، جصاص، ج 3، ص 515.
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و نهی کنندگان نیز بزنند.
بله گفتله برخلی مفسلران سلفارش بله حلق و صبلر در )آیه 3 عصلر( به امر بله معروف 
ـوا 

ُ
ذيـَن ءاَمنـوا وَعِمل

َّ
 ال

َ
ـى ُخسـر* ااّل

َ
نسـَن ل و نهلی از منکلر اشلاره دارد1  »والَعصـر* اّنَ اال

بر«.   الصِلحِت وَتواَصوا ِباحَلّق وَتواَصوا ِبالّصَ
د( شفقت و مهربانى

هلرگاه املر بله معلروف و نهلی از منکلر هملراه بلا شلفقت و از سلر خیرخواهلی باشلد اثلر 
بیشلترى دارد، چنان کله لقملان فرزنلدش را بلا تعبیلر »یلا بنلّی« کله حکایلت از مهربانی 
کله موسلی را املر بله معلروف  دارد مخاطلب می سلازد2  و مؤملن آل فرعلون هنگاملی 

«. )قصص، 20( َك ِمَن النِصحین
َ
)خروج از شهر( می کند می گوید: »... اّن ل

هـ( پیشنهاد جایگزین منكر
در مواردى که نیازى انسان را به سوى منکر سوق داده وقتی از منکر نهی می شود 
مناسلب اسلت کار مباحلی کله می توانلد نیلاز او را برطلرف سلازد، بله عنلوان جایگزیلن 
کار  کله حضلرت للوط  قلوم خلود را از  منکلر، معرفلی شلود، از همیلن رو هنگاملی 
 

َ
ناشایسلت آنلان نهلی کلرد، بله آنلان پیشلنهاد داد تلا بلا دختلران او ازدواج کننلد: »قـال

وِن ف َضيى«. )هود، 78( ز ن ُ
ُقوا اهلَل وال ت

َ
ُكم فاّت

َ
يَقوِم هُؤالِء َبناىت ُهّنَ اطَهُر ل

و( گفتار نیكو و نرم
شایسته است که امر به معروف و نهی از منکر با سخن نیکو باشد: »و قولوا ِللّناِس 
ّیًنا« لزوم مالیمت و 

َ
ُه َقواًل ل

َ
ُحسـًنا« )بقره، 83(؛ همچنین از )آیه 44 طه(: »َفقوال ل

نرمی در گفتار به هنگام امر به معروف و نهی از منکر استفاده شده است.3  

پیام ها

1. بهترین اّمت بودن با شعار نیست، با ایمان و امر به معروف و نهی از منکر است. 
وَن ...« ُمُر

ْ
ٍة«، »َتأ ّمَ

ُ
»ُكْنُتْ َخْیَر أ

ْوَن«  وَن«، »َتْنَ ُمُر
ْ
ٍة«، »َتأ ّمَ

ُ
کت و ترسو خیرى نیست. »َخْیَر أ 2. در اّمِت سا

3. املر بله معلروف و نهلی از منکلر بله قلدرى مهلم اسلت کله انجلام آن معیلار امتیلاز 
ٍة«  ّمَ

ُ
اّمت هاست. »ُكْنُتْ َخْیَر أ

4. امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی محّقق می شود که مسلمانان به شکل 

1. همان، ج 10، ص 815؛ المیزان، ج 20، ص 357.
2. همان، ج 8، ص 499.

3. روح المعانی، ، ج 1، ص 488 ؛ مجمع البیان، ج 7، ص 20؛ تفسیر قرطبی، ج 11، ص 134.
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ٍة«  ّمَ
ُ
کمّیت داشته باشند. »ُكْنُتْ َخْیَر أ یک اّمت باشند، یعنی حا

اِس«  ْخِرَجْت ِللّنَ
ُ
5. مسلمانان مسئول اصالح تمام جوامع بشرى هستند. »أ

وَن  ُمـُر
ْ
کلم نتیجله اسلت. »َتأ 6. سلفارش بله خوبى هلا بلدون مبلارزه بلا فسلاد، 

ْنَكِر«  ْوَن َعِن امْلُ وِف َو َتْنَ ْعُر ِبامْلَ
7. هر یک از افراد اّمت باید امر به معروف و نهی از منکر کند. )یک دختر 9 سلاله نیز 

ْوَن«  وَن«، »َتْنَ ُمُر
ْ
حّق امر به معروف و نهی از منکر رئیس جمهور را دارد( »َتأ

8. در املر بله معلروف، سلّن، منطقله، نلژاد، سلواد و موقعّیت اقتصلادى و اجتماعی 
ْوَن«1  وَن«، »َتْنَ ُمُر

ْ
ٍة«، »َتأ ّمَ

ُ
نقشی ندارد. »َخْیَر أ

ْوَن«  وَن«، »َتْنَ ُمُر
ْ
9. امر به معروف، مقّدم بر نهی از منکر است. »َتأ

وَن«،  ُمـُر
ْ
10. املر و نهیلى می توانلد مؤّثلر باشلد کله از ایملان مایله گرفتله باشلد. »َتأ

ْوَن«، »ُتْؤِمُنوَن« »َتْنَ

روایات
�: ال َتأُملْر ِبالَمعلروِف و ال َتنلَه َعلِن الُمنَکلِر َحّتلی َتکلوَن عاِلملا ، و  اللف(  رسلوُل اهلل ِ

َتعَلَم ما َتأُمُر .2
پیامبر خدا : امر به معروف ونهي از منکر مکن ، مگر آن که عالم باشلی وبدانی 

که به چه امر مي کنی.
تلا زمانلی کله اّملت ملن امر به معروف و نهلی از منکر کنند و در کار نیک به یارى یک 
دیگر برخیزند، بر خیر و سالمتند؛ و چون چنین نکنند، برکات از ایشان گرفته می شود 
و بعضلی از آنلان بلر بعضلی دیگلر مسلّلط خواهنلد شلد و دیگلر یلاورى در زمیلن و آسلمان 

نخواهند داشت.3 
ْنِبَیاِء َو 

َ ْ
ْهَي َعِن اْلُمْنَکِر َسلِبیُل األ ْمَر ِباْلَمْعُروِف َو الّنَ

َ ْ
ج( امام باقر  می فرماید:»ِإّنَ األ

 اْلَمَکاِسُب 
ُ

َمُن اْلَمَذاِهُب  َو َتِحّل
ْ
َلَحاِء َفِریَضٌة َعِظیَمٌة ِبَها ُتَقاُم اْلَفَراِئُض َو َتأ ِمْنَهاُج الّصُ

ْمر.«4
َ ْ
ْعَداِء َو َیْسَتِقیُم األ

َ ْ
ْرُض َو ُیْنَتَصُف ِمَن األ

َ ْ
 اْلَمَظاِلُم َو ُتْعَمُر األ

ُ
َو ُتَرّد

املام باقلر �فرمودنلد: املر بله معلروف و نهلی از منکلر راه و روش پیامبلران و شلیوه 

1. البته هامن طور که بیان شد برخی مفرسان، علم به معروف و منکر و نیز تهذیب را برای اجرای این فریضه الزم 

می دانند. 

2. میزان الحکمه، ص 24، روایت 2013.

3. تنبیه الخواطر، ج 3، ص 127.
4. الکافی، ج 5، ص، 56.
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صالحان اسلت و واجب بزرگی اسلت که واجبات دیگر با آن بر پا می شلوند، راه ها امن 
می گلردد و درآمدهلا حلالل می شلود وحقلوق پایملال شلده، بله صاحبانلش برمی گردد، 
زمیلن آبلاد می شلود و )بلدون ظللم( حلق از دشلمنان گرفتله می شلود و کارهلا سلامان 

می پذیرد.
َطّنَ اهلل ُ ِشلراَرُکم  �: لتأُملُرّن بالمعلروِف و َلَتنُهلّنَ َعلِن الُمنَکلِر ، أو َلُیسلّلِ رسلوُل اهلل ِ

علَی ِخیاِرُکم ، فَیدعو ِخیاُرُکم فال ُیستجاُب َلُهم .1
 : باید امر به معروف ونهي از منکر کنید وگرنه خداوند بدهاي شما را  پیامبر خدا ِ
بر خوبانتان مسّلط مي گرداند ودر این صورت نیکانتان دعا مي کنند ولي دعایشان 

مستجاب نمي شود .

 داستان

□شلخصی بله عبلد اهلل بلن عبلاس گفلت: می خواهلم املر به معلروف و نهلی از منکر 
کنلم. ابلن عبلاس پرسلید: مانعلی نلدارد اّملا  نملوده و مردملان را وعلظ و نصیحلت 
مواظب باش که سه آیه از آیاِت قرآن مجید تو را رسوا نسازد. آن شخص گفت: کدام 
ون الناس بالبر و تنسـون  آیلات؟ ابلن عبلاس گفلت: یکلی ایلن آیه کله می گوید: »أتامـر
انفسكم؛2« آیا تو اطمینان داری که از مخاطبان و نکوهش شدگان این آیه نیستی؟ 
آن شخص گفت: نه، آیه دّوم را بگو! ابن عباس گفت: آیه دوم این است که می گوید 
»ل تقولـون مـا ال تفعلـون كبـر مقتـا عنـد اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون؛3 نسلبت به این آیه 
چطلور؟ آیلا مطمئلن هسلتی کله از توبیلخ شلدگان ایلن آیله نیسلتی؟ آن شلخص گفت؛ 
نله، آیله سلوم را بگلو! ابلن عبلاس گفلت: آیله سلوم گفتلار خداوند متعلال به نقلل از عبد 
يـد أن اخالفكم ال  صاللح حضلرت شلعیب  اسلت کله به مردم چنین گفت: »و ما ار
كـم عنـه4« آیا از اهل این آیه هسلتی؟ آن شلخص گفلت: نه! ابن عباس گفت:  مـا انا

بنابراین اّول از خودت شروع کن؛ آن گاه به نصیحت کردن دیگران بپرداز.5

1 ـ بحار األنوار، ج 93، ص304.

2. سلوره بقلره، آیله 44؛ آیلا ملردم را بله نیکلی )و ایمان به پیامبرى که صفات او آشلکارا در تلورات آمده( دعوت 
می کنیلد، املا خودتان را فراملوش می نمایید؟!

3. سلوره صلّف، آیله 3 ل 2؛ چلرا سلخنی می گوییلد کله عملل نملی کنیلد؟ نلزد خلدا بسلیار موجلب خشلم اسلت کله 
سلخنی بگوییلد کله عملل نملی کنیلد.

4. سوره هود، آیه 88؛ من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از آن باز می دارم، خود مرتکب شوم. 
5. مجموعة ورام، ورام بن ابى فراس، ج 2،ص 12.
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□نقلل می کننلد: در زملان زعامت مرجع تقلیلد آیت اهلل آقا نجفی )که در زمان حکومت 
ناصرالدیلن شلاه، در اصفهلان می زیسلت( یلک روز علده اى روحانی نما در حالی که نفس 
می زدند و یک دایره شکسته و یک تنبک شکسته در دست داشتند به منزل آیت اهلل آقا 
نجفی آمدند، ایشلان پرسلید: چه خبر اسلت؟ از کجا می آیید؟ اینها چیسلت که در دسلت 

دارید؟
در پاسخ گفتند: در مدرسه بودیم که به ما اطالع دادند در چندین خانه آن مدرسه، 
مجللس عروسلی اسلت و در آنجلا دایلره و تنبلک می زدنلد، از پشلت بلام مدرسله، روى 
بلام هلا رفتیلم تلا بله آن خانله رسلیدیم، داخل آن خانه شلدیم و مردم را زدیلم و دایره و 

تمبک آنها را شکستیم.
یکی از آنها جلو آمد و گفت : من خودم رفتم جلو، سیلی محکمی به گوش   عروس زدم.
مرحلوم آیلت اهلل آقلا نجفلی فرملود: عجبلا بله راسلتی نهلی از منکلر همیلن اسلت کله 
 شلما کردیلد؟!، شلما چندیلن منکلر )و کار بلد( را بله نلام نهلی از منکلر مرتکلب شلدید:
 1 - مجللس عروسلی بلوده )کله شلادى محلدود اشلکال نلدارد( 2 - شلما حق تجسلس 
نداشتید 3 - شما حق نداشتید که از پشت بام هاى مردم عبور نمایید 4 - چه کسی 
به شلما اجازه زد و خورد داده اسلت؟.... بنابراین کار شلما نه تنها واجب و مسلتحب 

نبوده بلکه چند کار حرام انجام داده اید!1

خالصه و نتیجه گیری

•امت به معناى جمعیت یا فردى است که هدفی را دنبال می کنند.
• قطعا وجه اینکه خیر و شر را معروف و منکر خوانده، این است که به حسب نظر 

دین، خیر معروف و شر منکر است، نه به حسب عمل خارجی.
• در آیه فوق دسلتور داده شلده که همواره در میان مسللمانان باید امتی باشلند که این دو 

وظیفه بزرگ اجتماعی را انجام دهند: مردم را به نیکی ها دعوت کنند و از بدى ها باز دارند.
• امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله دارد: یکی مرحله فردى که هر کس موظف است به 
تنهایى ناظر اعمال دیگران باشد و دیگرى مرحله دسته جمعی که امتی موظفند براى پایان 
دادن به نابه سلامانی هاى اجتماع دسلت به دسلت هم بدهند و با یکدیگر تشلریک مسلاعی 

کنند. 
• در اجتملاع چیلزى بله عنلوان »ضلرر فلردى« وجلود نلدارد و هلر زیلان فلردى امکان 
ایلن را دارد کله بله صلورت یلک »زیان اجتماعی« درآید و به همین دلیل منطق و عقل 

1. داستان های استاد شهید مطهری. 
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ک نگه داشلتن محیط زیسلت خود از هر گونه  به افراد اجتماع اجازه می دهد که در پا
تالش و کوششی خود دارى نکنند. 

• بلا توجله بله مراحلل مختللف املر بله معلروف و نهلی از منکلر و حلدود و مقلررات هلر 
ج و مرجلی در اجتملاع تولیلد نمی شلود، بلکله اجتملاع از صلورت یلک  یلک، نله تنهلا هلر

جامعه مرده و فاقد تحرک بیرون آمده به یک جامعه زنده تبدیل می گردد.
• املر به معلروف دراصطلالح به معنلاى فرملان دادن بله هلر کارى اسلت کله ُحسلن 
ع شلناخته شلده اسلت و نهلی از منکلر بله معنلاى بلاز داشلتن از هلر  آن از نظلر عقلل و شلر
ع به ُقبح  ع ناشلناخته اسلت یا عقل یا شلر کارى اسلت که ُحسلن آن از منظر عقل و شلر

آن حکم می کند. 



موانع ذکر

ْوالُدُكــْم َعــْن 
َ
ُكــْم َو ال أ

ُ
ْموال

َ
ِهُكــْم أ

ْ
ذيــَن آَمُنــوا ال ُتل

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»يــا أ

وَن« اِســُر ولِئــَك ُهــُم احْلن
ُ
 ذِلــَك َفأ

ْ
ْكــِر اهلِل َو َمــْن َيْفَعــل ِذ

]سوره منافقون، آيه 9[

»اى كسانى كه ایمان آورده اید! اموال و فرزندانتان شما را از یاد 
خدا غافل نكند! و كسانى كه چنین كنند، زیانكارانند!«

32
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گان مهم  واژ

__   تلهی

کلمه تلهی از مصدر الهاء گرفته شده و این کلمه به معناى مشغول و سرگرم شدن 
بله کارى و غفللت از کارى دیگلر اسلت و منظلور از »الهلاء املوال و اوالد از ذکلر خلدا« ایلن 

است که اشتغال به مال و اوالد انسان را از یاد خدا غافل کند.1

__   ذكر 

 راغب اصفهانی دو معنا براى ذکر بر می شمارد. وى می گوید: گاهی ذکر به معناى 
توانایلى انسلان بلراى حفلظ شلناختی اسلت کله حفلظ کلرده اسلت و گاهلی بله معنلاى 
حضور معنایى در قلب و یا سخنی بر زبان است و تقسیم ذکر به ذکر قلبی و ذکر لسانی 

به معناى دوم مربوط می شود و هر یک از ذکر لسانی و قلبی خود بر دو گونه اند:
1. ذکر پس از فراموشی.

2. ذکر بدون سابقه فراموشی که ادامه توجه و هشیارى انسان می باشد.2

__   خسران 

کلمله خسلر و خسلران هلر دو بله معنلاى از دسلت دادن سلرمایه اسلت، یلا همله اش و 
یا بعضی از آن. البته کلمه »خسلران« رسلاتر از کلمه «خسلر« اسلت و خسلران نفس به 
کلت و بدبختلی قلرار دهلد، بله  معنلاى آن اسلت کله آدملی نفلس خلود را در معلرض هال

طورى که استعداد کمالش از بین برود و سعادت به کلی از او فوت شود.3                        
البتله گاهلی خسلران در ملورد سلرمایه هاى ظاهلر بله کار می رود ماننلد مال و مقام 
دنیوى و گاه در سرمایه هاى معنوى مانند صحت و سالمت و عقل و ایمان و ثواب 
و این همان چیزى اسلت که خداوند آن را »خسلران مبین« نام نهاده اسلت... و هر 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 19، ص 490.
2. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ماده ذکر.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 17، ص 378.
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خسلرانی کله خداونلد در قلرآن بیلان کرده اشلاره به معنی دوم اسلت نله آنچه مربوط 
به سلرمایه هاى دنیوى و تجارت هاى معمولی اسلت.1  

نکات تفسیری
در ایلن کله منظلور از ذکلر خلدا در اینجلا چیسلت؟ مفسلران احتملاالت زیلادى  ذکلر 
کرده انلد بعضلی آن را بله نمازهلاى پنجگانله و بعضی شلکر نعمت و صبر بر بال و رضاى 
بله قضلا و بعضلی حلج و زکات و تلالوت قلرآن و بعضی به تمام فرائض تفسلیر کرده اند، 
ولی روشن است ذکر خدا معنی وسیعی دارد که همه اینها و غیر اینها را شامل می شود 

بنا بر این تفسیر به امور فوق از قبیل ذکر مصداق هاى روشن است.
تعبیلر بله خاسلرون )زیانلکاران( بله خاطلر آن اسلت کله حلب دنیلا چنلان انسلان را 
سلرگرم می کند که سلرمایه هاى وجودى خویش را در راه لذات ناپایدار و گاهی اوهام 
و پندارهلا، صلرف می کنلد و بلا دسلت خاللی از ایلن دنیلا ملی رود در حاللی کله بلا داشلتن 

سرمایه هاى بزرگ براى زندگی جاویدانش کارى نکرده است.2    
ُكْم 

ُ
ِهُكْم اْموال

ْ
ُتل ذيَن آَمُنوا ال

َّ
ا ال َ پیامبر گرامی اسالم � در تفسیر آیه شریفه  »يا أّیُ

ْكِر اهلِل « فرمود: اْوالُدُكْم َعْن ِذ َو ال
ْكـِر اهلِل َو َعـِن  ـاَرٌة َو الَبْیـٌع َعـْن ِذ هِيـْم ِتج

ْ
ُتل ـْم، ال ـوَن ِمْنُ احِلُ ـت الّصَ  »ُهـْم ِعبـاٌد ِمـْن اّمَ

ْمِس؛ ْوَضِة احْلنَ وِة امَلْفُر
َ
ل الّصَ

ایلن مؤمنلان، بنلدگان صالحلی از اّملت ملن هسلتند که هیلچ تجلارت و معامله اى، 
آنها را از یاد خدا و نمازهاى فریضه پنجگانه، غافل نمی کند!«3  

آرى! آنهلا هلر جلا باشلند و هرچله بگوینلد و هلر چله بشلنوند بلاز نظلرى به سلوى خدا 
دارند.4

ْكِر اهلِل« )سوره نور، آیه 37( اَرٌة َو ال َبْیٌع َعْن ِذ هِيْم ِتج
ْ
ُتل  ال

ٌ
»ِرجال

 در ایلن آیله کله بعلد از آیله معلروف نلور )سلوره نلور، آیله 35( آملده اسلت، سلخن از 
ملردان بزرگلی اسلت کله در بیلوت رفیعلی کله مرکلز انوار الهی اسلت جلاى دارنلد؛ درباره 
کله  ویژگی هلاى آنهلا چنیلن می فرمایلد: »ایلن )نلور الهلی( در خانه هایلى قلرار دارد 
خداوند اذن فرموده دیوارهاى آن را باال برند )تا از دسلتبرد شلیاطین و هوسلبازان در 
امان باشلد(. خانه هایى که نام خدا در آن برده می شلود و صبح و شلام در آن تسلبیح 

1. تفسیر نمونه، ج 19، ص  409.
2. همان، ج 24، ص 173.

3. الدر المنثور، ج 6، ص، 226.
4. اخالق در قرآن، ج 1، ص 365.
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می گوینلد؛ کسلانی کله هیلچ تجلارت و معاملله اى آنلان را از یلاد خلدا و بلر پا داشلتن نماز 
ـُه 

َ
ُح ل ـُه ُيَسـّبِ و اداى زکات غافلل نمی کنلد« »ف ُبُیـوٍت اِذَن اهلُل اْن ُتْرَفـَع َو ُيْذَكـَر فَيـا اْسُ

لـوِة َو  ْكـِر اهلِل َو اَقـاِم الّصَ ـاَرٌة َو الَبْیـٌع َعـْن ِذ هِيـْم ِتج
ْ
ُتل  ال

ٌ
ُغـُدّوِ َو ااْلصـاِل- ِرجـال

ْ
فيـا ِبال

كوِة« ايتاِء الّزَ
بله ایلن ترتیلب، نخسلتین ویژگی مردانی که پاسلداران نور الهی هسلتند این اسلت 
کله سلرگرمی هاى زندگلی دنیلا و املور ملاّدى آنهلا را از یلاد خلدا غافل نمی کنلد؛ آرى! یاد 
خداست که آنها را به این افتخار بزرگ مفتخر کرده است؛ سپس به ویژگی هاى دیگر 

آنها، مانند بر پا داشتن نماز و اداء زکات اشاره می کند.                        
بنابراین ذکر خدا مایه آرامش دل؛ نهی از فحشاء و منکر؛ و قدرت و قّوت در مقابل 

دشمن؛ ترک بخل و حرص و دنیا پرستی و رذائل دیگر اخالقی می شود.1
1( عوامل باز دارنده از یاد خدا

این عوامل بسیار است، ولی مهم ترین آنها، اموال و اوالد است که این آیه به آنها 
اشاره نموده است. 

الف( اموال و فرزندان
ْكِر اهلِل« ْوالُدُكْم َعْن ِذ

َ
ُكْم َو ال أ

ُ
ْموال

َ
ِهُكْم أ

ْ
»ال ُتل

ْكِر اهلِل«  )مائده، 91(. ُكْم َعْن ِذ
َ

شراب و قمار نیز مانع یاد خداست. »َيُصّد
ب( تجلارت و داد و سلتد نیلز می توانلد از موانلع باشلد. للذا قلرآن از کسلانی که داد و 
ـاَرٌة َو ال  ِهِيـْم ِتج

ْ
 ال ُتل

ٌ
سلتد، آنلان را از یلاد خلدا بلاز نداشلته سلتایش کلرده اسلت. »ِرجـال

ْكِر اهلِل«  )نور، 37(. َبْیٌع َعْن ِذ
كاُثُر«  تکاثر، 1(. ُكُم الّتَ ا

ْ
هل

َ
ج( تکاثر و فزون طلبی از عوامل بازدارنده است. »أ

«  )حجر، 3(.
ُ

َمل
َ
ِهِهُم اْل

ْ
د( آرزوهاى طوالنی نیز مانع یاد خداست. »ُيل

ْكـَر«  ـْم َو آباَءُهـْم َحـّتَ َنُسـوا الّذِ ْعَتُ ه( رفاه زدگلی از عواملل دیگلر غفللت اسلت. »َمّتَ
)فرقان، 18(

ک اسلت که انسلان، دنیا را مقدمه آخرت نبینید و  البّته عالقه به دنیا آنگاه خطرنا
ياَة   احْلَ

َ
ْكِرنا َو َلْ ُيِرْد ِإاّل  َعْن ِذ

َ
ّل ْعِرْض َعْن َمْن َتَو

َ
هدفش در تمام کارها، دنیا باشد. »َفأ

ْنيـا«2  )از کسلی کله از یلاد ملا اعلراض کلرده و جلز زندگلی دنیلا اراده اى نلدارد، دورى 
ُ

الّد
کن.(

روشلن اسلت که غفلت از یاد خدا، سلبب هم نشلینی با شلیطان شده: »َو َمْن َيْعُش 

1. اخالق در قرآن، ج 1، ص 357.
2. سوره نجم، آیه 29.
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يـٌن«1  و انسلان را بله علذاب شلدید و  ـُه َقِر
َ
 َفُهـَو ل

ً
ـُه َشـْیطانا

َ
ـْض ل ْحـِن ُنَقّیِ ْكـِر الّرَ َعـْن ِذ

«2 آنچه 
ً
 َصَعدا

ً
ْكُه َعذابا

ُ
ِه َيْسل ّبِ ْكِر َر فزاینده اى گرفتار می سازد. »َو َمْن ُيْعِرْض َعْن ِذ

ک است غفلت از یاد خداست، نام بردن از اموال و اوالد، به خاطر آن است که  خطرنا
این دو قوى ترین عامل غفلت هستند.

ْكِر اهلِل« شامل همه گونه ذکر و یاد خدا می شود، اّما بارزترین ذکر خدا، نماز است  »ِذ
که باید مراقب بود رسیدگی به اموال و اوالد انسان را از نماز بازندارد.

شلاید دلیلل مانلع بلودن ملال و فرزنلد، جلوه هلاى ظاهلرى آنهاسلت کله انسلان را از خدا 
ْنيـا«3  قلرآن، ملال و فرزنلد را مایله فتنله و 

ُ
يـاِة الّد يَنـُة احْلَ َبُنـوَن ِز

ْ
 َو ال

ُ
غافلل می سلازد. »امْلـال

ُكْم َو 
ُ
ْموال

َ
ْوالُدُكـْم ِفْتَنٌة«4 و می فرماید: »َو مـا أ

َ
ُكـْم َو أ

ُ
ْموال

َ
ـا أ

َ
ّن

َ
ُمـوا أ

َ
آزمایلش دانسلته: »َو اْعل

ى «5 مال و فرزند، عامل قرب شما به خداوند نیستند.6
ْ
ُبُكْم ِعْنَدنا ُزل ِت ُتَقّرِ

َّ
ْوالُدُكْم ِبال

َ
ال أ

2( پیامدهای اعراض از یاد خدا  
الف( نفاق

در ایلن آیله مؤمنیلن را تذکلر می دهلد به این که از بعضی صفلات که باعث پیدایش  
نفلاق در قللب می شلود بپرهیزنلد، یکلی از آنهلا سلرگرمی بله ملال و اوالد و غافل شلدن از 

یاد خداست و یکی دیگر بخل است. 
  چلون خاصیلت زینلت حیلات دنیا همین اسلت کله آدمی را از توجه به خداى تعالی 
ْنيا«7  و اشتغال به این 

ُ
ياِة الّد يَنُة احْلَ َبُنوَن ِز

ْ
 َو ال

ُ
باز می دارد هم چنان که فرمود: »امْلال

زینلت دل را پلر می کنلد و دیگلر جایلى بلراى ذکلر خلدا و یلاد او باقی نمی مانلد و نیز غیر از 
گفتلار بى کلردار و ادعلاى بلدون تصدیلق قلبی برایلش نمی ماند و فراموشلی پروردگار از 
ناحیه عبد باعث آن می شود که پروردگارش هم او را از یاد ببرد، هم چنان که فرمود: 
ْم«8  و ایلن خلود خسلرانی اسلت آشلکار، هلم چنلان کله بلاز در صفلت  »َنُسـوا اهلَل َفَنِسـَيُ

1. سوره زخرف، آیه 36.
2. سوره جن، آیه 17.

3. سوره کهف، آیه 46.

4. سوره انفال، آیه 28.
5. سوره سبأ، آیه 37.

6. تفسیر نور، ج 10، ص 63- 62.
7. سوره کهف، آیه 46.
8. سوره توبه، آیه 67.
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ْم«1. اَرُتُ ِبَحْت ِتج ا َر
َ

دى  ف ُ َة ِبالْ
َ
ل ال

َ
ُوا الّض ِذيَن اْشَتَر

َّ
ولِئَك ال

ُ
منافقین فرمود: »أ

 ذِلـَك 
ْ

و در آیله ملورد بحلث بله همیلن معنلا اشلاره نملوده، می فرمایلد: »َو َمـْن َيْفَعـل
وَن« اِسُر ولِئَك ُهُم احْلن

ُ
َفأ

در ایلن آیله شلریفه ملال و اوالد را نهلی کلرده و فرملوده: »ملال و اوالدتان شلما را از یاد 
خدا غافل نسلازد« در حالی که باید فرموده باشلد: »شلما سلرگرم به مال و اوالد نشوید« 
و این به خاطر آن بوده که اشاره کند به این که طبع مال و اوالد این است که انسان 
را از یلاد خلدا غافلل سلازد، پلس مؤمنیلن نبایلد بله آنهلا دل ببندنلد و گرنله مؤمنیلن هلم 
مانند سلایرین از یاد خدا غافل می شلوند، پس نهی در آیه نهی کنایه اى اسلت، که از 

تصریح مؤکدتر است.2
درسلت اسلت کله املوال و اوالد از مواهلب الهلی هسلتند، ولی تا آنجا کله از آنها در راه 
گر عالقه افراطی به آنها سلّدى در  خدا و براى نیل به سلعادت کمک گرفته شلود، اما ا
میان انسان و خدا ایجاد کند بزرگ ترین بال محسوب می شوند و چنان که در داستان 

منافقین در آیات گذشته دیدیم یکی از عوامل انحراف آنها همین حب دنیا بود.
ب( ممانعت از انفاق

از موانلع انفلاق حلب شلدید انسلان به مال و فرزندان اسلت، ازایلن رو، در آیاتی دیگر 
ذيـَن ءاَمنوا اّنَ 

َّ
ـا ال َ برخلی از بسلتگان نزدیلک انسلان دشلمن او خوانلده شلده اند: »ياّیُ

وُهم«.3 سلّر این نکته آن اسلت که گاه عالقه  ُكم َفاحَذر
َ
ا ل وِجُكـم واولِدُكـم َعـُدّوً ِمـن از

شلدید انسلان بله آنلان باعلث می شلود کله او از ایملان بله خلدا یلا انجلام دادن کارهلاى 
نیک همچون انفاق در راه خدا بازماند.4 

ج( معیشت ضنک5
ْعَمـی«  

َ
ِقَیَمـِة أ

ْ
ُشـُرُه َيـْوَم ال ـُه َمعيَشـًة َضْنـكا َو َنْ

َ
ى َفـاّنَ ل ْكـر »َو َمـْن اْعـَرَض َعـْن ِذ

)سوره طه، آیه 124(
 در ایلن آیله، بعضلی از آثلار تلرک ذکلر خلدا بیلان شلده اسلت؛ می فرمایلد: »و هرکس از 
یاد من روى گردان شود، زندگی تنگ و سختی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا 

1. سوره بقره، آیه 16.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 19، ص 490.

3. اى کسلانی کله ایملان آورده ایلد! بعضلی از همسلران و فرزندانتلان دشلمنان شلما هسلتند، از آنهلا بلر حلذر 
گلر عفلو کنیلد و چشلم بپوشلید و ببخشلید، )خلدا شلما را می بخشلد(؛ چلرا کله خداونلد بخشلنده و  باشلید؛ و ا

مهربلان اسلت! سلوره تغابلن، آیله 14. 
4. المیزان، ج 19،ص 307.

5. قبال در باره آن بحث مجزایى داشتیم. 
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ُشـُرُه َيـْوَم  ْ َ
ـُه َمعيَشـًة َضْنـكا َو ن

َ
ى َفـاّنَ ل ْكـر محشلور می کنیلم!« »َو َمـْن اْعـَرَض َعـْن ِذ

ِقياَمِة اْعمی « عذاب دنیوى آنها، تنگی معیشت و عذاب اخروى آنها، نابینا بودن 
ْ
ال

در محشر است!1
د( افراط در هوا پرستى  

اثر دیگر فراموشی یاد خدا گرفتاری در گرداب افراط و تفریط است.
َتْعُد  ْيُدوَن َوْجَهُه َو ال َعـِشِّ ُير

ْ
َغدوِة َو ال

ْ
ْم ِبال ُ ّبَ ذيـَن َيْدُعوَن َر

َّ
»َو اْصِبـْر َنْفَسـَك َمـَع ال

َبَع َهواُه 
َ
ْكِرنا َو اّت َبُه َعـْن ِذ

ْ
نا َقل

ْ
نيـا َو ال ُتِطْع َمن اْغَفل

ُ
َیـوِة الّد يَنـَة احْلَ يـُد ز ـْم ُتر َعْینـاَك َعْنُ

« )سوره کهف، آیه 28(
ً
َوكاَن اْمُرُه ُفُرطا

کلرم�کلرده و او را از پیلروى کسلانی کله قلبشلان از ذکلر  آیله، خطلاب بله پیامبلر ا
خلدا غافلل اسلت، بلر حلذر ملی دارد و بله همراهلی کسلانی که صبح و شلام بله یاد خدا 
هسلتند، دعلوت می کنلد؛ می فرمایلد: »بلا کسلانی بلاش کله پروردگار خلود را هر صبح 
و شلام می خواننلد و تنهلا ذات او را می طلبنلد؛ هرگلز چشلمان خلود را بله خاطلر زینلت 
کله قلبشلان را از یلاد ملا غافلل سلاخته ایم،  کسلانی  هلاى دنیلا از آنهلا برمگیلر! و از 
اطاعلت مکلن! هملان هلا کله پیلروى از هلواى نفلس کردنلد و کارهایشلان افراطلی 

است! 
گرفتلار  کسلی را بله مجلازات غفللت از یلاد حلق،  بدیهلی اسلت خداونلد بى دلیلل 
نمی کند؛ این مجازات از آِن کسلانی اسلت که به دشلمنی با حق برخاسلته اند؛ و از سلر 
لجلاج و کبلر و غلرور، یلا تعّصلب کورکورانله، بلا حلق دشلمنی دارنلد. بنابرایلن، منظور از 
اغفال قلب، مسلّلط سلاختن غفلت از یاد خدا بر آن به خاطر کیفر اعمالشلان اسلت؛ و 
بله همیلن دلیلل، بله هیچ وجه مسلتلزم جبر نیسلت. ایلن گروه از غافلالن، پیرو هواى 
نفسلند؛ و اعمالشلان آللوده بله افلراط و تفریلط اسلت؛ بله همیلن دلیلل، در پایلان آیله 

»
ً
َبَع َهواُه َوكاَن اْمُرُه ُفُرطا

َ
می فرماید: »َواّت

از ایلن آیله بله خوبلى می تلوان نتیجله گرفلت کله غافلل شلدن از یلاد خلدا در اخلالق 
انسلان اثلر می گلذارد و او را بله وادى هواپرسلتی و افلراط می کشلاند. آرى! روح انسلان 
را یلا »خلدا« پلر می کنلد و یلا »هلوى « کله جمع میلان این دو ممکن نیسلت. هوا پرسلتی 
سرچشلمه غفللت از خلدا و خللق خداسلت؛ هلوا پرسلتی عاملل بیگانگلی از همله  اصلول 
اخالقی اسلت؛ و سلرانجام، هوا پرسلتی انسلان را در خویشلتن فرو می برد و از همه چیز 
غافل می کند. یک انسان هوا پرست جز به اشباع شهوات خویش نمی اندیشد؛ رحم 

1. در مباحث گذشته در باره این آیه مفصل مطالبی به خوانندگان ارائه شد.
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کارى براى او مفهوم ندارد.1 و مرّوت و ایثار و فدا
ه( آخرت گریزی

نيا« )سوره نجم، آیه 29(
ُ

َیوَة الّد  احْلَ
َ

ْكِرنا َو َلْ ُيِرْد ااّل   َعْن ِذ
َ

ّل »َفاْعِرْض َعْن َمْن َتَو
)حلال کله چنیلن اسلت از کسلی کله از یلاد ملا روى می گردانلد و جلز زندگلی ملادى دنیلا را 

نمی طلبد، اعراض کن!(
کلرم�اسلت؛ و او را از آنهلا کله از یلاد خلدا   در ایلن آیله، بلاز روى سلخن بله پیامبلر ا
بیگانه اند، برحذر می دارد؛ می فرماید: »از کسانی که از یاد ما روى برگردانده اند و جز 

زندگی دنیا را نمی خواهند و نمی جویند، روى بگردان«
در این آیه، رابطه »دنیا پرسلتی« و »ترک ذکر خداوند« به خوبى روشلن اسلت؛ و به 
این ترتیب آثار ذکر خدا را در پرورش فضائل اخالقی و آثار ترک آن را در پیدایش رذائل 

روشن می سازد.2

3( مراتب ذكر  

ذکر اهلل واقعی ذکرى است که در اعماق وجود انسان اثر بگذارد و در جهت گیریهاى 
فکرى و عملی او تأثیر کند و روح و جان انسان را پرورش دهد و به راه خدا دعوت کند.

کر صادق و خالص  آن کس که ذکر خدا می گوید و راه شیطان را می پوید، در واقع ذا
نیسلت؛ بله همیلن دلیلل، در حدیثلی از املام عللّی بلن موسلی الّرضلا  می خوانیلم کله 

فرمود:
َزَء ِبَنْفِسِهم« َكَراهلَل َو َلْ َيْسَتِبْق ال ِلقاِئِه َفَقْد اْسَتْ  »َمْن َذ

کسلی کله ذکرخلدا بگویلد و به سلوى لقلاى او سلبقت نجویلد )و اعمال نیکلی بلراى 
رستاخیز فراهم نسازد( خود را به سخرّیه گرفته است!«3  

الف( ذكر از شاخه های مهم عبادت  
کسلازى روح و جلان و بیدارى  ذکلر بله عنلوان یکلی از شلاخه هاى مهلّم عبلادت در پا
ح اسلت؛ و بلراى هر مرحله  گاهلی و تهذیلب نفلس در بیلن عالملان عللم اخلالق مطر و آ
از مراحلل سلیر و سللوک، اذکارى ذکلر کرده انلد؛ ایلن اذکار بله تناسلب حاالتلی اسلت که 
انسلان دارد و مسلیرهایى کله می پیمایلد؛ وللی بله عنلوان ذکلر مطللق کله در هلر حاللی 

خوب است، نه به عنوان قصد ورود.

1.  اخالق در قرآن، ج 1،ص 353.
2. همان. 

3. همان،ص 362.
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آرى! ذکلر خلدا از بزرگ تریلن عبلادات و بهتریلن حسلنات اسلت و در برابلر تهاجلم 
وسوسه هاى نفس و نفوذ شیطان به انسان مصونّیت می بخشد.

که بزرگ ترین دشمن سعادت انسان است می درد،  پرده هاى خودخواهی و غرور را
گاه  او را از خواب غفللت بیلدار می کنلد و از خطراتلی کله سلعادت وى را تهدیلد می کنلد آ

می سازد.
ذکر خدا مانند دانه هاى حیات بخش باران است که بر سرزمین روح و قلب انسان 
می بلارد و انلواع بذرهلاى فضیللت و تقلوا را شلکوفا و بلارور می سلازد و هلر انلدازه دربلاره 

اهّمّیت این عبادت سخن گفته شود باز کم است.1
ب( مراتب ذكر از منظر عالمه طباطبایی

عالمه طباطبایى ذیل آیه 152 بقره2 در باره مراتب ذکر می فرمایند:
ذکلر لفظلی از مراتلب ذکلر واقعی اسلت چرا که ذکر دارای مراتبی اسلت که آیات ذیل 

به این اختالف اشاره می کند: 
وُب« )رعد،28(  

ُ
ُقل

ْ
ال ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ ال

َ
1 ل »أ

َقْوِل« )اعراف 205( 
ْ
ْهِر ِمَن ال َ  َو ِخيَفًة، َو ُدوَن احْلج

ً
عا َك ِف َنْفِسَك َتَضّرُ ّبَ ُكْر َر 2 ل »َو اْذ

ع و هم از ترس و هم آهسته به زبان(   )پروردگار خود را در دل بیاد آور، هم از تضر
« )بقره، 200(

ً
ْكرا  ِذ

َ
َشّد

َ
ْو أ

َ
ُكُروا اهلَل َكِذْكِرُكْم آباَءُكْم أ 3 ل »َفاْذ

)پس خدا را بیاد آرید آن طور که به یاد پدران خود هستید و یا شدیدتر از آن( 
در این آیه ذکر را به وصف شلدت توصیف کرده و معلوم اسلت که مقصود از آن ذکر 

باطنی و معنوى است، چون ذکر لفظی، شدت و ضعف ندارد.
 »

ً
ْقـَرَب ِمـْن هـذا َرَشـدا

َ
ّبِ ِل ِدَيـِن َر ْن َیْ

َ
 َعـىس  أ

ْ
ـَك ِإذا َنِسـيَت، َو ُقـل ّبَ ُكـْر َر 4ل »َو اْذ

)کهف، 24(
 )و هلر گاه فراملوش کلردى، )جبلران کلن( و پلروردگارت را بله خاطلر بیلاور؛ و بگلو: 

»امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند!(
کله ذیلل ایلن آیله داللت دارد بلر این که می خواهد بفرماید امیلدوار باش که باالتر از 
ذکر به مقامی برسلی که باالتر از آن مقام که فعال دارى بوده باشلد، پس برگشلت معنا 
بله ایلن می شلود کله تلو وقتلی از یلک مرتبله از مراتلب ذکلر خلدا پائیلن آمدى و بله مرتبه 
پائین تلر برگشلتی، بگلو چنیلن و چنلان، پلس به حکم این آیه تنلزل از مقام بلندترى از 
ذکر و یاد خدا نیز نسیان است، پس آیه شریفه داللت دارد بر اینکه ذکر قلبی هم براى 

1. اخالق در قرآن، ج 1، ص 361.
ْذُکْرُکْم َو اْشُکُروا لی  َو ال َتْکُفُروِن.«

َ
2. »َفاْذُکُرونی  أ
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خلود مراتبلی دارد، از ایلن جلا روشلن می شلود ایلن کله بعضلی گفته انلد: ذکر بله معناى 
حضلور معنلا اسلت در نفلس، سلخنی اسلت درسلت، براى اینکله حضلور داراى مراتبی 

است.1

ثار ذكر در قرآن 4( آ
الف( آرامش قلبى 

وُب«
ُ
ُقل

ْ
ْم ِبِذْكِراهلِل اال ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ ال ُبُ و

ُ
ذيَن آَمُنوا َو َتْطَمِئنُّ ُقل

َّ
» ال

)سوره رعد، آیه 28(
در ایلن آیله، سلخن از تأثیلر یلاد خلدا در آراملش دل هلا اسلت؛ آرامشلی کله می توانلد 
انسلان را از لغزش هلا برهانلد و بله فضائلل اخالقلی بیارایلد؛ می فرمایلد: آنهلا )هدایلت 
یافتلگان( کسلانی هسلتند کله ایملان آورده انلد و دل هایشلان بله ذکلر خلدا مطمئلن و 

آرام است.«  
گاه  سلپس همیلن معنلی را بله صلورت یلک قاعلده کّللی بیلان کلرده، می افزایلد: »آ
باشلید، تنهلا بلا یلاد خلدا دل هلا آراملش می یابلد!« ایلن آراملش فلوق العلاده بله خاطلر 
آن اسلت کله نگرانی هلا گاه بله خاطلر آینلده تاریک و مبهمی اسلت که در پیش دارد؛ 
، از احتمال زوال نعمت ها یا گرفتارى در چنگال بیمارى و درماندگی و ناتوانی 

ً
مثال

و ماننلد آن ناشلی می شلود و گاه گذشلته تاریلک زندگلی، فکلر او را بله خلود مشلغول 
می دارد و نیز دنیاپرسلتی و دلباختگی نسلبت به دنیا، سلوء ظن ها و توّهم ها و ترس 
و وحشلت از ملرگ، هلر یلک از اینهلا می توانلد عامللی بلراى نگرانلی و سللب آراملش 
انسلان شلود. بخلل، حسلد، حلرص و طملع و ماننلد آنهلا نیلز از عواملل نگرانی انسلان 

است.
یاد خدا، همان خداوندى که جواد، کریم، رحمان، رحیم، خالق، رازق، بخشنده 
کله حلّل هلر مشلکلی در برابلر قدرتلش آسلان و هلر املر  و بنلده نلواز اسلت، خداونلدى 

پیچیده اى در برابر اراده اش ساده است. 
 هنگاملی کله نلام خلدا بلرده می شلود یلک دنیلا عظملت، قلدرت، عللم و حکمت در 
قلب انسلان متجّلی می شلود، چرا که او داراى اسلماِء حسلنی  و صفات علیا و صاحب 
تملام کملاالت و منلّزه از هرگونله عیلب و نقلص اسلت. توّجه مداوم بله چنین حقیقتی 
کی ها سلوق می دهد و  کله داراى چنلان اوصافلی اسلت، روح انسلان را بله نیکی هلا و پا
از بدى هلا و زشلتی ها دور ملی دارد. بله تعبیلر دیگلر، بازتلاب صفلات او در جلان انسلان 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 1، ص 512- 511؛ با کمی تغییر.
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تجّلی پیدا می کند.
توّجله بله چنیلن معبلود بزرگلی موجلب احسلاس حضور دائم در پیشلگاه اوسلت و با 
این احساس، انسان از گناه و آلودگی فاصله می گیرد. یاد او یادآورى مراقبت اوست، 
خ اوسلت و چنیلن یلادى  یلاد حسلاب و جلزاى اوسلت، یلاد دادگاه علدل و بهشلت و دوز

جان را صفا و دل را نور و حیات می بخشد.
به همین دلیل در روایات اسلالمی آمده اسلت که هر چیز اندازه اى دارد جز یاد خدا 
کله هیلچ حلّد و ملرزى بلراى آن نیسلت. در کافلی از املام صلادق  روایلت شلده  اسلت 

يِه«1
َ
 َينَتی ال

ٌ
ُه َحّد

َ
يَس ل

َ
يِه ااّل الّذكَر َفل

َ
 َينَتی ال

ٌ
ُه َحّد

َ
که فرمود: »ما ِمن َش ٍء ااّل َول

)هر چیزى حّدى دارد که وقتی به آن رسد پایان می پذیرد جز ذکر خدا که حّدى براى 
پایان آن وجود ندارد(

ُهّنَ َوَشـهُر َرَمضان 
ُ

ـن أّداُهّنَ َفُهَو َحّد َ
َ

 الَفرائَض ف
َّ

سلپس افلزود: »َفـَرَض اهلُل َعـّزَ َوَجـل
 َل َيرِض ِمنُه 

َّ
ُه ااّل الّذكَر َفإّنَ اهلَل َعّزَ َوَجـل

ُ
ـن َحـّجَ َفُهَو َحـّد َ

َ
ُه َواحَلـّجُ ف

ُ
ـن صاَمـُه َفُهـَو َحـّد َ

َ
ف

ْكـًرا  وا اهلَل ِذ ُكـر ْذ
ُ
ِذيـَن آَمُنـوا أ

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
َّ َتـال:  »َيـا أ ُ

يـِه ث
َ
 ُينَتـی  ال

ً
ـُه حـّدا

َ
َعـل ل ِبالَقليـِل َوَل َيحج

2»
ً

ِصيال
َ
َكِثيًرا* َوَسّبُحوُه ُبْكَرًة َوأ

خداونلد نمازهلاى فریضله را واجلب کلرده اسلت، هلر کس آنها را ادا کنلد حّد آن تأمین 
شلده، ملاه مبلارک رمضلان را هلر کلس روزه بگیرد حّدش انجام گردیلده و حج را هر کس 
)یک بار( به جا آورد همان حّد اوسلت، جز ذکر خدا که خداوند به اندک آن راضی نشلده 
و براى فزونی آن حّدى قائل نگردیده، سلپس به عنوان شلاهد سلخن این آیه را تالوت 
فرمود: اى کسلانی که ایمان آورده اید، خدا را بسلیار یاد کنید و صبح و شلام او را تسلبیح 

گویید«.3 
املام صلادق  در ذیلل همیلن روایلت از پلدرش املام باقلر  نقلل می کنلد کله »او 
کثیرالّذکلر بلود و هلرگاه بلا او راه می رفتلم ذکلر خلدا می گفلت و هنگام غذا خلوردن نیز به 

ذکرخدا مشغول بود، حّتی وقتی بامردم سخن می گفت ازذکر خدا غافل نمی شد«.
ـذى 

َّ
سلرانجام بلا ایلن جملله پرمعنلی حدیلث مزبلور پایلان می پذیلرد: »َوالَبيـُت ال

ِئَكـُة َوَتـُرُب ِمنـُه  ُضـُرُه امَلال
َ

 فيـِه َتكُثـُر َبَرَكُتـُه َوت
ّ

َيذكـُر اهلل َعـّزَ َوجـل َيقـَرا فيـِه الُقـرآن َو
رّی ِلهِل االرِض 4؛

ُ
ماِء َكما ُيىض ُء الَكوَكُب الّد ياطینَ َوَيىض ُء ِلهِل الّسَ

َ
الّش

خانله اى کله در آن تلالوت قلرآن شلود و خلدا یلاد شلود برکتلش افلزون خواهلد شلد، 

1. کافی، ج 2، ص 498.
2. سوره احزاب، آیات 41 و 42.

3. کافی، ج 2، ص 498.
4. همان.
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فرشلتگان در آن حضلور می یابنلد و شلیاطین از آن فلرار می کننلد و براى اهل آسلمان ها 
می درخشد همان گونه که ستاره درخشان براى اهل زمین«.  

ب( صیانت از زشتى ها                      
ْكَبـُر «)سلوره  ِذْكـُر اهلِل ا

َ
ْنَكـِر َول َفحشـاِء َو امْلُ

ْ
ـوَة َتْنـی َعـِن ال

َ
ل لـوَة اّنَ الّصَ »اِقـِم الّصَ

عنکبوت، آیه 45(
گلر نملاز  آرى! یلاد خلدا روح نملاز اسلت و روح شلریف ترین بخلش وجلود می باشلد؛ ا
سلبب تلرک فحشلاء و منکلر می شلود نیلز بله خاطلر همیلن ذکلر اهلل اسلت؛ زیلرا یلاد خلدا 
انسلان را به یاد نعمت هاى او می اندازد که تمام وجود انسلان در آن غرق اسلت و یاد 
آورى این نعمت ها انسان را از نافرمانی بخشنده نعمت، باز می دارد و از گناه شرمنده 

می کند.
از سلوى دیگلر، او را بله یلاد روز قیاملت و دادگاه علدل الهی می انلدازد؛ خود را در برابر 
دادگاه بزرگ حق می بیند و پرونده اعمال خویش را در آنجا حاضر و مأموران مجازات 
را آماده مجازات بدکاران و فرشتگان رحمت را آماده پذیرایى از بندگان خوب خدا در 
بهشت برین مشاهده می کند؛ و این عامل دیگرى براى ترک عصیان و ترک کارهاى 

ضّد اخالق است.
ْكَبُر« اشاره به این است که ذکر خدا  ِذْكُر اهلِل ا

َ
بعضی از مفّسران گفته اند: جمله »َو ل

برترین اعمال و عبادات بندگان اسلت. این احتمال نیز داده شلده اسلت که منظور از 
»ذکلر اهلل« در اینجلا یلادى اسلت کله خلدا از بنلده اش می کند )در برابر یلادى که بنده از 
خدا دارد.(1 و این یاد خدا او را به درجات عالیه عبودّیت و بندگی سوق می دهد و از هر 

چیز برتر و واالتر است؛ ولی احتمال اّول با معنی  آیه تناسب بیشترى دارد.2
ج( انگیزه جهاد و مبارزه

ى« )سوره طه، آیه 42( ْكِر »اْذَهْب اْنَت َواُخوَك ِبآياىت َو ال َتِنيا ف ِذ
 در این آیه، مخاطب موسلی و برادرش هارون هسلتند، در آن زمان که فرمان نبّوت 
موسلی  صادر شلده و مأمور می شلوند براى مبارزه با فرعون آماده گردند، می فرماید: 
تو و برادرت با آیات من )کتاب آسمانی و معجزات( به سوى فرعون بروید و در ذکر من 

کوتاهی و سستی نکنید! 
دسلتور بله ذکلر خلدا آن هلم بدون سسلتی به هنلگام مبارزه باطغیان گلرى همچون 
فرعلون، بسلیار پرمعنلی اسلت؛ ایلن امر نشلان می دهد کله ذکر خداوند تا چله اندازه در 

1. المحّجة البیضا، ج 2، ص 266.
2. اخالق در قرآن، ج 1،ص 350.



109

قلدرت و قلّوت و شلجاعت و شلهامت انسلان اثلر دارد و بله او نیلرو و تلوان بلراى مبلارزه 
می بخشد که در این هنگام به آن دستور داده شده است.

در تفسلیر »فلی ِظلالل« می خوانیلم کله در توضیلح ایلن آیله می گویلد: »خداونلد بله 
موسلی و هارون گفت که ذکر و یاد من، وسلیله کار شلما و اسللحه برنده و تکیه گاهی 

است که می توانید به آن مّتکی شوید!«1  
بعضلی از مفّسلران »ذکلر« را در ایلن آیله بله معنلی ابلالغ دعلوت نبلّوت و بعضلی به معنی 
مطلق امر و فرمان و بعضی به معنی یاد خدا گرفته اند، در حالی که هیچ منافاتی بین این  
امور نیست و ممکن است همه در مفهوم جامع آیه جمع باشد. بدیهی است هنگامی که 
پیامبر خدا�به یاد خدا باشد و از یاد او نیرو و توان بگیرد، در ابالغ رسالت و اطاعت فرمان 

او نیز قوى تر و کوشاتر خواهد بود.2
د( خروج از ظلمت 

 ِ
ّ

ذى ُيَصى
َّ
- ُهَو ال

ً
ُحوُه ُبْكَرًة َو اصيال  َو َسّبِ

ً
 َكثيرا

ً
ْكرا وا اهلَل ِذ ُكُر ذيَن آَمُنوا اْذ

َّ
ا ال َ »يا اّیُ

«)سوره 
ً
ؤِمنینَ َرحيما وِر َو كاَن ِبامْلُ ماِت اَل الّنُ

ُ
ل

ُ
ِئَكُتُه ِلُیْخِرَجُكْم ِمَن الّظ ْیُكْم َو َمال

َ
َعل

احزاب، آیات 41 تا 43(3
 در ایلن آیله، روى سلخن بله تملام مؤمنلان اسلت و همله آنلان را بله سلوى ذکلر خلدا 
دعوت می کند و آن را با خروج از ظلمات و پیوستن به نور مرتبط می سازد؛ می فرماید:
 »اى کسلانی کله ایملان آورده ایلد! خلدا را بسلیار یلاد کنیلد و صبح و شلام او را تسلبیح 
گوییلد! او کسلی اسلت کله بلر شلما درود و رحملت می فرسلتد و فرشلتگان او )نیلز بلراى 
شلما( تقاضاى رحمت می کنند، تا شلما را از ظلمات جهل و شلرک و گناه به سلوى نور 

)ایمان و توحید و تقوا( رهنمون گردد؛ و او نسبت به مؤمنان مهربان است!«  
هـ( شیطان ستیزی

ُكْم 
َ

ْیِسِر َو َيُصّد ْمِر َو امْلَ َبْغضاَء ِف احْلنَ
ْ
َعداَوَة َو ال

ْ
ْیطاُن اْن ُيْوِقَع َبْیَنُكُم ال

َ
يُد الّش ا ُير

َ
»اّن

وِة« )سوره مائده، آیه 91(
َ
ل ْكِر اهلِل َو َعِن الّصَ َعْن ِذ

 در این آیه، سخن از عواقب آلودگی به شراب و قمار به میان آمده است؛ می فرماید: 
»شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت ایجاد کند و شما را از 

ذکر خدا و نماز باز دارد )با این همه زیان و فساد( آیا خوددارى خواهید کرد!« 
در ایلن آیله سله مفسلده مهلم بلراى شلراب و قملار ذکلر شلده: پیدایلش علداوت و 

1. »فی ظالل القرآن«، ج 5، ص 474.
2. اخالق در قرآن، ج 1، ص 352.

3. عالمله ، )ره( در تفسلیر المیلزان ملی فرمایلد: آیله اخیلر در واقلع بله منزلله بیلان عّللت دسلتور بله »ذکلر کثیلر« 
اسلت؛ ر.ک. المیلزان، ج 16،ص 329  .
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دشلمنی؛ بلاز داشلتن از ذکلر خلدا؛ و نملاز؛ از ایلن تعبیلر به خوبى روشلن می شلود که ذکر 
خدا همچون نماز و همانند دوسلتی و محّبت در میان مردم سلرمایه مهّمی اسلت که 

از دست دادن آن ضایعه بزرگی محسوب می شود.
اضافله بلر ایلن، می تلوان از لحلن آیله چنیلن اسلتفاده کرد کله میان »تلرک ذکر خدا و 
نماز« و »پیدایش عداوت و بغض و مفاسد اخالقی دیگر« رابطه اى وجود دارد؛ و این 

همان است که ما در جستجوى آن هستیم.1

5( موانع ذكر قلبی
ذکلر لفظلی موانلع مهّملی بلر سلر راه نلدارد، چرا که هر وقت انسلان بخواهلد می تواند 
اذکار مقّدسی را مشتمل بر اسماى حسناى خداوند و صفات جمال و کمال او بر زبان 
جلارى سلازد مگلر ایلن کله آن قدر غرق دنیا شلود که حّتی مجال بلراى ذکر لفظی باقی 

نماند.
ولی ذکر قلبی و معنوى موانع زیادى بر سر راه دارد، که مهم ترین آنها از سوى خود 
 َوَرأْيُت 

َ
 إاّل

ً
ْيُت َشـْیئا

َ
انسلان اسلت. طبلق حدیلث مشلهور علوى  کله می فرماید:  »مـا َرأ

ُه َو َبْعَدُه َوَمَعُه«2
َ
اهلَل َقْبل

چیزى را ندیدم مگر این که خدا را قبل از آن؛ و بعد از آن؛ و همراه آن دیدم! )قبل از آن به 
دلیلل ایلن کله خاللق آن اوسلت و بعلد از آن بله دلیلل ایلن که همه چیز فانی می شلود و او باقی 
است و همراه آن به دلیل این که حافظ و نگهدار همه چیز است!(«؛ ولی با این حال، بسیار 
می شود که اعمال انسان و صفات شیطانی او، حجابى ضخیم در برابر چشمانش می شود 
به گونه اى که هرگز حضور خود را در پیشگاه خدا احساس نمی کند؛ همان گونه که در دعاى 
ِقَك 

ْ
َتِجُب َعْن َخل ْ َ

َك ال ت
َ
معروف امام سّجاد  )دعاى ابوحمزه ثمالی( می خوانیم:  »َواّن

 ُدوَنَك«
ُ

ْعمال
َ
ُم اْل ُجَبُ ْ َ

 اْن ت
َ

إاّل
تو هرگز از مخلوقات خود پنهان نیستی مگر این که اعمال آنها حجابى در برابر تو 
گردد!« و مهم ترین این حجاب ها، »خودپرستی« است که انسان را از »خداپرستی« 

و ذکر اهلل باز می دارد.
انسلان خود بین، خدا بین نمی شلود و خود خواهی و خود بینی نوعی شلرک اسلت 

که با حقیقت توحید و حق بینی سازگار نیست!
 روایات

ِة َقاُلوا  ْصَحاِبِه َفَقاَل اْرَتُعوا ِفي ِرَیاِض اْلَجّنَ
َ
َج َعَلی أ ّنَ َرُسوَل اهلِل ص َخَر

َ
الف(  ُرِوَي أ

1. همان،ص 356.
2. مفتاح الفلح ، ص، 367.
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ُحلوا  َو اْذُکلُروا َو َملْن َکاَن  ْکلِر اْغلُدوا َو َرّوِ لِة َقلاَل َمَجاِللُس الّذِ َیلا َرُسلوَل اهلِل َو َملا ِرَیلاُض اْلَجّنَ
ْن َیْعَللَم َمْنِزَلَتلُه ِعْنلَد اهلِل- َفْلَیْنُظلْر َکْیلَف َمْنِزَللُة اهلِل ِعْنلَدُه َفلِإّنَ اهلَل َتَعاَللی َیْنلِزُل 

َ
ُیِحلّبُ أ

ْرَفَعَهلا ِفلي 
َ
ْزَکاَهلا َو أ

َ
ْعَماِلُکلْم َو أ

َ
ّنَ َخْیلَر أ

َ
ْنلَزَل اْلَعْبلُد اهلَل ِملْن َنْفِسلِه َو اْعَلُملوا أ

َ
اْلَعْبلَد َحْیلُث أ

ْخَبَر َعْن َنْفِسلِه َفَقاَل 
َ
لُه أ لْمُس ِذْکلُر اهلِل ُسلْبَحاَنُه َفِإّنَ

َ
َدَرَجاِتُکلْم َو َخْیلَر َملا َطَلَعلْت َعَلْیلِه الّش

اَعِة َو  ْذُکْرُکْم  ِبِنْعَمِتلي َو اْذُکُروِني ِبالّطَ
َ
َنلا َجِلیلُس َملْن َذَکَرِنلي َو َقاَل ُسلْبَحاَنُه َفاْذُکُروِني أ

َ
أ

ْضَواِن.1 ْحَمِة َو الّرِ ْحَساِن َو الّرَ ِ
ْ

َعِم َو اإل ْرُکْم ِبالّنِ َذّکِ
ُ
اْلِعَباَدِة أ

روایلت شلده کله روزى رسلول خلدا�بلر یلاران خلود در آملد و فرملود: در باغ هلاى 
بهشلت بله گلردش بپردازیلد، پرسلیدند: یلا رسلول اهلل�باغ هلاى بهشلت چیسلت؟ 
فرملود: مجاللس ذکلر، هلم صبلح و هلم شلام به این مجاللس بروید و به ذکلر بپردازید و 
هر کس دوست داشته باشد بفهمد چه منزلتی نزد خدا دارد، باید نظر کند ببیند خدا 
چله منزلتلی نلزد او دارد، چلون خلداى تعاللی بنلده خلود را بله آن مقلدار احتلرام می کنلد 
کیزه تریلن آن نزد  کله بنلده اش او را احتلرام کنلد.  و بدانیلد کله بهتریلن اعملال شلما و پا
ماللک و صاحبتلان و نیلز مؤثرتریلن اعمالتلان، در رفعت درجات شلما و بهترین چیزى 
کله آفتلاب بلر آن می تابلد، ذکلر خلداى تعاللی اسلت، چله خلود او از خلودش خبلر داده 
و فرملوده: )ملن همنشلین کسلی هسلتم کله ذکلرم کنلد و بیلادم باشلد و نیلز فرملوده: 
ُكْرُكْم(، مرا یاد آورید تا شما را با نعمتم یاد آورم، مرا بیاد آورید با اطاعت  ْذ

َ
ِن أ و ُكُر )َفاْذ

و عبادت تا شما را یاد آورم، با نعمت ها و احسان و راحت و رضوان. 
ِبلي َعْبلِد اهلِل َقلاَل: ِإّنَ اهلَل َتَبلاَرَك َو َتَعاَللی َیُقلوُل َملْن ُشلِغَل ِبِذْکلِري َعْن 

َ
ب(  ٍ »َعلْن أ

َلِني .«2 
َ
ْعِطي َمْن َسأ

ُ
ْفَضَل َما أ

َ
ْعَطْیُتُه أ

َ
َلِتي أ

َ
َمْسأ

از امام صادق  فرمود:
خداى تعالی می فرماید: کسی که مشغول به ذکر من باشد و ذکرم او را از درخواست 

حاجتش باز بدارد، من به او بهتر از آنچه بخواهد می دهم. 
َشّدِ َما َفَرَض اهلُل َعّزَ 

َ
ُثَك ِبأ َحّدِ

ُ
 أ

َ
 ال

َ
ُبو َعْبِد اهلِل  أ

َ
اِز َقاَل: َقاَل ِلي أ ج(  َعِن اْلُحَسْیِن اْلَبّزَ

ِخیَك  َو ِذْکُر اهلِل 
َ
اِس ِمْن َنْفِسَك َو ُمَؤاَساُتَك أِل  َعَلی َخْلِقِه ُقْلُت َبَلی َقاَل ِإْنَصاُف الّنَ

َ
َو َجّل

ْکَبُر َو ِإْن 
َ
 اهلُل َو اهلُل أ

َّ
 ِإَلَه ِإال

َ
ُقوُل- ُسْبَحاَن اهلِل َو اْلَحْمُد اهلُل َو ال

َ
 أ

َ
َما ِإّنِي ال

َ
ِفي ُکّلِ َمْوِطٍن أ

ْو َمْعِصَیٍة.«3 
َ
َکاَن َهَذا ِمْن َذاَك َو َلِکْن ِذْکُر اهلِل ِفي ُکّلِ َمْوِطٍن ِإَذا َهَجْمَت َعَلی َطاَعٍة أ

در معانی االخبار از حسین بزاز روایت کرده که گفت: امام صادق  به من فرمود: 
آیا می خواهی تو را از مهم ترین وظیفه اى که خدا بر خلق خود واجب کرده خبر دهم؟ 

1. عدة الداعی، ص 253.
2.  محاسن برقی، ج 1، ص 39، حدیث 43.

3. معانی االخبار، ص 192، حدیث 3.
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عرضه داشتم: بله، فرمود: اول انصاف دادن به مردم، به اینکه با مردم آن طور رفتار 
کنلی کله دوسلت میلدارى بلا تلو رفتار کنند و دوم مواسلات با برادران دینلی و یاد خدا در 
كبر«   هر موقف، البته منظورم از ذکر خدا، »سبحان اهلل و احلمد هلل و ال اله اال اهلل و اهلل ا
نیست، هر چند که این نیز از مصادیق آنست، ولی منظورم این است که در هر جا که 
پلاى اطاعلت خلدا بله میلان می آیلد، بیاد خلدا باشلی و اطاعتش کنی و هلر جا معصیت 

خدا پیش آید، بیاد او باشی و آن را ترک کنی. 

داستان
□ حب دنیا

حضلرت عیسلی  بلا پیروانلش سلیاحت می کلرد. بله دهکلده اى رسلید کله تملام 
کنین آن در بین راه و خانه هایشان مرده بودند. سا

حضلرت عیسلی  فرملود: اینلان بله ملرگ طبیعلی نمرده انلد، قطعا گرفتلار غضب 
گر غیر از این بود یکدیگر را دفن می کردند. الهی شده اند، ا

پیروانش گفتند: اى کاش ما می دانستیم قضیه اینان چه بوده است!
بله عیسلی  خطلاب رسلید ملردگان را صلدا بلزن! یلک نفر از آنلان تو را جلواب خواهد 

داد.
حضرت عیسی صدا زد: اى اهل قریه!

یکی از آنان پاسخ داد: بلی! چه می گویى یا روح اهلل؟
- حالتان چگونه است و قضیه شما چه بوده است؟

- ما صبح گاه با کمال سالمتی و آسوده خاطر سر از خواب برداشتیم، شبانگاهان اما 
همه در هاویه افتادیم!

- هاویه چیست؟
- دریایى از آتش است که کوه هاى آتش در آن موج می زند.

- به چه جهت به این عذاب گرفتار شدید؟
- محبت دنیا و اطاعت از طاغوت ما را چنین گرفتار نمود.

- چه اندازه به دنیا عالقه داشتید؟
- ماننلد عالقله کلودک شلیرخوار بله پسلتان ملادر! هلر وقلت دنیا بله ملا روى می آورد 

خوشحال می شدیم و هرگاه روى برمی گرداند غمگین می گشتیم.
آن گاه حضرت عیسی  مکثی کردند و سپس پرسیدند:

- تا چه حد از طاغوت اطاعت می کردید؟
- هر چه می گفتند اطاعت می نمودیم.
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- چرا از میان مردگان فقط تو جوابم دادى؟
- زیلرا آنلان بله دهانشلان لجلام آتشلین زده شلده و مالئکله تندخلو و سلخت گیرى 

مأمور آنان هستند. من در میان آنان بودم ولی در رفتار از ایشان پیروى نمی کردم.
کنلون با یک ملوى کنار  هنگاملی کله علذاب خداونلد نلازل شلد، ملرا نیلز فلرا گرفت. ا

جهنم آویزانم، می ترسم در میان آتش بیفتم!
عیسلی  رو بله جانلب پیروانلش کلرد و گفلت: در زبالله دان خوابیدن و نان جوین 

گر دین انسان سالم بماند.1 خوردن شایسته خواهد بود، ا
□ نماز بى توجه2

نقل شده است که روزى »سید هاشم« امام جماعت مسجد »سردوزک« بعد از نماز به 
منبلر رفلت. در ضملن توصیه به لزوم حضور قلب در نماز، فرملود: پدرم نقل می کرد: روزی 
در نماز جماعت دیدم مردم دور کسی را گرفته اند پرسیدم: چه خبر است؟ گفتند: مردى 
روسلتایى و جاهل به مسلئله، به صف اّول جماعت آمد و پشلت سلر شلما اقتدا کرد و آنگاه 

کنون نشسته و نان می خورد. وسط نماز، قصد فرادا کرد و هم ا
پدرم به آن شخص گفت : چرا چنین کردى؟

او در پاسخ گفت : سبب آن را آهسته به خودت بگویم یا در این جمع بگویم؟
پدرم گفت : در حضور همه بگو.

گفلت : ملن وارد ایلن مسلجد شلدم بله امیلد اینکله از فیلض نملاز جماعلت بلا شلما 
بهره منلد شلوم، املا وقتلی اقتلدا کلردم، دیدم شلما در وسلط حملد، از نماز بیلرون رفتید 
و در ایلن خیلال واقلع شلدید کله ملن پیلر شلده و از آملدن بله مسلجد عاجز شلده ام لذا به 
االغلی نیلاز دارم، پلس بله میلدان االغ فروش هلا رفتیلد و خلرى را انتخلاب کردیلد و در 
ک و تعییلن جلاى او بودیلد. بدیلن سلبب ملن عاجلز  رکعلت دوم در خیلال تلدارک خلورا
شدم و دیدم بیش از این سزاوار نیست با شما باشم، لذا نماز خود را فرادا تمام کردم. 

این را بگفت و برفت.3

خالصه و نتیجه گیری

• از موانع انفاق و یاد خدا، حب شدید انسان به مال و فرزندان است، ازاین رو، در 

1. بحار، ج 14، ص 322.
کثلر  2.  در بررسلی آیلات گفتله شلد نملاز خلود از بارزتریلن مصادیلق ذکلر خداسلت »اقلم الصلالة لذکلری« املا ا
نمازگلرزاران چلون بهلره وافلی از نملاز خلود ندارنلد بله  زینلت ذکلر خلدا  نیلز  آراسلته نملی شلوند و حتلی برعکس در 

نملاز دچلار غفللت و سلهو می گردنلد »الذیلن هلم علن صالتهلم سلاهون«.
3. داستان های شگفت انگیز نماز.
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آیاتی دیگر برخی از بستگان نزدیک انسان دشمن او خوانده شده اند
• غافلل شلدن از یلاد خلدا در اخلالق انسلان اثلر می گذارد و او را به وادى هواپرسلتی و 

افراط می کشاند.
• رابطه »دنیا پرستی« و »ترک ذکر خداوند« به خوبى روشن است؛ و به این ترتیب 
آثلار ذکلر خلدا را در پلرورش فضائلل اخالقلی و آثلار تلرک آن را در پیدایلش رذائلل روشلن 

می ساز.
• بله جلز اسلتعمال »ذکلر« در معنلای لغوی، این کلمه اطالقلات دیگری نیز در قرآن 

دارد که دارای نوعی عالقه و ارتباط با معنای لغوی می باشد.
• بزرگان اخالق گفته اند: منظور از ذکر آن است که با تمام قلب، متوّجه خداوند و 

عظمتش باشیم و او را همه جا حاضر و ناظر بدانیم.
• ذکلر بلر دو گونله اسلت: یلاد خلدا کلردن بله هنلگام مصیبلت )و شلکیبایى نملودن( 
اسلت و از آن برتر، آن اسلت که خدا را در برابر گناهان یاد کنی و میان تو و حرام سلّدى 

ایجاد نماید!«   
• ذکلر خلدا ماننلد دانه هلاى حیلات بخلش بلاران اسلت که بلر سلرزمین روح و قلب 

انسلان می بارد و انواع بذرهاى فضیلت و تقوا را شلکوفا و بارور می سلازد. 
• خروج از ظلمات رذائل اخالق به سوى فضائل اخالقی است.

• نخستین ویژگی مردانی که پاسداران نور الهی هستند این است که سرگرمی هاى 
زندگی دنیا و امور ماّدى آنها را از یاد خدا غافل نمی کند.

• ذکر خدا مایه آرامش دل؛ نهی از فحشاء و منکر؛ و قدرت و قّوت در مقابل دشمن؛ 
ترک بخل و حرص و دنیا پرستی و رذائل دیگر اخالقی می شود.



بصیرت، ثمره تقوا

 
ً
ُكــْم ُفْرَقانــا

َ
 ل

ْ
َعــل ُقــوا اهلَل َيحجْ ِذيــَن آَمُنــوا ِإْن َتّتَ

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»َيــا أ

َفْضــِل 
ْ
ُكــْم َو اهلُل ُذو ال

َ
َئاِتُكْم َو َيْغِفــْر ل ــْر َعْنُكــْم َســّیِ َو ُيَكّفِ

َعِظــمِی«
ْ
ال

  ]سوره انفال، آيه 29[

گـر از )مخالفـت فرمـان( خـدا  »اى كسـانى كـه ایمـان آورده ایـد! ا
بپرهیزید، براى شـما وسـیله اى جهت جدا سـاختن حق از باطل 
قرار مى دهد؛ )روشن بینى خاّصى كه در پرتو آن، حق را از باطل 
خواهید شناخت؛( و گناهانتان را مى پوشاند؛ و شما را میآمرزد؛ 

و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم است!«

33
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واژه های مهم 
__   تقوی 

تقوا  اسم مصدر از ریشه »و ل ق ل ى«، در لغت به معناى پرهیز، حفاظت و مراقبت شدید و 
فوق العاده1 و در اصطالح  به معناى محفوظ داشتن روح و نفس است از آنچه بیم می رود 
به آن زیان رسلاند، سلپس به خوف و ترس )و پرهیز( نیز تقوا گفته شلده اسلت و در لسلان 
ع آن را به خویشلتن دارى در برابر گناه و محرمات اطالق می کنند و کمال آن به ترک  شلر

بعضی از مباحات مشکوک است.2 
سلایر اربلاب لغلت نیلز تعبیراتلی نزدیلک بله آنچله در بلاال آملد دارنلد، بعضلی آن را بله  
معنلاى صیانلت و بعضلی بله معنلاى »امتنلاع از زشلتی ها و هلوى و هوس هلا« تفسلیر 

کرده اند.3

__   فرقان 
 »ُفْرقلان« صیغله مبالغله از ملاّده »َفلْرق« اسلت و در اینجا به معناى چیزى اسلت که 

به خوبى حق را از باطل جدا می کند.4

__   سیئات

َئة« به معناى گناه و بدى مفهوم وسیعی دارد، که هر گونه انحراف و زشتی و  »َسّیِ
عذاب در مفهوم آن خالصه شده است، ولی جمعی از مفسران، »سیئة« را به معناى 
»شلرک و کفلر«، بعضلی آن را بله »اعملال قبیلح« و بعضلی بله معنلاى »غضلب و جهلل 
و خشلونت و انتقام جوئلی« تفسلیر کرده انلد وللی تفسلیر اول از همله مناسلب تر بله نظلر 

می رسد.5

1. لسان العرب، ج 15، ص 378؛ المصباح، ص 669، »وقی«.
2. مفردات راغب، ماده وقی.

3. مجملع البحریلن هملان ملاده )اصلل واژه تقلوا،  َقلْوى  بلوده کله بعلدًا واو آن بله تلاء تبدیلل شلده، چنلان کله 
خلیلل بلن احملد در کتلاب العیلن آورده اسلت(.

4. لغات در تفسیر نمونه،ص 422.
5.  همان، 304.



117

نکات تفسیری 
ثار تقوی   آ

1 . روشن بینى 
فرقان در اعتقادات جدا کردن ایمان و هدایت است از کفر و ضاللت و در عمل جدا 
کردن  اطاعت و هر عملی که مورد خشلنودی خداوند اسلت، از معصیت و غضب حق 
تعاللی ؛ و فرقلان در رأى و نظلر جلدا کلردن فکلر صحیلح اسلت از فکلر باطلل، همله اینها 
نتیجله و میلوه اى اسلت کله از درخلت تقلوا بله دسلت می آیلد، در آیه شلریفه هلم فرقان 
مقّید به یکی از این چند قسم تفرقه نگشته و اطالقش همه را شامل می شود، عالوه 
بلر اینکله در آیلات قبللی تماملی خیرات و شلرور را ذکر کرده بلود، پس فرقان در آیه مورد 

بحث شامل همه انحاء خیر و شر می شود، چون همه احتیاج به فرقان دارند.
 َو 

ً
َرجـا ـُه َمنْ

َ
 ل

ْ
َعـل ـِق اهلَل َيحجْ نظیلر آیله ملورد بحلث از جهلت معنلا آیله شلریفه »َو َمـْن َيّتَ

 اهلِل َفُهَو َحْسُبُه«1 است.2
َ

 َعى
ْ

ل
َ

َيْرُزْقُه ِمْن َحْیُث ال َيْحَتِسُب َو َمْن َيَتَوّك
قلرآن مجیلد بلراى تقلوا آثلار فراوانلی بیلان کلرده کله از جملله آنهلا برطلرف شلدن 
حجاب هلا از فکلر و قللب آدملی اسلت. رابطله ایملان و تقلوا بلا روشلن بینلی در آیلات 
ا  َ ّیُ

َ
مختلف قرآن به آن اشاره شده است، از جمله در آیه 29 انفال می خوانیم »يا أ

گلر  « اى کسلانی کله ایملان آورده ایلد ا
ً
ُكـْم ُفْرقانـا

َ
 ل

ْ
َعـل ُقـوا اهلَل َيحجْ ِذيـَن آَمُنـوا ِإْن َتّتَ

َّ
ال

تقلواى الهلی پیشله کنیلد و از گناهلان بپرهیزیلد خداونلد وسلیله اى بلراى شلناخت 
حق از باطل براى شلما قرار می دهد.

ُمُكُم اهلُل« تقواى الهی پیشه کنید  ِ
ّ
ُقوا اهلَل َو ُيَعل

َ
و در آیه 282 بقره آمده است: »َو اّت

و خداونلد شلما را عللم و دانلش می آملوزد  و در جلای دیگلر بلا صراحلت ایلن معنی آمده 
گر ایمان بیاورید و تقوا پیشله کنید خداوند نورى براى شلما قرار می دهد که  بود که ا

در پرتو آن بتوانید گام بردارید! 3
یکی از حاالت و قوائی که در عقل انسان یعنی در عقل عملی انسان و در طرز تفکر 
عملی انسلان )که مفهوم خوب و بد و خیر و شلر و درسلت و نادرسلت و الزم و غیر الزم و 
وظیفله و تکلیلف( تأثیلر دارد، طغیلان هلوا و هوس ها و مطامع و احساسلات لجاج آمیز 

1. و کسلی که از خدا بترسلد خداوند برایش مخرجی قرار داده و از جایى که گمانش را ندهد روزیشلان می دهد 
و کسلی که بر خدا توکل کند پس او وى را بس اسلت. سلوره طالق آیه 3.

2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 9،ص 71.
ُقلوا اهلَل َو آِمُنلوا ِبَرُسلوِلِه ُیْؤِتُکلْم ِکْفَلْیلِن ِملْن َرْحَمِتلِه َو َیْجَعلْل َلُکلْم ُنورًا َتْمُشلوَن ِبلِه َو َیْغِفْر  ذیلَن آَمُنلوا اّتَ

َ
َهلا اّل ّیُ

َ
3. یلا أ

َلُکلْم َو اهلُل َغُفلوٌر َرحیلٌم؛ سلوره حدیلد، آیه 28.
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و تعصب آمیز و مانند آن است ، زیرا منطقه و حوزه عقلی عملی انسان به دلیل اینکه 
مربلوط بله عملل انسلان اسلت هملان حلوزه و منطقله احساسلات و تمایالت و شلهوات 
کم  ج شلوند و انسلان محکلوم اینها باشلد نه حا گلر از حلد اعتلدال خار اسلت. ایلن املور ا
، دیگلر آدملی نلدای عقلل خویلش را نمی شلنود، در برابلر چلراغ عقلل گرد و غبلار و دود و 
مله ایجلاد می کننلد، دیگلر چلراغ عقل نمی توانلد پرتو افکنی کند. پلس این گونه هوا و 
گلر در وجود انسلان باشلند، تأثیر عقل را ضعیف می کنلد، اثر عقل را خنثی و  هلوس هلا ا

به تعبیر دیگر این هوا و هوس ها با عقل آدمی دشمنی می ورزند.
در حدیث است که امام صادق� فرمود: »الهوی عدو العقل؛ هوا و هوس دشمن 
کرم�می فرماید: »اعدی عدوک نفسک الت بین جنبيک؛  عقل است«.1 رسول ا
یعنی باالترین دشلمنان تو همان نفس اماره و احساسلات سلرکش تو اسلت که از همه 

به تو نزدیک تر است و در میان دو پهلویت قرار گرفته است«2.  
 پلس توجله بله ایلن مطللب الزم اسلت کله حلاالت و قلواى معنلوى انسلان بله حکلم 
تضاد و تزاحمی که میان بعضی با بعضی دیگر است در یکدیگر تأثیر مخالف می کنند 
و تقریبلًا اثلر یکدیگلر را خنثلی می کننلد و بله عبارت دیگر با یکدیگر دشلمنی و حسلادت 

می ورزند. از آن جمله است دشمنی هوا و هوس با عقل. 
از همیلن جلا معنلاى تأثیلر تقلوا در تقویلت عقلل و ازدیلاد بصیلرت و روشلن بینلی هویلدا 
می گلردد. تقلوا نله سلوهان اسلت و نله سلنباده و نله روغن چراغ. تقوا دشلمِن دشلمن عقل 
َك«. ملکه تقوا که آمد،  است، از نوع سوِم دوستانی است که علی  فرمود: »َو َعُدّوُ َعُدّوِ
دشلمن عقلل را کله هلوا و هلوس اسلت رام و مهار می کند، دیگر نمی گلذارد اثر عقل را خنثی 

کند، گرد و غبار برایش به وجود آورد، پارازیت ایجاد کند. چه خوب می گوید مولوى:
صفلا آب  بلر  اندیشله  و  هلا   حلس 
را آب  روى  بگرفتله  خلس   همچلو 
 خلس بلس انبله بلود برجو چلون حباب
 خلس چلو یک سلو رفت پیدا گشلت آب 
هلوا دسلت  دو  بسلت  تقلوا  کله   چلون 
را عقلل  دسلت  دو  هلر  گشلاید   حلق 

ع   پس معلوم شلد که تقوا واقعًا در طرز تفکر و طرز قضاوت انسلان تأثیر دارد ولی نو
تأثیرش این است که جلو تأثیر دشمن را می گیرد و از این راه دست عقل را باز می کند 

1. مصباح الشریعه، باب 38، ص 223.
2. بحاراالنوار، ج 70، ص 64.
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َكٍة..
َ
ِ َمل

ّ
و به وى آزادى می دهد: ِعْتٌق ِمْن ُكل

2 .دریافت نور و ایمان مضاعف
ِتِه...  « ْینِ ِمْن َرْحَ

َ
ُقوا اهلَل َو آِمُنوا ِبَرُسوِلِه ُيْؤِتُكْم ِكْفل

َ
ِذيَن آَمُنوا اّت

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
»يا أ

کفل به معناى حظ و نصیب اسلت پس کسلی که داراى این مرتبه باالى از ایمان 
باشد ثوابى روى ثواب دارد، هم چنان که ایمانی روى ایمان.

بعضی1 از مفسرین گفته اند: مراد از دادن دو کفل از رحمت، دادن دو أجرى است 
کله بله اهلل کتلاب هم وعده اش داده شلده، گویا فرموده به شلما هم دو اجر می دهد، 
هملان دو اجلرى کله بله مؤمنیلن اهلل کتلاب وعده داده بود، چون شلما هلم در ایمان 
آوردن بله رسلوالن گذشلته  و بله آخریلن رسلول او مثلل ایشلان هسلتید، شلما هلم میان 
ُشـوَن ِبـِه« بعضلی2   از   َتْ

ً
ُكـْم ُنـورا

َ
 ل

ْ
َعـل احلدى از رسلوالن او فلرق نمی گذاریلد.  »َو َيحجْ

مفسلرین گفته اند: منظور این اسلت که در روز قیامت نورى به آنان می دهد که با آن 
در بین مردم آمد و شد می کنند. و این همان نورى است که در آیه »َيْسعی  ُنوُرُهْم َبْینَ 

ْم« به آن تصریح می کرد. مْیاِنِ
َ
ْيِدِیْم َو ِبأ

َ
أ

لیکلن ایلن حلرف درسلت نیسلت، چلون مقیلد کلردن آیله اسلت بله قیلدى کله هیلچ 
دلیللی بلر آن نیسلت و اطلالق آیله دالللت دارد کله ایلن مؤمنیلن، هم در دنیا نلور دارند و 
هم در آخرت، هم چنان که در باره نور دنیایى آنان آیه 122 سلوره انعام بر آن داللت 
ُه ِف 

ُ
ـاِس َكَمـْن َمَثل ـِش ِبـِه ِف الّنَ  َیْ

ً
ـُه ُنـورا

َ
نـا ل

ْ
ْحَیْینـاُه َو َجَعل

َ
 َفأ

ً
 َو َمـْن كاَن َمْیتـا

َ
دارد:3 »أ

ـاِرٍج ِمْنـا«4  و در بلاره نلور آخرتشلان آیله  12 سلوره حدیلد دالللت  ْیـَس ِبحن
َ
مـاِت ل

ُ
ل

ُ
الّظ

ْم«5. مْیاِنِ
َ
ْيِدِیْم َو ِبأ

َ
ْؤِمناِت َيْسعی  ُنوُرُهْم َبْینَ أ ْؤِمِنینَ َو امْلُ ى امْلُ می کند: »َيْوَم َتَر

3.پرهیز و مراقبت
جمعلی از مفّسلران حدیثلی از بعضلی از صحابله نقلل کرده انلد که او در مقابل سلؤال 
از حقیقلت تقلوا گفلت: »آیلا هرگلز از راه پرخلارى گذشلته اید؟ وقتلی پاسلخ مثبت شلنید 
گفت: در آن حال چه می کردید؟ آیا دامان خود را جمع نکرده و کوشلش براى نجات 

از خارها نداشتید؟ این همان تقوا است«

1. روح المعانی، ج، 27 ص 193.
2. همان.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 19، ص 306.
4. آیلا کسلی کله ملرده بلود، سلپس ملا او را زنلده کردیلم، و برایلش نلورى قلرار دادیلم کله بلا آن در بیلن ملردم آملد 
و شلد می کنلد، ماننلد کسلی اسلت کله در ظلملت هایلى بسلر می بلرد کله بیلرون شلدنی برایشلان نیسلت؟ انعلام، 

آیله 122.
5. روزى که مؤمنین و مؤمنات را می بینی که نورشان پیشاپیش آنان در حرکت است. سوره حدید، آیه 12.
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آرى در مسیر زندگی و ره سپردن به سوى خداوند خارهاى شهوات و امیال و هوس ها و 
امیدهاى کاذب و دروغین و لغزش ها فراوان است، اینجاست که انسان باید دائمًا مراقب 
باشد مبادا دامن روحش به این خارها بچسبد و پاره شود، مبادا نوک خار در پاى جانش 
فرو نشلیند و مجروحش سلازد، مبادا او را از پیمودن این مسلیر باز دارد و به خود مشلغول 

گاهی و مراقبت دائم و مستمر. نماید. و این نمی شود جز با بیدارى و آ
به تعبیر سلاده تر: تقوى همان پرهیز از آفات تکامل روح و خویشلتن دارى در برابر 

گناهان و شبهات است، به طورى که به صورت ملکه درآید.1
تقلوا خصوصیاتلی دارد کله بله حسلب ملوارد، مختللف می گردنلد و قلدر جاملع آن ها 
ک سلازى عملل و بله  پرهیلز از محرملات شلرعی و عقللی، توجله بله حلق و التفلات بله پا
سلوى مجلراى طبیعلی و متعلارف اعملال حرکت کردن اسلت، همان گونله که فجور، 
ج شلدن از جریلان طبیعلی کارهاسلت و از آغلاز  فاصلله گرفتلن از حاللت اعتلدال و خلار
پیدایش ایمان در دل مؤمن تا آخرین درجه کمال، همواره مالزم مؤمن است و در هر 
مرحله اى اقتضایى دارد؛ مانند محافظت نفس از عذاب و آتش، پرهیز از سخِط خدا 

و مخالفت با وى و اجتناب از دورى و محجوبّیت از خداوند.
ُم  ِبِ وا ف ُقلو ذيَن َكَفر

َّ
 ال

َ
در آیه اى نیز تقوا مضاف الیه واژه »کلمه« است: »ِاذ َجَعل

لَزَمُهم َكِلَمَة 
َ
 امُلؤِمنینَ و ا

َ
 اهلُل َسـكيَنَتُه َعى َرسـوِلِه و َعى

َ
نَزل

َ
ِة َفا ــِهلّیَ َة احلج َة َحّیَ احَلمّیَ

 َشء َعليمــا«.)فتح،26( بیشلتر 
ّ

كاَن اهلُل ِبـُكِل هـا و 
َ
هل

َ
َحـّقَ ِبـا و ا

َ
قـوى وكانـوا ا الّتَ

مفسلران گفتله انلد: ملراد از »كلمـة التقـوى« کلمله توحیلد یعنلی قلول »ال الـه إاّل اهلل« 
کلمله تقلوا را رسلول خلدا، امیرمؤمنلان، عللی و اماملان  اسلت2 و نیلز روایاتلی 

معصوم دانسته اند.3
4ـ   مصونیت

کارکلرد دیگلر تقلوا کله به دنبال روشلن بینی حاصل می شلود، مصونیت اسلت. عالوه 
بلر آن کله خداونلد، انسلان متقلی را تحلت حمایلت خلود قلرار می دهلد و بارهلا در قلرآن به 
 » ل املتقـین نقلش والیلت خداونلد و سرپرسلتی او از مؤمنلان اشلاره کلرده اسلت. »واهلل و

)جاثیه،19(
کله ناشلی از غفللت و علدم  انسلان پرهیلزگار در پرتلو نلور تقلوا بسلیاری از خطراتلی 

1. پیام قرآن، ج 1،ص 419.
2. التبیلان، ج 4، ص 247؛ ج 9، ص 334؛ تفسلیر مجاهلد، ج 2، ص 63؛ تفسلیر الثلورى، ص 278؛ جاملع 

البیلان، ج 6، ص 135 - 138. 
3. جاملع البیلان، ج 26، ص 135؛ نورالثقلیلن، ج 5، ص 74؛ بحاراالنلوار، ج 24، ص 184؛ کنزالدقائلق، 

ج 1، ص 614. 
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آینلده نگلری ممکلن اسلت بله او برسلد را دفلع می کنلد و تکلیلف خویلش را در فتنله 
هلا، ناهنجاری هلا و التهابلات خانوادگلی و اجتماعلی می دانلد و مجهلز بله سلپری 
محکلم و لباسلی محفلوظ بله نلام »تقواسلت« از ایلن روسلت کله در تشلبیه جالبلی در 
قلرآن از تقلوا بله لبلاس تعبیلر شلده اسلت. »ولبـاس التقـوی ذلـك خيـر؛ لباس تقلوا بهتر 

است.«)اعراف،26(

ثمرات دنیوی و اخروی تقوی 
الف( ثمرات دنیوی فردی 

آثار تقوا به دنیوى و اخروى و آثار دنیوى به فردى و اجتماعی قسمت می شوند؛ 
برخی آثار فردى تقوا عبارت اند از:

هدایلت1، قلدرت تشلخیص حلق از باطلل، جللب دوسلتی پلروردگار2، بلرون رفلت از 
تنگناهلا، نجلات از سلختی هلا و شلبهات و آسلان شلدن کارهلا و مشلکالت3، روزى غیر 
مترقبله4: کله بله فرملوده املام صلادق ایلن روزى برکتلی اسلت کله خداونلد بله ملال 
انسان می دهد.5، اصالح کارها6 که به گفته برخی مفسران اصالح عمل به این است 
که خداوند آن را بپذیرد یا از سلر لطف انسلان را به انجام دادن کار صالح موفق کند7، 
بشلارت هلاى الهلی8 ایلن بشلارت هلا وعده هلاى خداونلد در قلرآن مجیلد بله متقیلان 

است9
ب( ثمرات دنیوی اجتماعى 

کید شده عبارت اند از: بعضی آثار اجتماعی تقوا که گاهی در کنار صبر بر آن تأ
 بهره مندى از برکات آسمان و زمین10، برخوردارى از امداد الهی11، حفظ و حراست 

1. سوره بقره، آیه 5 ل 2؛  سوره آل عمران، آیه 138.
2. سوره آل عمران، آیه 76؛ سوره توبه، آیه 9.

3. سوره طالق، آیات 4 ل 2؛ سوره لیل آیات 7 - 5.
4. سوره طالق، آیات 3 ل 2.

5. مجمع البیان، ج 10، ص 460؛ بحاراالنوار، ج 67، ص 281؛ الصافی، ج 5، ص 188.
6. سوره احزاب، آیات 71 -70.

7. تفسیر شبر، ص 371.
8. سوره یونس، آیات 64 ل 63.

9. التفسیر الکبیر، ج 17، ص 128.
10. سوره اعراف، آیه 96.

11. سوره آل عمران، آیات 126 ل 125؛ سوره بقره، آیه 194؛ سوره توبه، آیه 123؛ سوره نحل، آیه 128.
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الهی و خنثی شدن توطئه هاى دشمنان1 و ایمن بودن از عذاب الهی.2
آثلار اخلروی بسلیاری نیلز بلرای تقلوی در قلرآن ذکر شلده که به جهت اختصلار از ذکر 

آنها خودداری می کنیم.3
در کتاب وزین فرهنگ قرآن، بیش از 119 اثر و کارکرد برای تقوا برشمرده شده که 
هملان کارکردهلا و آثلار دیلن در همله حوزه هلای پیش گفته اسلت. این گونله تعامل با 
ع تقوا، خود بیان گر اموری چند از قبیل ارزش و اهمیت تقوا و نیز معنای عام و  موضو

گیر تقواست که می توان آن را مترادف دین داری دانست. فرا
1 . اتحاد 

از جملله کارکردهایلى کله قلرآن بلرای تقلوا برملی شلمارد اتحلاد و وحلدت در میلان 
مسللمانان اسلت؛ زیلرا تقلوا زمینله سلاز تمّسلک بله حبلل اهلل و نیلل بله وحلدت و اتحاد 

اجتماعی جامعه اسالمی و امت قرآن است.
خداوند در آیه 102 و 103 سوره آل عمران درباره کارکرد تقوا در این حوزه می فرماید: 
تفرقـوا؛ ای   وال

ً
»يـا ایاالذيـن آمنـوا اتقـوااهلل حـق تقاتـه... و اعتصمـوا حببـل اهلل جيعـا

کسلانی که ایمان آورده اید تقوای الهی را به نحو احسلن و کمالی آن به جا آورید... و 
همگی به ریسمان الهی تمّسک جویید و متفرق نشوید.«

در حقیقلت تقلوای الهلی در حاللت کماللی آن تمّسلک بله ریسلمان الهلی اسلت کله 
در روایات از آن به قرآن و عترت و سلنت یاد شلده اسلت. بنابر تفسلیر یادشلده از حبل 
الهلی، مسللمان متقلی می بایسلت بله حبلل الهی تمّسلک جوید که همان دین اسلت؛ 
از ایلن رو گفتله می شلود کله تقلوا هملان دیلن داری اسلت و کسلی که دیلن داری و تقوا 
را پیشله خویلش کنلد بله وحلدت دسلت می یابلد؛ زیلرا در ایلن حالت در حوزه بینشلی و 
نگلرش و عملل می بایسلت در چارچلوب دیلن )قلرآن و سلنت و عتلرت( عملل و حرکلت 
کند و از آن جایى که وحدت نیز چیزی جز یگانگی در بینش و نگرش و روش نیست، 

به خودی خود اتحاد پدیدار می گردد و اختالفات به کناری می رود.
2 . دوری از التقاط 

کسلانی کله بله بخشلی از دیلن ایملان آورنلد و بلدان عملل کننلد، در حقیقلت از دیلن 
واقعی دور شده اند و این مسئله موجب می شود تا در برخی از مسایل زندگی خویش 
بله املوری بیلرون از دیلن تمّسلک جوینلد و گرفتلار اندیشله و عملل و روش التقاطلی 
گردند. از این روست که خداوند به نقش تقوا در دوری از التقاط اشاره می کند و بیان 

1. سوره آل عمران، آیه 120.
2. سوره نمل، آیه 53؛ سوره فصلت، آیه 18؛ سوره اعراف، آیه 98 ل 96.

3 .  ر.ک. دائرة المعارف قرآن کریم، ج 8، ص 455.
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ملی دارد کله چگونله فقلدان تقلوا موجلب می شلود تلا کسلانی کله بله دیلن کاملل عملل 
نمی کننلد دچلار التقلاط شلده و از اندیشله هائلی چلون اندیشله های جاهللی اسلتفاده 

می کنند و از دین کامل دور می شوند1  
در صحنله عملل اجتماعلی نیلز شلخص غیرمتقلی بله جهلت عملل نکلردن بله دین 
کامل، دچار ناهنجاری می شود که از آن جمله می توان به افساد در جامعه و طبیعت 
)بقره، آیه 205 و 206 و شعرا، آیه 179 تا 183( تجسس در کارهای دیگران )حجرات، 
آیه12( تجاوز به حقوق دیگران )مائده، آیه 2( و دادن نام های زشت )همان( اشاره 
کرد که چگونه تحت تأثیر بى تقوایى صورت می گیرد؛ زیرا کسانی که اهل تقوا و دین 
داری هستند همواره از رفتار نابه هنجار در حوزه عمل اجتماعی خودداری می کنند.  
از این روست که جامعه دین دار و متقی جامعه ای است که نابه هنجاری ها در آن یا 

دیده نمی شود و یا به شکل پدیده اجتماعی در آن بروز و ظهور ندارد.
3 . رهایی از بند طواغیت 

کله تقلوا در آن بله رشلد و بالندگلی رسلیده اسلت از طاغلوت و بندگلی  جامعله ای 
حکومت هلای فاسلد و باطلل رهایلى می یابلد و هرگز دچار آن نمی شلود. )زمر، آیه 16 و 
17( ظللم و بلى عدالتلی در آن بله صلورت پدیلده اجتماعلی وجلود ندارد )مریلم، آیه 13 
و 14 و جاثیله، آیله 19( و مردمانلش از عجلب و خودپسلندی رهایلى یافتله )بقلره، آیله 
ک شلده انلد. )حجرات، آیله 11 و 12( در  206( و از گنلاه عیلب جویلى دیگلران مبلرا و پلا
جسلت وجوی عیب دیگری و یا غیبت از ایشلان نیسلتند )همان( و در حوزه مسلایل 
اقتصادی گرفتار کم فروشلی )شلعراء، آیه 179 و 183( و حرام و باطل خوری و تجاوز 

و معصیت به حقوق دیگران )مجادله، آیه 9( نیستند.
4 . نزول نعمت 

خلداى تعاللی در ایلن آیلات علالوه بلر خالصه گیلرى از آیلات قبلل یلک حقیقت خالی 
َقْوا 

َ
ى  آَمُنوا َو اّت ُقر

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ّنَ أ

َ
ْو أ

َ
از هر شلایبه اى را هم خاطر نشلان سلاخته و در جمله»َو ل

ـماِء« بلدان اشلاره نملوده اسلت و آن حقیقلت عبلارت  ـْم َبـَركاٍت ِمـَن الّسَ ْيِ
َ
َفَتْحنـا َعل

َ
ل

است از چیزى که معیار و مدار اساس نزول نعمت و نقمت بر آدمیان است.
ج( ثمرات اخروی تقوی 

1.پوشش گناهان و آمرزش 
قلرآن می گویلد: علالوه بلر تشلخیص حلق از باطلل نتیجله پرهیلز کارى ایلن اسلت 
ـْر  کله خداونلد گناهلان شلما را می پوشلاند و آثلار آن را از وجلود شلما بلر ملی دارد »َو ُيَكّفِ

1. سوره بقره، آیه 189.



124

ُكْم« 
َ
ئاِتُكْم« بله عالوه شلما را مشلمول آمرزش خود قرار می دهلد »َو َيْغِفْر ل َعْنُكـْم َسـّیِ

و پاداش هلاى فلراوان دیگلرى در انتظلار شماسلت کله جلز خلدا نمی دانلد زیلرا خداونلد 
َعِظمِی«.1

ْ
َفْضِل ال

ْ
فضل و بخشش عظیم دارد »َو اهلُل ُذو ال

2.بخشیده شدن گناهان و رهایی از آتش
از دیگر ثمرات مهم تقوا آن است که گناهانی که پرهیزکار از روی غفلت در گذشته 
انجلام داده بخشلیده می شلود و ایلن چنیلن مایله رهایلى او از آتلش جهنلم می گلردد. 
»هرکس از خدا پروا کند خداوند بدی هایش را از او بزداید و پاداشش را بزرگ گرداند.« 
)طلالق،5( و در )آیله 17 سلوره لیلل( وعلده رهایلى از آتلش بله متقیلن داده می شلود و 

می فرماید: »از آتش جهنم« با تقواترین مردم دور داشته می شوند«
3 .حسن عاقبت و پاداش بهشتى 

کلیلد سلعادت، فرجلام نیلک اسلت چله بسلا افلرادی کله مدتلی عملل نیلک انجلام 
می دادند اما بعد از آن از حق رویگردان شدند.

بهتریلن نمونله ایلن بدفرجاملی شلیطان اسلت کله پلس از سلال ها عبلادت از درگاه 
الهلی رانلده شلد. حسلن عاقبت باالترین نعمتی اسلت که خداوند بله متقین می دهد: 

»سرانجام پسندیده از آن متقین است.« )اعراف،128(
بله دنبلال چنیلن حسلن عاقبتلی، بهشلت و انلواع نعمت هلای آن که در قلرآن وعده 
داده شده به آدمی می رسد و از این نعمات متنعم می گردد: »این همان بهشتی است 

که به هریک از بندگان ما که پرهیزکار باشند به میراث می دهیم.« )مریم،63(
4.پذیرش عمل 

هریلک از اعملال نیکلی کله در دنیا انجام می دهیم، جلدای از پاداش و بهره اخروی 
منافلع دنیلوی فراوانلی را بله انسلان می رسلاند. بهلره منلدی از ایلن منافلع و نیلز پلاداش 
ک قبولی عمل تقوا ذکر شده است.  اخروی در گرو قبولی عمل است. در آیات قرآن مال
عملی که در سرزمین تقوا کاشته شود، ثمر می دهد و به بار می نشیند و تخم عملی که 
در شلوره زار ریلا و غفللت و طملع ریختله شلود، بلى حاصل اسلت. آیه شلریفه: »انا يتقبل 
کی قطعی  « خطابى عام و حکمی عمومی برای همه اعمال آدمی و مال اهلل من املتقین
بلرای پذیلرش عملل اسلت. ایلن آیله بله دنبلال حکایلت هابیلل و قابیلل آملده اسلت که 
هرکلدام از آن هلا بلرای تقلرب بله پلروردگار کاری را انجلام دادند که از یکی قبول شلد و از 
دیگری مقبول نیفتاد که این فراز پایانی آیه، دلیل قبولی عمل هابیل را تقواپیشلگی 
او می داند: »واتل عليم نبا ابىن ءادم باحلق اذقربا قربانا فتقبل من احدها ول يتقبل 

1. تفسیر نمونه، ج 7، ص 145 ل 141.
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« »داستان دو فرزند آدم را به حق  قتلنك قال انا يتقبل اهلل من املتقین من االخر قال ال
بلر آنهلا بخلوان هنگاملی که هرکدام عملی را برای تقرب )به پلروردگار( انجام دادند اما 
از یکلی پذیرفتله شلد و از دیگلری پذیرفتله نشلد )قابیلل( گفلت: به خدا سلوگند تو را هم 

خواهم کشت )هابیل( گفت: خدا تنها از پرهیزکاران می پذیرد.« )مائده، 27( 

روایات

 َتْقَوى ُقْلُت َکْیَف 
َ

ْقَوى َخْیٌر ِمْن َکِثیٍر ِبال الف(  »عن النبی   ِإّنَ َقِلیَل اْلَعَمِل َمَع الّتَ
ُئ َرْحَلُه  ُجِل ُیْطِعُم َطَعاَمُه َو َیْرُفُق ِجیَراَنُه َو ُیَوّطِ  َتْقَوى َقاَل َنَعْم ِمْثُل الّرَ

َ
َیُکوُن َکِثیٌر ِبال

َخلُر َلْیلَس 
ْ

 َتْقلَوى َو َیُکلوُن ال
َ

َفلِإَذا اْرَتَفلَع َللُه اْلَبلاُب ِملَن اْلَحلَراِم َدَخلَل ِفیلِه َفَهلَذا اْلَعَملُل ِبلال
ِعْنَدُه َفِإَذا اْرَتَفَع َلُه اْلَباُب ِمَن اْلَحَراِم َلْم َیْدُخْل ِفیِه.«1

مفضل بن عمر گوید: خدمت امام صادق بودم که سخن از اعمال به میان آمد 
من گفتم عمل من بسیار ناچیز است امام فرمود: آرام باش و استغفار کن، بعد از این 

فرمودند عمل کم با تقوى بهتر است از عمل زیاد ولی بدون تقوى.
گویلد: علرض کلردم چگونه عمل زیاد بدون تقوى خواهد بود، فرمود: مانند کسلی 
کله اطعلام می کنلد و بلا همسلایگان نیکلی می نمایلد و مهمانلی می کند وللی از حرام هم 
دسلت برنملی دارد، ایلن عمل هلا بلدون تقلوى می باشلد، ولی مرد دیگلرى عملش کم 

است ولی در حرام هم وارد نمی گردد.
کرم: »از زیرکی مومن بترسید چرا که او با نور الهی می نگرد.«2  ب(  پیامبر ا

 ِمـن 
َ

قـینَ حـّت ُيحاِسـَب َنفَسـُه أشـّد  ِمــن امُلّتَ
ُ

ج( عـن النـب�: ال َيكــوُن الّرجــل
ُبُه؟ و ِمـْن أيـَن  ـَم ِمـْن أيـَن َمْطَعُمـُه؟ و ِمـن أيـَن َمْشـَر

َ
يَكُه، َفيْعل يِك َشـر ـر

َ
ُماَسـَبِة الّش

ٍ أْم ِمن َحرام؟3
ّ

َبُسُه؟ أ ِمن ِحل
ْ
َمل

پیامبلر خلدا  : آدملی در زملره تقلوا پیشلگان نباشلد مگلر آنلگاه کله سلخت تلر از 
حسابرسی شریک از شریکش، از خود حساب کشد تا بداند که از کجا خورده است، از 

کجا آشامیده است، از کجا پوشیده است، از حالل یا از حرام؟
َتَهلا  ِزّمَ

َ
ْعُطلوا أ

ُ
ْهُلَهلا َو أ

َ
ْقلَوى َمَطاَیلا ُذُللٌل ُحِملَل َعَلْیَهلا أ  َو ِإّنَ الّتَ

َ
ال

َ
»علن عللی  ....أ

ْبَواُبَها َو َوَجُدوا ِریَحَها َو ِطیَبَها.«4
َ
َة َو ُفِتَحْت َلُهْم أ ْوَرَدْتُهُم اْلَجّنَ

َ
َفأ

همانا تقوى در هر چیزى، مانند مرکبی است رام، که اهل آن را بر آنها سوار کنند و 

1. بحار، ج 67، ص، 104.

2. همان، ج 74، ص، 88.
3. مکارم األخالق،ص 468.

4. الکافی، ج 8، ص، 68.
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مهارشان را به دست سواران می دهند و به اختیار خود آنها را می رانند تا آنکه سواران 
خلود را بله بهشلت می رسلانند. درهلاى بهشلت بله روى آنلان بلاز اسلت و بلوى آن را 

می شنوند و نسیم خوش آن را در می یابند.

داستان

عصلر رسلول خدابلود، سله نفلر زن بلراى شلکایت از شوهرانشلان بله حضلورش 
آمدند.

اوللی گفلت : شلوهرم گوشلت نملی خلورد. دوملی می گفلت : شلوهرم از بلوى خلوش 
اسلتفاده نمی کند. سلومی گفت : شلوهرم با زن خود هم بسلتر نمی شلود )اینان با این 

اعمال قصد زهد و تقواى کرده بودند(.
پیامبلر  بسلیار ناراحلت و خشلمگین شلد بله طلورى کله وقتلی از خانله بله سلوى 

مسجد حرکت کرد، عبایش بر زمین کشیده می شد.
پیامبلر  در اجتملاع ملردم ، بلاالى منبلر پلس از حملد و ثنلاى فرمود: چلرا بعضی از 
اصحلاب ملن، گوشلت نملی خورنلد و بلوى خلوش   اسلتعمال نملی کننلد و با زنلان خود 

هم بستر نمی شوند؟
گاه باشلید ملن هلم گوشلت می خلورم و هلم از بوى خوش   اسلتفاده  اى مسللمانان آ
می کنلم ، و هلم بلا همسلر خلود هم بسلتر می شلوم ، ایلن سلنت اسلت ، کسلی کله از ایلن 

سنت من دورى کند از من نیست .
به این ترتیب ، آن حضرت ، پایه تأسیس بدعت زهد غلط را از بنیان ویران کرد و 

پایه گذاران آن را محکوم نمود.1

خالصه و نتیجه گیری
ح شد من جمله: برای تقوی آثار و پیامدهایى مطر

• تشخیص حق از باطل
ُكْم ُفْرَقاًنا.«

َّ
َعل ل  اهلَل َيحجْ

ْ
ُقوا »ِإن َتّتَ

• بهره مندی از تعالیم الهی
َقْوٍم 

ّ
ـماواِت َو ااْلَءْرِض اَلَءياٍت ِل َق اهلُل ِف الّسَ

َ
اِر َو َما َخل َ ْیِل َو الّنَ

َّ
»ِإّنَ ِف اْخِتالِف ال

ُقوَن«؛ َيّتَ
»همانلا در آملد و شلد روز و شلب و آنچله خداونلد در آسلمان هلا و زمیلن آفریلده، 

1. حكايت هاى شنيدىن، ج2، ص74 ؛ فروع كاىف، ج5؛ ص 496.
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نشانه هایى برای اهل تقوا است.«
•بهره مندی از روزی و برکات آسمان و زمین

َرًجا * َو َيْرُزْقُه ِمْن َحْیُث اَل َيْحَتِسُب؛« ُه َمنْ
َّ
َعل ل ِق اهلَل َيحجْ »َمن َيّتَ

گلر  ْرِض؛ ا
َْ
ـَمآِء َوال ـَن الّسَ ـم َبـَركاٍت ِمّ ْيِ

َ
َفَتْحَنـا َعل

َ
 ل

ْ
َقـْوا

َ
 َواّت

ْ
يـآ َءاَمُنـوا ُقَر

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ّنَ أ

َ
ـْو أ

َ
»ل

ملردم هلر منطقله ایملان آورده تقلوا بورزنلد، درهلای بلرکات آسلمان و زمیلن را بلر آنلان 
می گشاییم.« 

• قبولی اعمال نزد خداوند
». ِقینَ ّتَ  اهلُل ِمَن امْلُ

ُ
ل ا َيَتَقّبَ َ َ

»ِإّن
• نجات از سختی ها

ُكْم َكْیُدُهْم َشْیًئا« ؛  اَل َيُضّرُ
ْ
ُقوا  َوَتّتَ

ْ
وا »ِإن َتْصِبُر

گر صبر کرده تقوا پیشه کنید، مکر و حیله آنان به شما ضرری نمی رساند.« ا
ْمـِرِه ُيْسـًرا؛ هلر کله تقلوا بلورزد، خلدا کار را بلر او آسلان 

َ
ـُه ِمـْن أ

َّ
َعـل ل ـِق اهلَل َيحجْ »َمـن َيّتَ

می گرداند«
• بهره مندی از هدایت قرآن

؛ قرآن مایه هدایت پرهیزکاران است.«  ِقینَ ُمّتَ
ْ
ل

ّ
»ُهًدی ِل

• آمرزش گناهان و رستگاری
ئاته«؛ ْر َعْنُه َسِيّ ِق اهلَل ُيَكِفّ »َوَمن َيّتَ

هر که تقوای الهی پیشه سازد، گناهان او را بپوشد و بیامرزد.«
ُكْم ُتْفِلُحوَن؛ تقوای الهی پیش گیرید باشد که به سعادت برسید.«

َّ
َعل

َ
 اهلَل ل

ْ
ُقوا

َ
َواّت

• پاداش بزرگ اخروی
؛ بهشت را به اهل تقوا نزدیک سازند.« ِقینَ ُمّتَ

ْ
ُة ِلل ّنَ َ ْزِلَفِت احْلج

ُ
»أ

ْحِن َوْفًدا؛ روزی که متقین را به سوی خدای رحمان به  ِقینَ ِإَل الّرَ ّتَ ُشُر امْلُ ْ َ
»َيْوَم ن

اجتماع محشور گردانیم.«
ْقَتِدِر؛ در جایگاه صدق نزد مالک مقتدر« به وصال  »ِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍک ّمُ

معشوق حقیقی برسند.





نگهداری خود و خانواده

 َوُقوُدَهــا 
ً
ْهليُكــْم نــارا

َ
ْنُفَســُكْم َو أ

َ
ذيــَن آَمُنــوا ُقــوا أ

َّ
ــا ال َ ّیُ

َ
»يــا أ

ال  ِشــداٌد  ِغــالٌظ  ِئَكــٌة  َمال ْيــا 
َ
َعل جــاَرُة  احْلِ َو  ــاُس  الّنَ

وَن« ُيْؤَمــُر ــوَن مــا 
ُ
َيْفَعل َو  َمَرُهــْم 

َ
أ َيْعُصــوَن اهلَل مــا 

می، آيه 6[ ]سوره تر

كـه ایمـان آورده ایـد، خـود و خانواده هایتـان را از  كسـانى  »اى 
آتشـى كـه هیزمـش مـردم و سـنگ ها خواهنـد بود، نگـه دارید. بر 
آن آتـش فرشـتگانى سـختگیر و نیرومنـد گمـارده شـده اند، كـه از 
آنچـه خـدا بـه آنـان فرمان داده اسـت سـرپیچى نمى كنند و آنچه 

را كه بدان مأمور شده اند انجام مى دهند.«

34
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املام صلادق� فرملود: هنگاملی کله این آیه نازل شلد، مردی از مؤمنان نشسلت و 
گریسلت و گفت: من نسلبت به خودم ناتوانم در صورتی که نسلبت به خانواده ام نیز 
مکّلف شده ام. پیامبر�فرمود: برای تو بس است که آنان را به آن چه خود انجام 

می دهی فرمان دهی و از آن چه خود را از آن باز می داری، آنان را نهی کنی.1

واژه های مهم
__   اهل  

اهلل بله معنلای خانلواده و خانلدان اسلت. در مفلردات گفتله شلده: اهلل الرجلل در 
اصل کسانی اند که با او در یک خانه زندگی می کنند، بعد به طور مجاز به کسانی که 

او و آنها را یک نسب جمع می کند اهل بیت آن مرد گفته اند. 2

وا 
ُ

__   ق

از ریشله »ِق« بله مفهلوم نلگاه داشلتن آملده و در اینجلا در قاللب فعلل املر می باشلد و 
خ نگاه دارید. منظور این است که: خود را از آتش دوز

گر اهلتان را به حال خود رها کنید  تعبیر به قوا )نگه دارید( اشاره به این است که ا
خ پیش می روند شلما هسلتید که باید آنها را از سلقوط  خواه ناخواه به سلوى آتش دوز

خ حفظ کنید.3 در آتش دوز

__   وقود 

وقود )بر وزن کبود( به معنی آتش گیره یعنی ماده قابل اشلتعال مانند هیزم اسلت 
)نله بله معنلی آتش زنله مثلل کبریلت، چلرا کله اعلراب آن را »زنلاد« می گویلد(. بله ایلن 
خ ماننلد آتش هاى این جهان نیسلت، شلعله هاى آن از درون وجود  ترتیلب آتلش دوز
خلود انسلان ها زبانله می کشلد!  در آیله ده سلوره آل عملران نیلز می فرمایلد: ثروت هلا و 
فرزنلداِن کسلانی کله کافلر شلدند، نمی توانلد آنلان را از )علذاِب( خداونلد بلاز دارد )و از 

1. الکافی، ج 5، ص62.
2. قاموس قرآن، ج 1، ص 135.

3. همان.
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کیفر، رهایى بخشد.( و آنان خود، آتش گیره دوزخند.1

نکات تفسیری

لت آیه شریفه بر تجسم اعمال 1( دال

گر آیه شلریفه، انسلان هاى معذب در آتش  ملراد از کلمله »نلار« آتلش جهنلم اسلت و ا
کله آنلان خلود بله واسلطه  خ خوانلده، بدیلن جهلت اسلت  خ را آتش گیرانله دوز دوز
اعمالشلان، هیلزم جهنلم هسلتند. در نتیجله جملله ملورد بحلث یکلی از ادلله تجسلم 
وا ال  ِذيَن َكَفُر

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
اعمال اسلت هم چنان که ظاهر آیه بعدى هم که می فرماید: »يا أ

وا...«2، همین معنا است، براى اینکه در آخرش می فرماید: تنها و تنها اعمال  َتْعَتِذُر
خودتان را به شما به عنوان جزا می دهند.3  

2( معنای قو انفسکم و اهلیکم
به دنبال اخطار و سرزنش نسبت به بعضی از همسران پیامبر�خداوند در آیات 
ملورد بحلث روى سلخن را بله همله مؤمنلان کلرده و دسلتوراتی در بلاره تعلیلم و تربیت 

همسر و فرزندان و خانواده به آنها می دهد، نخست می فرماید:
اى کسلانی کله ایملان آورده ایلد! خلود و خانلواده خویلش را از آتشلی کله هیلزم آن 

انسان ها و سنگ ها هستند نگاه دارید!
نگه دارى خویشلتن به ترک معاصی و عدم تسللیم در برابر شلهوات سلرکش است و 
نگله دارى خانلواده بله تعلیلم و تربیلت و املر به معروف و نهی از منکر و فراهم سلاختن 

ک و خالی از هر گونه آلودگی، در فضاى خانه و خانواده است. محیطی پا
ایلن برنامله اى اسلت کله بایلد از نخسلتین سلنگ بناى خانلواده، یعنلی از مقدمات 
ازدواج و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد و در تمام مراحل با برنامه ریزى 

صحیح و با نهایت دقت تعقیب شود.
بله تعبیلر دیگلر حلق زن و فرزنلد تنهلا بلا تامیلن هزینله زندگلی و مسلکن و تغذیله آنهلا 
حاصلل نمی شلود، مهم تلر از آن تغذیله روح و جلان آنهلا و بله کار گرفتلن اصلول تعلیم و 

تربیت صحیح است.

1.  تفسیر نمونه، ج 24، ص 287.
کافلران! املروز عذرخواهلی مکنیلد، فقلط آنچله را هملواره انجلام  گوینلد:[ اى  2. هملان آیله 7؛ ]آن روز 

می شلوید.  داده  جلزا  می دادیلد، 
3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 19،ص 33.
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بعضلی از مفسلران »حجلارة« را در اینجلا بله بت هایلى تفسلیر کرده انلد کله از سلنگ 
ساخته می شد و مورد پرستش مشرکان بود.1

3( پرهیز از گناهان ضمانت صیانت از خانواده

آیله شلریفه بله همله انسلان هاتوّجه می دهلد کله بایلد در برابلر عصلر و نسلل و خانله 
و خانلواده خویلش احسلاس مسلئولیت کننلد و در رشلد فکلرى، معنلوى، فرهنگلی، 

اخالقی و اجتماعی آنان فروگزار نکنند. 
بلا ایلن بیلان، بلر هلر انسلان توحیدگلرا و باایمانلی در درجله نخسلت الزام اسلت که با 
شلکیبایى در اطاعلت و فرمانبلردارى از خلدا و دورى گزیلدن خردمندانله و سلنجیده از 
خ و نگون سلارى در آن  گناه و نافرمانی او و پیروى از هواهاى دل، خود را از آتش دوز
حفلظ کنلد و نجلات دهلد و در کنار این مسلئولیِت بزرگ خودسلازى و خودشلکوفایى، 
به خانه و خانواده و نزدیکان خود بیندیشد و آنان را نیز در پرتو اخالص و خیرخواهی 

و آموزش مفاهیم و مقررات الهی رهنمود و از آتش گناه و زشتی و ستم نگاه دارد. 
کله انسلان  نلگاه داشلتن خلود و خانلدان خویشلتن از سلقوط در آتلش ایلن اسلت 
خودسلازى کند و خود را به ادب و اخالق اسلالمی آراسلته سلازد و آن گاه خاندان خود 
را به آراستگی به ارزش ها تشویق و از گناه و زشتی بازدارد و بداند که این کارى است 

واجب و مسئولیتی است سنگین.2

4( تعهد نسبت به خانواده

الف( سفارشات قرآنی 
درخصلوص خانلواده کله اجتماعی کوچک اسلت، سلفارش هاى اخالقی مهّمی در 

قرآن وجود دارد:
1. نیکی به پدر و مادر و خویشاوندان3

»َو ِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًا َو ِذي اْلُقْربى«  )بقره، 83(
2. رفتار پسندیده زن و شوهر با هم دیگر4

3. حضانت فرهنگی و اخالقی خانواده:

1. تفسیر نمونه، ج 24، ص 286.
2. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 10،ص 477؛ با کمی تغییر.

3. سوره نساء، آیه 36.
4. سوره طالق، آیه 6.
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«) تحریم، 6(
ً
»قوا انفسكم و اهليكم نارا

«)احزاب، 59( »قل الزواجك و بناتك و نساء املؤمنین
وا انفسهم و اهليم يوم القيامة« )زمر، 15( ذين خسر

ّ
ين ال اسر  »ان احلن

4.امر به نماز  
»و أمر اهلك بالصلوة و اصطبر عليا« )طه، 132(

5. هشدار به نزدیکان
«  )شعراء، 214( بین قر    »و انذر عشيرتك اال

6. امر به معروف 
وف« )لقمان، 17(   »يا بىّن اقم الصلوة و أمر باملعر

7. بى تفاوت نبودن
« )طور، 26(    »اّنا كّنا ف اهلنا مشفقین

مردان خدا در مورد خانواده دغدغه دارند و بى تفاوت نیستند.
ب( توجه به تربیت فرزندان

فرزندى که خداوند به شلما عنایت فرموده اسلت، امانت خداسلت در دسلت شلما، 
هلم جسلم او و هلم روح او، شلما کله خلود را نسلبت بله سلالمت او مسلئول می دانیلد، 

نسبت به سالمت روح او نیز مسئولید.
ک، هم چنان که دوره یک تا پنج  فرزند شما روحی دارد همانند جسم او لطیف و پا
سلالگی در اطفلال از نظلر جسلمی فلوق العلاده مهلم اسلت و رشلدى سلریع در آنها ایجاد 
می شود، همین دوران نیز در شکل گیرى روحیات او بسیار مؤ ثر است. اخالق و آداب 
گاه، روحیات آنها  خانلواده بله شلدت در روحیلات فرزئلان مؤثلر اسلت و به طلور ناخلودآ
کم بلر خانواده بار می آیلد، گرچه خود نیز  را شلکل می دهلد، بنابرایلن آنهلا بلا اخلالق  حا

نداند.
مراعلات شلخصیت او را بکنیلد، هرگلز تحقیلرش نکنیلد، او را بله مفاسلد اخالقلی 
مبتلال نکنیلد، ارزش را در درون روح او عملال قلرار دهیلد، یعنلی شلما و پلدر و ملادر عزیلز، 
خودتان مراعات اخالق را بکنید، خوب با هم صحبت کنید، حرص و طمع، حسد و 

عصبانیت، نداشته باشید.
ب(مسئولیت والدین در مورد فرزندان

از تکالیلف والدین؛کوشلش در رشلد وپلرورش اسلتعدادها ی کلودک در حلد املکان 
وتوانایى؛مراقبلت در رفتلار وکلردار خلود درجایگاه الگوی کودک؛اعمال نفوذ در طفل 
بلرای یافتلن کراملت نفلس اسلت.برای رسلیدن بله ایلن اهلداف خانلواده بایلد مرکلز 
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آموزش اخالق؛ دفاع از حق وپرهیز از غرور بیجا باشلد. چرا که که کودک بیشلتر وقت 
خلود رادرخانله می گذرانلد.از این رو مسلایل بیشلتری را به ویلژه در جنبه های اخالقی 

ورفتاری می آموزد.
  فرزنلدان در خانواده هایلى کله قلرآن وآموزه هلای آن را الگلوی خلود قلرار داده انلد.
مورد تکریم واحترام قرار گرفته وبا شخصیت بار می آیند؛ به سئواالت آنها به صورت 

منطقی و متناسب با میزان درک وفهم آنها پاسخ داده می شود؛ شجاع بار می آیند.
در ایلن گونله خانلواده هلا پلدر وملادر بى جهلت بین فرزندانلش فلرق نمی گذارند واز 
ایلن طریلق حلس حسلادت وکینله تلوزی که یکلی از رذایل اخالقی اسلت را از بین برده 

وحس عدالت پروری را تقویت می کنند.
در سخنی؛امیر مؤمنان امام علی به فرزندگرا میش امام حسن�فرمود:

اليه ما الى فيا من شء قبلته« »وانا قلب احلدث كاالرض احلن
قلب کودکان چونان زمین کاشلته نشلده آمادگی پذیرش هر بذری اسلت که در آن 

پاشیده شود.
بلا مطالعلات انجلام شلده روشلن شلد اسلت کله خانلواده پایدارتریلن واساسلی تریلن 
نهلاد انسلانی اسلت کله بلا تأسلی از الگوهلا ونمونه هایلى کله دین اسلالم در کتلاب خود 
قلرآن از آنهلا یلاد کلرده می توانلد سلعادت وبهلروزی را نصیلب زندگی خلود وجامعه کند 
کله باعلث موفقیلت وسلعادتمندی خانلواده می شلود را در  وبتوانلد بهتریلن عوامللی 

ک کند. زندگی خود پیاده کند واز این طریق جامعه را از هرگونه پلیدی ورجس پا
قرآن می فرماید:

ْيا.«1
َ
لوِة َواْصَطِبْر َعل َك ِبالّصَ

َ
»َوأُمْر أْهل

خانواده خود را به نماز فرمان بده و بر نماز آنها شکیبا باش.
ملی گوینلد: هنگاملی کله این آیه بر پیامبر گرامی اسلالْم نازل شلد، روزی پنج نوبت 
بله درخانله عللی و زهلرا می رفلت و ایلن خانواده الگوی اسلالمی را توصیله می کرد که:» 

الَة، َيْرُحُكُم اهلُل«.2 نماز را به پای دارید، خدا شما را رحمت کند. الَة، الّصَ الّصَ
و بدیلن ترتیلب، رهبلر بلزرگ اسلالم، گام به گام در تعلیم و تربیلت کودکان خانواده 
حرکلت می کلرد و در ایلن راه، شلکیبا و اسلتوار بلود تلا هرچله بهتلر بتوانلد ایلن وظیفله 

سنگین را انجام دهد و برای دیگران نیز )اسوه( و الگو باشد.
قرآن توصیه می کند که:

1. سوره طه، آیه 132.
2. تفسیر نورالثقلین،ج 3، ص 409.
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 »
ً
ْهليُكْم نارا

َ
»ُقْوا أْنُفَسُكْم َوا

خ حفظ کنید. خود و خانواده های خود را از آتش دوز
خ نکشلاند، بلکله  یلک مسللمان، تنهلا تکلیفلش ایلن نیسلت کله خلودش را بله دوز
ک علذاب و بدبختلی حفلظ  وظیفله دارد افلراد خانلواده را نیلز از سلقوط در ورطله هولنلا

کند.
درحقیقت، این مسللمان، گام به گام همراه اعضای خانواده اسلت و ناظر اعمال 
و اخالق و عقاید آنهاسلت و با ادای رسلالت تربیتی خویش، هموار کننده راه سلعادت 

و سربلندی آنهاست.
ملردم شایسلته، هملان گونله که به خود می اندیشلند، به فرزند خود می اندیشلند و 
به سیره و روش امامشان، فرزند را پاره ای از وجود خود، بلکه مجموعه هستی و کل 
وجود خود می شناسند.1  به همین جهت، قرآن در ترسیم سیمای عصمت گونه آنها 
ت 

َّ
 َرّبِ أْوِزْعىن أْن أْشُكَر ِنْعَمَتَك ال

َ
َبِعینَ َسَنًة قال َغ أْر

َ
َبل ُه َو

َ
َغ أُشّد

َ
می فرماید: »َحّت إذا َبل

ت.«2 ّيَ  َتْرضاُه َوأْصِلْح ل ف ُذّرِ
ً
 صاحِلا

َ
ْن أْعَمل

َ
َّ َوَعى واِلَدّىَ َوا َ

ْنَعْمَت َعى
َ
ا

همین که به حد رشد رسید و چهل ساله شد، می گوید: پروردگارا! به من الهام کن 
که نعمتت را که به من و والدینم داده ای سپاس گزاری کنم و عمل صالحی که مورد 

پسند تو باشد، انجام دهم و ذریه مرا برای خاطر من شایسته گردان.
مسللمان یعنلی ایلن! مسللمان از دو سلو خلود را مرتبلط بله دیگلران می دانلد: از 
سلویى بله والدیلن و از سلویى بله فرزنلدان. ایلن گونله پیوندهلای اسلتوار خانوادگلی 
اسلت کله در تعلیلم و تربیلت می توانلد معجلزه گلر باشلد و انسلانیت را اعتلال و ارتقلاء 
بخشلد و هر جامعه ای که این پیوند را سسلت و متالشلی کند، تیشله به ریشله خود 

می زند.

پیام ها

1. ایمان داشتن کافی نیست، حفظ آن از خطرات و آسیب ها مهم است. پس باید 
ْنُفَسُكْم«

َ
ِذيَن آَمُنوا ُقوا أ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
مراقبت کرد. »يا أ

2. اولین گام در اصالحات، اصالح خود و بستگان و سپس اصالح جامعه است.
در ایلن آیله، اصلالح خلود و بسلتگان و سلپس در آیله نهلم، اصلالح جامعله از طریلق 

ْهِليُكْم«
َ
ْنُفَسُكْم َو أ

َ
جهاد با کّفار و منافقان آمده است. »ُقوا أ

ی.)نهج البالغه )صبحی صالح( نامه 31(. 1. ووجدُتَك بعِضی بْل وجدتك ُکّلِ
2. احقاف )46(،  آیه 15.
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خ، نقش مهمی در ایجاد تقوا و اصالح خود و دیگران دارد.  3. ایمان به معاد و دوز
جاَرُة« اُس َو احْلِ  َوُقوُدَها الّنَ

ً
ْهِليُكْم نارا

َ
ْنُفَسُكْم َو أ

َ
»ُقوا أ

ْهِليُكْم 
َ
ْنُفَسـُكْم َو أ

َ
4. تربیلت دینلی فرزنلدان، بلر عهلده مدیر خانواده اسلت. »ُقـوا أ

»
ً
نارا

ْنُفَسُكْم«
َ
5. نفس انسان، سرکش است و نیاز به حفاظت دارد. »ُقوا أ

ْنُفَسُكْم«
َ
6. اولی ترین فرد به حفظ انسان، خود انسان است. »ُقوا أ

7. تلا زنجیلر از پلاى خلود بلاز نکنیلم، نمی توانیلم دیگلران را آزاد کنیلم. خودسلازى 
ْهِليُكْم«

َ
ْنُفَسُكْم َو أ

َ
شرط موفقّیت در ساختن خانواده و جامعه است. »ُقوا أ

خ شلدن اسلت. »َوُقوُدَهـا  8. کیفلر رهلا کلردن خانلواده و نزدیلکان، هیلزم آتلش دوز
جاَرُة«1 اُس َو احْلِ الّنَ

روایات

الف( رسول خدا:�»اّدبوا اوالدكم عى ثلث خصال حّب نبّیكم و حّب اهل بیته 
و تالوة القرآن...«2   

پلرورش دهیلد: دوسلتی پیامبرتلان، دوسلتی  بلر سله خصللت  را  فرزنلدان خلود 
اهل بیت او و تالوت قرآن.

ِبلي َجْعَفلٍر َرُجلٌل 
َ
ِبلي َعْبلِد اهلِل َقلاَل َدَخلَل َعَللی أ

َ
ب( »َعلْن َجاِبلٍر اْلُجْعِفلّيِ َعلْن أ

ْنُفَسلُکْم 
َ
ِذیَن آَمُنوا ُقوا أ

َ
َهلا اّل ّیُ

َ
ْهِللي َقلاَل َنَعلْم ِإّنَ اهلَل َیُقلوُل یلا أ

َ
ُث أ َحلّدِ

ُ
َفَقلاَل َرِحَملَك اهلُل أ

الِة َو اْصَطِبْر َعَلْیها«3 ْهَلَك ِبالّصَ
َ
ُمْر أ

ْ
اُس َو اْلِحجاَرُة َو َقاَل َو أ ْهِلیُکْم نارًا َوُقوُدَها الّنَ

َ
َو أ

از املام صلادق   رسلیده کله فرملوده: ملردى بلر )پلدرم( ابلى جعفلر )املام محّملد 
باقر( درآمده گفت: خدا تو را رحمت کند و درود فرستد من براى أهل و خانواده ام 
حدیث گفته سخن می گویم )گفتار خدا و رسول را به ایشان میگویم چگونه است(؟ 
ِذیلَن آَمُنلوا ُقلوا 

َ
َهلا اّل ّیُ

َ
پلدرم فرملود: آرى خلوب کارى اسلت، زیلرا خلدا ملي فرمایلد: )یلا أ

لاُس َو اْلِحجاَرُة یعنی( اى کسلانی که ایمان آورده و  ْهِلیُکلْم نلارًا َوُقوُدَهلا الّنَ
َ
ْنُفَسلُکْم َو أ

َ
أ

گرویده ایلد خودتلان و کسلانتان )زن و فرزندتلان( را )بسلبب اطاعلت و پیروى از خدا و 
رسول و معصیت و گناه نکردن و امر به معروف و پسندیده و نهی از منکر و ناشایسته( 
حفظ کرده و نگهدارید از آتشی که هیزم و افروزنده آن مردم اند و سنگ ها. و فرموده: 

1. تفسیر نور، ج 10، ص  131.
کبر قرشی، المقدمة، ص 3. 2. قاموس قرآن، علی ا

3. بحار، ج 2، ص، 25.
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لالِة َو اْصَطِبلْر َعَلْیهلا یعنلی اى محّملد »صّللی اهلل علیله و آلله«( و اهلل  ْهَللَك ِبالّصَ
َ
ُملْر أ

ْ
)َو أ

و خویشلاوندان خلود را بله نملاز املر نملوده و فرمان ده، و بر آن صبر و شلکیبائی داشلته 
)ثابت و پابرجا( باش.

ير و اّدبوهم«1 موا انفسكم و اهليكم احلن
ّ
ج( امام علی  می فرماید: »عل

به خود و خانواده تان خیر بیاموزید و آنان را  ادب کنید.

داستان 

گهلان بلا دیلدن پیامبلر کله  بله  □  گروهلی از کلودکان مشلغول بلازى بودنلد. نا
مسلجد ملی  رفلت، دسلت از بلازى کشلیدند و بله سلوى حضلرت دویدنلد و اطرافلش 
کلرم�، حسلن و حسلین  را بله دوش خلود  را گرفتنلد. آنهلا دیلده بودنلد پیامبلر ا

می گیرد و با آنها بازى می کند. 
پیامبلر می خواسلت هلر چله زودتلر خلود را براى نماز جماعت به  مسلجد برسلاند، اما 
دوسلت نداشلت دل پلاك کلودکان را برنجانلد. بلالل  در جسلتجوى پیامبلر از مسلجد 
بیرون آمد، وقتی جریان را فهمید خواسلت بچه  ها را تنبیه کند تا پیامبر را رها کنند. 
آن حضلرت وقتلی متوجله منظلور بالل شلد، به او فرمود: »تنگ شلدن وقت نماز براى 

من از این که بخواهم بچه  ها را برنجانم بهتر است.«
پیامبلر از بلالل خواسلت بلرود و از منلزل چیلزى بلراى کودکان بیاورد. بلالل رفت و با 

هشت دانه گردو برگشت.
پیامبلر  گردوهلا را بیلن بچله  هلا تقسلیم کلرد و آنهلا راضلی و خوشلحال بله بلازى 

خودشان مشغول  شدند.2
توجله بله نیلاز و خواسلته  هلاى کلودك از اصلول اولیله تربیلت اسلت. آسلان ترین و 
پسلندیده  تریلن راه، راضلی کلردن کلودکان و هملان روش متواضعانه پیامبر اسلت که 

عالوه بر تأمین نیاز کودك، به آنها نوعی شخصیت نیز می بخشد.
□ زنی با دو فرزند کوچک خود وارد خانه عایشه همسر رسول خدا�شد. عایشه 
سله دانله خرملا بله ملادر بچله هلا داد. او بله هر یلک از آنها یلک دانه خرملا داد و خرماى 

سوم را نصف و به هر یک نیم از آن داد.
کرم�به منزل آمد، عایشه جریان را براى پیامبر�تعریف کرد. وقتی پیامبر ا

1. در المنثور، ج 6،ص 244.
2. نفایس االخبار،ص 286.
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کلردى؟ خداونلد متعلال بله سلبب  پیامبلر�فرملود: آیلا از عملل آن زن تعجلب 
مساوات و عدالتش او را به بهشت می برد.

کرم�شلد؛ یکی  و نقلل شلده کله پلدرى بلا دو فرزنلد خلود شلرفیاب محضر رسلول ا
از فرزندان خود را بوسلید و به فرزند دیگر اعتنا نکرد. پیامبر�این رفتار نادرسلت را 

مشاهده نمود و فرمود: چرا با فرزندان خود به طور مساوى رفتار نمی کنی؟1

خالصه و نتیجه گیری

خ  را آتش گیرانله دوز خ  آتلش دوز انسلان هلاى معلذب در  آیله شلریفه،  گلر  ا  •
کله آنلان خلود بله واسلطه اعمالشلان، هیلزم جهنلم  خوانلده، بدیلن جهلت اسلت 

هسلتند. در نتیجله جملله ملورد بحلث یکی از ادله تجسلم اعمال اسلت.
• نگهدارى خویشلتن به ترک معاصی و عدم تسللیم در برابر شلهوات سلرکش است 
و نگهدارى خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر و فراهم ساختن 

ک و خالی از هر گونه آلودگی، در فضاى خانه و خانواده است. محیطی پا
گر آنها را به حال خود رها کنید  تعبیر به »قوا« )نگه دارید( اشلاره به این اسلت که ا
خ پیش می روند شلما هسلتید که باید آنها را از سلقوط  خواه ناخواه به سلوى آتش دوز

خ حفظ کنید. در آتش دوز
• درخصلوص خانلواده کله اجتماعلی کوچک اسلت، سلفارش هاى اخالقلی مهّمی 

در قرآن وجود دارد:
الف( نیکی به پدر و مادر و خویشاوندان 

ب( رفتار پسندیده زن و شوهر با هم دیگر 
ج( حضانت فرهنگی و اخالقی خانواده:

  فرزنلدان در خانواده هایلى کله قلرآن وآموزه هلای آن را الگلوی خلود قلرار داده انلد. 
مورد تکریم واحترام قرار گرفته وبا شلخصیت بار می آیند؛به سلئواالت آنها به صورت 
منطقلی ومتناسلب بلا میلزان درک وفهلم آنهلا پاسلخ داده می شود؛شلجاع  و مدّبلر بلار 

می آیند.
د( قلرآن کریلم اصوللی را نشلان می دهلد کله رعایلت آن موجلب اسلتحکام بنیلان 

خانواده و سعادت دنیا و آخرت اعضای آن می شود.

1. روایت ها و حکایت ها، ص 73.



خلیفة اهلل

35

وا 
ُ
ْرِض َخليَفًة قال

َ
 ِف اْل

ٌ
ِئَكـِة ِإّنِ جاِعل َمال

ْ
ـَك ِلل ّبُ  َر

َ
»َو ِإْذ قـال

ُح  ُن ُنَسـّبِ ْ َ
مـاَء َو ن  فيـا َمـْن ُيْفِسـُد فيـا َو َيْسـِفُك الّدِ

ُ
َعـل ْ ج

َ
 ت

َ
أ

ُموَن«
َ
ُم ما ال َتْعل

َ
ْعل

َ
 ِإّنِ أ

َ
َك قال

َ
ُس ل ِبَحْمِدَك َو ُنَقّدِ

]سوره بقره، آيه 30[

»و آنگاه بر آدمیان نعمت ارزانى شد كه پروردگارت به فرشتگان 
فرشـتگان،  داد.  خواهـم  قـرار  جانشـینى  زمیـن  در  مـن  گفـت: 
گفتنـد: آیـا در زمیـن كسـانى را مى گمـارى كـه در آن فسـاد مى كننـد 
و خون هـا مى ریزنـد، در حالى كـه مـا همـراه بـا سـتایش تـو، تـو را 
گفـت: مـن چیزهایـى  تسـبیح مى گوییـم و تقدیـس مى كنیـم؟ 

مى دانم كه شما نمى دانید.«
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واژه های مهم

__   مالئکه

مالئکه جمع َمَلک به معنای فرشته است. 
کثر علماء معتقدند که آن از »الوک« مشتق است و »الوک« به معنی رسالت است.  ا
ک شلده و آنگاه  ضملن بیلان همیلن نظلر اضافله می کنلد الم بله جلاى هملزه آملده و ملأ
هملزه در اثلر کثلرت اسلتعمال حلذف شلده و مللک گشلته اسلت و در وقلت جملع، همزه 
را آورده و مالئکله گفته انلد. بنلا بلر ایلن میلم آن زائلد اسلت. همچنیلن در مجملع از ابلن 

کیسان نقل شده: اصل آن از ملک است بنا بر این میم زائد نیست.
بله هلر حلال مللک بله صلورت مفلرد و تثنیله و جملع در حلدود 80 بلار در قلرآن مجیلد 
گر از الوک باشد گویا اشاره می کند  آمده است و مراد از آن، فرشته و فرشتگان است و ا
به این که هر یک از مالئکه رسالت و مأمورّیت به خصوصی دارند چنان که فرموده:

ْجِنَحٍة ...«) فاطر، 1(. 
َ
ِل أ و

ُ
 أ

ً
ِئَكِة ُرُسال ال »جاِعِل امْلَ

ظاهرا راجع به آوردن وحی باشلد که رسلوِل از مالئکه، وحی را به پیامبران می آورد 
و رسول از مردم آنرا به انسان ها می رساند.1

»َمَللک« در شلریعت عبلارت اسلت از مخلوقلی کله شلأنش افاضله خیلر و افلاده عللم 
و کشلف حلق و وعلد بله معلروف اسلت کله خداونلد متعلال او را به همین منظلور آفریده 

است.2

__   خلیفه

خلیفه به معنی نائب و جانشین است. در مفردات و اقرب می گوید:
خالفلت نیابلت از غیلر اسلت در اثلر غیبلت منلوب عنله و یلا بلراى مرگلش و یلا بلراى 
عاجز بودنش و یا براى شلرافت نائب اسلت که از همین قبیل اسلت که خداوند اولیاء 

1. قاموس قرآن، ج 6، ص 27.
صلدرا، المبلدأ و المعلاد فلی الحکمله المتعالیلة، تصحیلح محملد ذبیحلی و جعفلر شلاه نظلرى، ج 1، 

ّ
2. مال

ص329؛ هملو، مفاتیلح الغیلب، تصحیلح نجفقللی حبیبلی، ج 1، ص 254.
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ـِذی 
َّ
کلرده اسلت. یعنلی بلراى شلرافت اولیلاء مثلل »ُهـَو ال خویلش را در ارض خلیفله 

ْرِض« )انعام، 165(.1
َ
ِئَف اْل ُكْم َخال

َ
َجَعل

نکات تفسیری 

1( معنای خالفت انسان 

رِض َخليَفًة«. )بقره،30( 
َ
 ِف ال

ٌ
در گفت و گوى خدا با مالئکه آمده است: »ِإّن جاِعل

ک  مفّسلران در این کله مقصلود از ایلن خلیفله چه کسلی و جانشلین کیسلت و نیلز در مال
کنان نخسلت زمیلن، جّنیانی اهل  آن، بلر یلک نظلر نیسلتند. بله گفته ابن عباس، سلا
فسلاد و خون ریلز بودنلد و خداونلد آدم را جایگزیلن آنلان کلرد.2 برخلی آدم را جانشلین 
فرشلتگان در زمین می دانند.3  به نظر حسلن بصرى، مقصود از خلیفه، فرزندان آدم 
است که جانشین پدر و نسلی پس از نسلی جانشین یک دیگر می شوند.4 گروهی نیز 
معتقدند که آدم، جانشین انسان هاى پیش از خود است که بر روى زمین می زیسته 

و نسلشان  منقرض شده است.5 
کثر قریب به اّتفاق مفّسران پذیرفته اند، این است که در این آیه، سخن از  آن چه ا
جانشلینی انسلان )آدم و اوالد او( از خداوند اسلت.6 جمعی برآنند که مقام جانشلینی 
خلدا، بلا کفلر، گنلاه و... سلازگار نیسلت و آن را مختلص بله آدم، انبیلاء و جانشلینان 
پیامبلران دانسلته اند.7 بله گفتله زمخشلرى، آلوسلی و بیضاوى، مقصود از جانشلینی 
مه طباطبایى 

ّ
آدم، این است که او و همه پیامبران، جانشین خدا در زمینند.8 اما عال

می گویلد: خالفلت در ایلن آیله بله معنلاى جانشلینی خلدا اسلت.9  مالصلدرا در توجیله 
شایستگی آدم براى خالفت خدا می گوید: برخی  دلیل آن را پذیرش تکلیف از جانب 
آدم یلا فرمان َبلرى وى )بلا وجلود موانعلی چلون شلهوت و غضلب( و یلا جامعّیلت او بلر 
صفلات فرشلتگان و حیلوان ذکلر کرده انلد؛ وللی محکم تریلن رأى ایلن اسلت کله چلون 

1. قاموس قرآن، ج 2، ص 284.
2. جامع البیان، مج 1، ج 1، ص 288.

3. التبیان، ج 1، ص 131.
4. جامع البیان، مج 1، ج 1، ص 288.

5. المنار، ج 1، ص 258.
6. جامع البیان، مج 1، ج 1، ص 288.

7. الکشاف، ج 1، ص 124؛ روان جاوید، ج 1، ص 53.
8. الکّشاف، ج1؛ بیضاوى، ج 1، ص 81. روح المعانی،ج 1، ص 351.

9. المیزان، ج 1، ص 116.
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جامع همه مظاهر اسمائیه است، به خالفت رسید.1  
بنابرایلن همان گونله کله بسلیارى از محققلان پذیرفته انلد، منظلور، خالفلت الهلی و 
نمایندگی خدا در زمین است، زیرا سؤالی که بعد از این فرشتگان می کنند و می گویند 
نسلل آدم ممکن اسلت مبدء فسلاد و خونریزى شلود و ما تسلبیح و تقدیس تو می کنیم 
متناسلب همیلن معنلی اسلت، چلرا کله نمایندگلی خلدا در زمیلن بلا ایلن کارهلا سلازگار 

نیست. 
 به هر حال خدا می خواسلت موجودى بیافریند که گل سلر سلبد عالم هسلتی باشلد 

و شایسته، مقام خالفت الهی و نماینده »اهلل« در زمین گردد.
کله از املام صلادق در تفسلیر ایلن آیلات آملده نیلز بله همیلن معنلی  در حدیثلی 
گاهلی از مقام آدم دانسلتند کله او و فرزندانش  اشلاره شلده اسلت کله فرشلتگان بعلد از آ

سزاوارترند که خلفاى الهی در زمین و حجت هاى او بر خلق بوده باشند.2

2( منشأ علم مالئکه به فساد انسان در زمین

آن گاه کله خداونلد از خالفلت موجلودى در زمیلن خبلر داد، فرشلتگان پرسلیدند: آیلا 
 

ُ
َعـل تج

َ
کسلی را در زمیلن جانشلین می کنلی کله در آن فسلاد و خون ریلزى کنلد؟ »َقالـوا أ

ِفيـا َمـن ُيفِسـُد ِفيـا و َيسـِفُك الّدَمـاَء«. )بقلره، 2و 30( بیش تلر مفّسلران، پرسلش 
فرشلتگان را بلراى کشلف حقیقلت و حکملت آفرینش آدم دانسلته اند، نله اعتراض به 
خداوند و طعن بر بنی آدم؛ زیرا مقام فرشتگان برتر از آن است که چنین کنند؛3 البّته 
برخی پرسش مذکور را از باب اعتراض و طعن و آن را از سوى فرشتگان زمینی، جن و 
شیاطین دانسته اند؛ زیرا تاریکی نشئه مادّیت که موجب حجاب است، بر آنها غلبه 

داشته و درباره مرتبه آدم فاقد شناخت بوده اند.4  
مفّسلران بله ایلن پرسلش کله فرشلتگان چگونله دریافتنلد موجلود جدیلد، مفسلد و 
گونلی داده انلد: در ایلن زمینه دو روایلت از ابن عّباس  خون ریلز اسلت، پاسلخ هاى گونا
کن بود  نقل شلده اسلت. از روایت نخسلت برمی آید که پیش از آدم، جّن در زمین سلا
و فسلاد و خون ریزى می کرد و فرشلتگان او را با جّن قیاس کردند؛ اّما براسلاس روایت 
دیگر، در پى اعالم جانشینی انسان و پرسش فرشتگان از چگونگی آن خداوند متعال 
فرمود: ذّریه اش در زمین فسلاد کنند و یکدیگر را بکشلند. آنگاه بود که فرشلتگان آن 

1. تفسیر مالصدرا، ج 2، ص 300.
2. تفسیر نمونه، ج  1، ص 172.

3. بیضاوى، ج 1، ص 82.
ح فصوص الحکم، ص 369. 4. شر
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ح ساختند. شیخ طوسی و طبرسی نیز این دو وجه را آورده اند.1 سؤال را مطر

3( منشأ پرسش مالئکه در باره خالفت انسان و پاسخ خداوند
عالمله  طباطبایلى  می فرمایلد:  چلون اواًل: انسلان موجودی اسلت ملادی و زمینی 
بنابراین دارای قوای غضب و شهوت است ثانیًا: زمین دار تزاحم و محدودیت است 
از جهلات مختللف همله چیلز در زمیلن در معلرض انحلالل و فسلاد و بطلالن اسلت، ثالثلًا: 
انسان موجودی است اجتماعی که جز به صورت زندگی نوعی نمی تواند زندگی کند، 
مالئکه به این نتیجه رسیدند که کار این موجود به فساد و خونریزی منجر خواهد شد. 
از طرفلی خداونلد فرملود: می خواهلم خلیفله ملن باشلد و چلون خلیفله بایلد نشلان 
دهنلده مسلتخلف باشلد و تماملی شلئون وجلودى و آثلار و احلکام و تدابیلر او را حکایت 
کنلد بلاز بلرای مالئکله سلوال بود که چگونه انسلان بلا آن خصوصیلات می تواند خلیفة 
اهلل باشلد کله در وجلودش مسلماى بله اسلماء حسلنی و متصلف بله صفلات علیایلى از 
صفات جمال و جالل است و در ذاتش منزه از هر نقصی و در فعلش مقدس از هر شر و 

فسادى است. نتیجه این که چنین موجودی الیق مقام خالفت نیست.
سپس عالمه می فرماید: 

و ایلن سلخن فرشلتگان پرسلش از املرى بلوده کله نسلبت بله آن جاهلل بوده انلد، 
خواسلته اند اشلکالی را کله در مسلئله خالفلت یلک موجلود زمینلی به ذهنشلان رسلیده 

حل کنند، نه اینکه در کار خداى تعالی اعتراض و چون و چرا کرده باشند.
بله دلیلل ایلن اعترافلی کله خلداى تعاللی از ایشلان حکایلت کلرده، کله دنبال سلؤال 

خود گفته اند:
ِكـمُی؛ تنهلا دانلاى علی االطالق و حکیم عللی االطالق تویى«،  َعِلـمُی احْلَ

ْ
ْنـَت ال

َ
ـَك أ

َ
»ِإّن

چلون ایلن جملله بلا حلرف )ان( کله تعلیلل را آملاده می کنلد آغلاز شلده، می فهمانلد کله 
فرشتگان مفاد جمله را مسلم می دانسته اند)دقت بفرمائید(.

از طرفلی مالئکله گملان می کردنلد خلیفله صرفا بایت با تسلبیح و تقدیسلش نمایان 
گلر خداونلد باشلد و چلون زندگلی زمینلی اجلازه چنیلن املری را نخواهلد داد بنابرایلن 

استحقاق ما برای چنین خالفتی بیشتر از آدم است. 
َم آَدَم 

َّ
ُمـوَن، َو َعل

َ
ُم ما ال َتْعل

َ
ْعل

َ
خلداى تعاللی در رد ایلن سلخن مالئکله فرملود: »ِإّنِ أ

ها«.2
َّ
ْساَء ُكل

َ
اْل

نکتله دوم ایلن اسلت کله خلداى سلبحان در پاسلخ و در  پیشلنهاد مالئکله، مسلئله 

1. جامع البیان، مج 1، ج 1، ص 314 ؛ مجمع البیان، ج 1، ص 177 ؛ التبیان، ج 1، ص 134.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 115.
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فسلاد در زمیلن و خلون ریلزى در آن را، از خلیفله زمینلی نفلی نکلرد و نفرملود: کله نله، 
خلیفله اى کله ملن در زمیلن می گلذارم خلون ریلزى و فسلاد نخواهنلد کلرد و نیلز دعلوى 
مالئکه را )مبنی بر اینکه ما تسلبیح و تقدیس تو می کنیم( انکار نکرد، بلکه آنان را بر 

دعوى خود تقریر و تصدیق کرد.
در عوض مطلب دیگرى عنوان نمود و آن این بود که در این میان مصلحتی هست، 
که مالئکه قادر بر ایفاء آن نیستند و نمی توانند آن را تحمل کنند، ولی این خلیفه زمینی 
قلادر بلر تحملل و ایفلاى آن هسلت، آرى انسلان از خلداى سلبحان کماالتلی را نمایلش 

می دهد و اسرارى را تحمل می کند، که در وسع و طاقت مالئکه نیست.
ایلن مصلحلت بسلیار ارزنلده و بلزرگ اسلت، بله طلورى کله مفسلده فسلاد و سلفک 
دملاء را جبلران می کنلد، ابتلداء در پاسلخ مالئکله فرملود: )من می دانم آنچه را که شلما 
نمی دانیلد( و در نوبلت دوم، بله جلاى آن جلواب، ایلن طلور جلواب می دهلد: کله )آیلا 
بله شلما نگفتلم ملن غیلب آسلمان ها و زمیلن را بهتلر می دانلم؟( و ملراد از غیلب، همان 
اسماء است، نه علم آدم به آن اسماء، چون مالئکه اصال اطالعی نداشتند از اینکه در 
ایلن میلان اسلمایى هسلت، کله آنلان علم بلدان ندارنلد، مالئکه این را نمی دانسلتند، 
نله اینکله از وجلود اسلماء اطلالع داشلته و از عللم آدم بله آنهلا بلا اطلالع بوده انلد و گلر نله 
جا نداشلت خداى تعالی از ایشلان از اسلماء بپرسلد و این خود روشلن اسلت، که سلؤال 

نامبرده به خاطر این بوده که مالئکه از وجود اسماء بى خبر بوده اند.
کتفاء کند، که به آدم بفرماید: )مالئکه را  و گر نه حق مقام، این بود که باین مقدار ا
از اسماء آنان خبر بده(، تا متوجه شوند که آدم علم به آنها را دارد، نه اینکه از مالئکه 

بپرسد که اسماء چیست؟
پلس ایلن سلیاق بله ملا می فهمانلد: که مالئکه ادعاى شایسلتگی بلراى مقام خالفت 
کرده و اذعان کردند به اینکه آدم این شایستگی را ندارد و چون الزمه این مقام آن است 
که خلیفه اسماء را بداند، خداى تعالی از مالئکه از اسماء پرسید و آنها اظهار بى اطالعی 
کردند و چون از آدم پرسید و جواب داد به این وسیله لیاقت آدم براى حیازت این مقام 

و عدم لیاقت فرشتگان ثابت گردید.1 

عبودیت؛ هدف نهایی خلقت انسان 
از مهم ترین سلؤاالتی که هر کس از خود می کند این اسلت که »ما براى چه آفریده 

شده ایم«؟ و »هدف آفرینش انسان ها و آمدن به این جهان چیست«؟

1.  همان.
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 می فرمایلد: »ملن جلن و انلس را نیافریلدم جلز بلراى ایلن کله عبادتلم کننلد« و از این 
 ِلَیْعُبـُدوِن«. 

َ
ْنـَس ِإاّل ـّنَ َو اإْلِ ْقـُت احْلجِ

َ
راه تکاملل یابنلد و بله ملن نزدیلک شلوند »َو مـا َخل

)ذاریلات، آیله 57( ملن نیلازى بله آنهلا نلدارم و »هرگلز از آنهلا روزى نمی خواهلم و 
ْن ُيْطِعُموِن«.

َ
يُد أ ِر

ُ
ٍق َو ما أ ْز ْم ِمْن ِر يُد ِمْنُ ِر

ُ
نمی خواهم مرا اطعام کنند«! »ما أ

 )ذاریلات، آیله 58( »خداونلد روزى دهنلده و صاحلب قلّوت و قدرت اسلت« »ِإّنَ اهلَل 
.» ِتینُ ِة امْلَ ُقّوَ

ْ
اُق ُذو ال

َ
ّز ُهَو الّرَ

اندکلی تأملل در مفهلوم آیلات قلرآن در زمینله هدف خلقت نشلان می دهد که هدف 
اصللی هملان »عبودّیلت« اسلت کله در آیله فلوق بله آن اشلاره شلده و مسلئله »عللم و 
دانلش« و »امتحلان و آزمایلش« اهدافی هسلتند که در مسلیر عبودیلت قرار می گیرند و 

»رحمت واسعه خداوند« نتیجه این عبودیت است.
بدین ترتیب روشن می شود که ما همه براى عبادت پروردگار آفریده شده ایم، اما 

مهم این است که بدانیم حقیقت »عبادت« چیست؟
ع و سجود و قیام و قعود و نماز و روزه منظور است؟  آیا تنها انجام مراسمی مانند رکو

یا حقیقتی است ماوراى اینها؟ هر چند عبادات رسمی نیز همگی واجد اهمیتند.
ع در برابر   »عبودیلت« )آن گونله کله در متلون لغت آمده( اظهلار آخرین درجه خضو
کرام  معبود است و به همین دلیل تنها کسی می تواند معبود باشد که نهایت انعام و ا
را کلرده اسلت و او کسلی جلز خلدا نیسلت. بنابلر ایلن عبودیلت نهایلت اوج تکاملل یلک 

انسان و قرب او به خداست.
عبودیـت كامـل آن اسـت كـه انسـان جـز بـه معبـود واقعـى یعنـى كمـال مطلـق 
نیاندیشـد، جـز در راه او گام بـر نـدارد و هـر چـه غیـر اوسـت فرامـوش كنـد، حتـى 
خویشـتن را! و ایلن اسلت هلدف نهایلى آفرینلش بشلر کله خلدا بلراى وصلول بله آن 
گاهی به انسان داده و نتیجه نهایى اش نیز  میدان آزمایشی فراهم ساخته و علم و آ

غرق شدن در اقیانوس »رحمت« اوست.1
در حدیلث قدسلی آملده اسلت کله خداونلد فرمود: ای فرزند آدم همله چیز را برای تو 

آفریدم و تو را برای خودم2. 
دو بعد از مراحل آفرینش انسان

انسلان موجلودى دو بعلدى اسلت کله افلزون بلر ادیان توحیلدى، بسلیارى از ادیان 

1. برگزیده تفسیر نمونه، ج 4،ص 553.
2. »یابلن آدم خلقلت االشلیاء ألجللک و خلقتلک ألجللی«. المنهلج القلوی، ج 5، ص 516؛ عللم الیقیلن، ج1، 

ص381،
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غیلر توحیلدى نیلز بله آن معتقدنلد.1 قلرآن کریلم در بیان مراحل آفرینلش وى به هر دو 
بعد اشاره می کند:

الف(  آفرینش ُملکی
آیاتی که به مراحل آفرینش ملکی انسان اشاره کرده است. نظیر:

» َقُكـم ِمـن طـینٍ
َ
ـذى َخل

َّ
َقُكـم ِمـن ُتـراٍب« )روم، 20(، »ُهـَو ال

َ
  »و ِمـن ءايِتـِه ان َخل

نسـَن ِمن ُنطَفٍة«  َق اال
َ
َق ِمَن املاِء َبَشـًرا« )فرقان، 54(، »َخل

َ
ذى َخل

َّ
 )انعام، 2(،  »ُهَو ال

ق« )علق، 2(، انسان در مسیر تکامل طبیعی خود، از 
َ
نسَن ِمن َعل َق اال

َ
)نحل، 4(، »َخل

ک تا مرتبه نباتی در اشکال نطفه، علقه، مضغه، استخوان و رویش گوشت حرکت  خا
می کنلد و سلرانجام در رحلم ملادر بلا ایجلاد اندام هلا، عضلالت، شلبکه گسلترده اعصلاب 
و علروق و... بله مرحلله کملال حیوانلی می رسلد و بلراى ورود بله حریم »آفرینشلی دیگر« 

)مؤمنون، 14( آماده می شود.
ب( آفرینش ملکوتی

قرآن کریم درباره آفرینش ملکوتی انسان در مورد آدم  پس از ذکر تسویه که ناظر به 
ُبعد ُملکی اوست تعبیر »َنَفخُت فيِه ِمن ُروحی« )حجر، 29؛ ص 38، 72( به کار می برد2 
و دربلاره نسلل وى پلس از بیلان مراحلل آفرینلش ُملکلی )نطفه، علقه، مضغله و...( لحن 
خود را از خلق به انشاء تغییر داده و مرحله جدیدى را که با مراحل پیشین متفاوت است 
یلادآور می شلود؛ مرحلله اى کله در آن سلخن از حیلات، عللم و قدرت انسلان اسلت. مراحل 
پیشین هر چند در اوصاف، ویژگی ها، رنگ، طعم و شکل با یکدیگر متفاوت بوده اند؛ اّما 
همجنس یکدیگر به شمار می رفته اند، در حالی که این مرحله همجنس مراحل پیشین 
بله شلمار نمی آیلد. خداونلد در ایلن مرحله همان گونه که انسلان را از علم و حیلات و قدرت 
برخوردار سلاخت، جوهره ذاتی ]هویت شلخصی [ به وى عطا کرد که در مراحل پیشلین 

چنین نبود.3  
ک در حقایق ملکوتی را  برخی با بیان مشلترکاتی میان آدم  و فرزندان او، اشلترا
نتیجه می گیرند و 4 نکته تلفیق طبیعت و فراطبیعت، دشمنی شیطان، حیات یابى 
بلا نفخله روح الهلی و مقلام کرامت انسلانی را نشلانه این می دانند کله آنچه قرآن کریم 
ح کلرده، مربوط به همه انسلان هاى کامل اسلت  دربلاره هویلت ملکوتلی آدم  مطلر

1. انسان از دیدگاه اسالم، ص21.
2. المیزان، ج 12، ص 154- 155.

3. همان، ج 15، ص 19و 21.
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و نه شلخص آدم.1 برخی دیگر، دو ویژگی خالفت الهی و تعلیم اسلما را عام دانسلته و 
معتقدند این دو ویژگی بالقوه شامل همه انسان ها می گردد. وى براى اثبات ویژگی 
نخسلت، بله آیلات» 69 اعلراف«؛ »14 یونلس« و «62 نملل«، اسلتناد کلرده و دربلاره 
دومیلن ویژگلی گفتله اسلت: علم به اسلما به گونله اى در وجود آدمی بله ودیعت نهاده 
شلده کله آثلار آن بله تدریلج و دائملًا ظهلور می کنلد و بلا هدایلت الهلی، این عللم از قوه به 

فعلّیت می رسد.2 

2- توصیف انسان در قرآن  از جهت كاستی هایش

قلرآن کریلم به رغلم اینکله انسلان را بلا اوصافلی همچون حاملل امانلت الهی، نیک 
سرشلتی، ملکوتی، مختار و... می سلتاید، در بسلیارى از موارد او را با اوصافی ناپسلند 
نکوهش می کند. در وجه جمع بین این دو دسلته اوصاف می توان گفت که اوصاف 
پسلندیده انسلان، اصللی، فطلرى3 و بله ُبعلد الهی او مربوط می شلود و اوصاف ناپسلند 
وى تبعی، طبیعی و به ُبعد مادى و دنیایى او ارتباط می یابد، بنابراین می توان گفت 
در صورتی که انسان از تعلیم و تربیت الهی سود جوید و در پرتو علم و عمل خالصانه 
اسلتعدادهاى خلود را بله فعلیلت برسلاند می توانلد بله کملال الیلق خلود دسلت یافتله، 
گر از تعلیم  خویش را شایسته همه محامد و کماالت و اوصاف پسندیده گرداند؛ ولی ا
و تربیت صحیح بهره اى َنَبرد و اسلتعدادهاى خود را شلکوفا نسلازد، اوصاف ناپسلند 

کم می شود و چه بسا موجبات سقوط خویش را فراهم می سازد.4 دنیایى بر او حا

روایات

اللف( »علن عللی بلن موسلی الرضلا عن أبیه علن آبائه عن علی علیه السلالم قال : ان 
ْرِض َخِلیَفلًة  و الخلیفلة المجعول فیها 

َ ْ
لي جاِعلٌل ِفلي األ اهلل علز و جلل قلال فلي کتابله: ِإّنِ

ْرِض َفاْحُکْم َبْیَن 
َ ْ
ا َجَعْلناَك َخِلیَفًة ِفلي األ آدم علیله السلالم، و قلال علز و جلل: »یلا داُوُد ِإّنَ

« فهو الثاني، و قال عز و جل حکایة عن موسلی حین قال لهارون علیه  اِس ِباْلَحّقِ الّنَ
ْصِلْح« فهو هارون إذا اسلتخلفه موسلی علیه السلالم في 

َ
السلالم: »اْخُلْفِني  ِفي َقْوِمي َو أ

1. تفسیر موضوعی، ج 14، ص 323، 338.
2. المیزان، ج 1، ص 116.

3. مجموعه آثار، ج 2، ص 268، »انسان در قرآن«؛  تفسیر موضوعی، ج 15، ص 294.
4 ـ دائرة املعارف قرآن كريم)4(، ص: 495.
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قومه و هو الثالث .«1
در قرآن، خالفت از جانب خداوند براى سه نفر واقع شده است: 

ّبـك  اول ل خالفلت بلراى آدم بله دلیلل قلول خلداى تعاللی در آیله: »و اذ قـال ر
ئكة اّن جاعل ف االرض خليفة«.)بقره، 30( للمال

دوم ل خالفلت بلراى داود طبلق آیله »يـا داود اّنـا جعلنـاك خليفـة ف االرض2« اى 
داود! خالفت سرزمین بیت المقدس را براى تو قرار دادیم.

سلوم ل  خالفلت بلراى ملوالى متقیلان، امیرالمؤمنیلن عللی� اسلت، بلر اسلاس آیله 
ذيـن مـن قبلهـم3«  آن حضلرت خلیفله 

ّ
كمـا اسـتخلف ال »ليسـتخلفّنم ف االرض 

خداوند مثل آن دو نفر )آدم و داود( بر روى زمین است.4
ب(  سفیان ثورى از منصور و او از مجاهد نقل کرده است که سلمان فارسی گفت: 
روزى در خدملت محّملد مصطفلی بلودم، آن حضلرت فرملود: اى ملردم! بدانیلد، 
وصلی و خلیفله و بهتریلن کسلی کله بعلد از ملن، دیلن ملرا ادا کند و وعده هلاى مرا عمل 

نماید پسر عّم من علی بن ابى طالب� است.5

خالصه و نتیجه گیری

• چلون اواًل : انسلان موجلودی اسلت ملادی و زمینلی بنابرایلن دارای قلوای غضلب و 
شلهوت اسلت ثانیلًا :  زمیلن دار تزاحلم و محدودیلت اسلت از جهلات مختللف  همله چیز در 
زمین در معرض انحالل و فساد و بطالن است، ثالثًا: انسان موجودی است اجتماعی که 
جز به صورت زندگی نوعی نمی تواند زندگی کند، مالئکه به این نتیجه رسیدند که کار این 

موجود به فساد و خونریزی منجر خواهد شد. 
• با توجه به نقشی که فرشتگان، به اذن خداوند، در تدبیر امور عالم دارند، می توان گفت 
که رسالت آنان شامل دو بخش است: رسالت تکوینی که به وساطت آنان در تدبیر امور عالم و 
انجام فرامین الهی مربوط می شلود و رسلالت تشلریعی که به میانجی بودن آنان در نزول وحی 

به پیامبر باز می گردد.
• قرآن کریم کارهای فراوانی را برای فرشلتگان برشلمرده اسلت. وسلاطت در نزول 

2. تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص، 48. 

2. سوره ص،  آیه 26.
3. سوره نور،  آیه 55.

4  .تفسیر نور الثقلین، عروسی حویزی،  ج 1، ص 4.
5. شواهد التنزیل،  ذیل آیه شریفه.
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وحلی و ابلالغ پیلام الهلی بله پیامبلران، تدبیلر املور عاللم و وسلاطت در وصلول فیلض 
الهی به مخلوقات، استغفار و شفاعت برای مؤمنان و امداد آنان، لعن کافران، ثبت 
اعمال بندگان و قبض روح آنان در هنگام مرگ از جمله مأموریت های الهی است که 

فرشتگان آنها را اجرا میکنند.
• عبودیت کامل آن است که انسان جز به معبود واقعی یعنی کمال مطلق نیاندیشد، جز 
در راه او گام بلر نلدارد و هلر چله غیلر اوسلت فراملوش کند، حتی خویشلتن را! و این اسلت هدف 
گاهی به  نهائی آفرینش بشر که خدا براى وصول به آن میدان آزمایشی فراهم ساخته و علم و آ

انسان داده و نتیجه نهایى آن نیز غرق شدن در اقیانوس »رحمت« اوست.





خمس

36

ُسـوِل َو ِلِذی  َسـُه َو ِللّرَ ّنَ هلِلَِّ ُخُ
َ
ا َغِنْمُتْ ِمْن َشْ ٍء َفأ

َ
ّن

َ
ُموا أ

َ
»اْعل

ـبيِل ِإْن ُكْنـُتْ آَمْنـُتْ  ِ َو اْبـِن الّسَ كین سـا َیتامـی  َو امْلَ
ْ
ب  َو ال ُقـْر

ْ
ال

ْمعاِن َو  َ َتـَى احْلج
ْ
ُفْرقاِن َيْوَم ال

ْ
نـا َعـى  َعْبِدنا َيـْوَم ال

ْ
ْنَزل

َ
ِبـاهلِل َو مـا أ

ِ َشْ ٍء َقديٌر«
ّ

اهلُل َعى  ُكل
]سوره انفال، آيه 41[

»و بدانیـد كـه هـر فایـده اى بـه دسـت مى آوریـد، خمـس آن بـراى 
بینوایـان و  یتیمـان و  او،  بـراى خویشـاوندان  و  خـدا و پیامبـر 
گر  درراه مانده از بسـتگان اوسـت؛ پس آن را به اهلش بپردازید ا
به خدا و آنچه در روز جدایى حق از باطل، )روز بدر( بر بنده خود 
محّمد فرو فرستادیم ایمان دارید؛ روزى كه آن دو گروه مؤمن و 
مشرك براى نبرد با یكدیگر روبه رو شدند و خدا بر انجام هركارى 

تواناست.«
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گان مهم  واژ

__   خمس
در فرهنگ لغت به معنای»یک پنجم« و جمع آن »اخماس« است.1 

__   غنیمت

آنچه از کتب لغت اسلتفاده می شلود، این اسلت که در ریشله معنی لغوى این کلمه 
عنلوان جنلگ و آنچله از دشلمن بله دسلت می آیلد، نیفتاده اسلت، بلکه هلر درآمدى را 
شلامل می شلود؛ بله عنلوان شلاهد بله چنلد قسلمت از کتلب معلروف و مشلهور لغلت کله 

مورد استناد همه دانشمندان و ادباى عرب است، اشاره می کنیم:
در کتاب »لسان العرب«، جلد دوازدهم، می خوانیم:

 »و الغـم: الفـوز بالـّش ء مـن غيـر مشـّقة و... الغـم، الغنيمـة و املغـم، الـى ء... و 
يادتـه و نائـه و فاضـل  ف احلديـث الّرهـن ملـن رهنـه لـه غنمـه و عليـه غرمـه، غنمـه ز

قيمته... و غم الّش ء غنما: فاز به...؛«
غنلم یعنلی دسترسلی بله چیلزى بلدون مشلّقت پیلدا کردن و غنلم، غنیملت و مغنم 
به معنی فی ء است )فی ء را نیز در لغت به معنی چیزهایى که بدون زحمت به انسان  
می رسد ذکر کرده اند...( و در حدیث وارد شده که گروگان در اختیار کسی است که آن را 
به گرو گرفته، غنیمت و منافعش براى او است و غرامت و زیانش نیز متوّجه او است و 
نیز غنم به معنی زیادى و نمو و اضافه قیمت است...فالن چیزى را به غنیمت گرفت 
یعنلی بله آن دسترسلی پیلدا کلرد. قلرآن نیلز غنیمت، بلراى غنائم غیر جنگلی بکار رفته 

است: »َفِعْنَد اهلِل َمغاِنُ َكِثيَرٌة« 

__    فرقان

ُفْرقـاِن« و روز درگیلرى گروه 
ْ
در ایلن جلا بله معنلای روز جدایلى حلق از باطلل »َيـْوَم ال

طرفلداران کفلر بلا گلروه طرفلداران ایمان آورده شلده، اشلاره به اینکله روز تاریخی بدر 
روزى بلود کله نشلانه هاى حقانیلت پیامبلر�ظاهر گشلت، زیرا قبلال وعده پیروزى 
به مسلمانان داده بود در حالی که ظاهرا هیچ نشانه اى از آن وجود نداشت و چنان 

1. لسان العرب، ج6، ص70.
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عوامل مختلف غیر منتظره براى پیروزى دسلت به دسلت هم داد که آن را نمی شلد 
بلر تصلادف حملل کلرد، بنلا بلر ایلن صدق آیاتلی که بر ایلن پیامبلر �در چنین روزى 

نازل شده دلیل آن در خودش نهفته است.1

نکات تفسیری
1( اهمیت خمس

ع مهّملی کله در ایلن آیله بایلد مورد بررسلی دقیق قرار گیلرد و در حقیقت تمام  موضلو
بحلث در آن متمرکلز می گلردد، در ایلن اسلت کله آیلا غنیملت کله در آیه آمده اسلت تنها 

شامل غنائم جنگی می شود، یا هرگونه درآمدى را در بر می گیرد.
در صورت اّول، آیه تنها خمس غنائم جنگی را بیان می کند و براى خمس در سایر 
موضوعلات بایلد از سلّنت و اخبلار و روایلات صحیح و معتبر اسلتفاده کلرد و هیچ مانعی 
ندارد که قرآن به قسلمتی از حکم به تناسلب اشلاره کند و قسلمت هاى دیگر در سلّنت 

بیان شود.
 آملده اسلت و همچنیلن به 

ً
 در قلرآن مجیلد، نمازهلاى پنج گانله روزانله صریحلًا

ً
مثلال

نملاز طلواف کله از نمازهاى واجب اسلت اشلاره شلده، وللی از نماز آیات که ملورد اّتفاق 
تملام مسللمانان اعلم از شلیعه و سلّنی اسلت، ذکلرى بله میلان نیاملده و همچنیلن نماز 
قضا و مانند آن و هیچ کس را نمی یابیم که بگوید چون نماز آیات در قرآن ذکر نشده 
و تنها در سلّنت پیامبر آمده اسلت، نباید به آن عمل کرد و یا این که چون در قرآن به 
بعضی از غسل ها اشاره شده و سخن از بعضی غسل ها به میان نیامده است بنابراین 

باید از آن صرف نظر کرد، این منطقی است که هیچ مسلمانی آن را نمی پذیرد.
بنابرایلن، هیلچ اشلکالی نلدارد کله قلرآن تنهلا قسلمتی از ملوارد خمس را بیلان کرده 
باشد و بقّیه را موکول به سّنت نماید و نظیر این مسئله در فقه اسالم بسیار زیاد است 
گاهلی از مسلائل فقهلی دارند، بله خوبى این مطللب را دریافته اند  و آنهلا کله کم تریلن آ
وللی بلا ایلن حلال باید ببینیم که  آیا خمس منحصر به غنائم جنگی اسلت و یا هرگونه 

درآمدى را شامل می شود؟2
ایلن آیله در حقیقلت بازگشلت بله هملان مسلئله غنائم اسلت به تناسلب آیاتی که در 
ع  بلاره جهلاد، قبلل از ایلن گفتله شلد، زیلرا در چنلد آیله قبلل اشلارات مختلفی بله موضو
جهاد گردید و از آنجا که جهاد غالبا با مسئله غنائم آمیخته است تناسب با ذکر حکم 

1. تفسیر نمونه، ج 7،ص 173.
2. خمس پشتوانه بیت المال، )ناصر مکارم شیرازی( ص  20.
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غنائلم دارد )بلکله چنلان کله خواهیلم گفلت قلرآن در اینجلا حکلم را از مسلئله غنائلم 
جنگی نیز فراتر برده و به همه در آمدها اشاره کرده است(.1

گر ایمان به خدا و پیامبر  این که آیه شریفه پس از بیان مصارف خمس، عبارت »ا
داریلد« را بله کار بلرده، بلرای ایلن اسلت کله بفهمانلد تنهلا ادعلای ایملان نشلانه ایملان 
نیسلت بلکله باالتلر، شلرکت در میلدان جهاد هم کافی نیسلت. آن چله روح ایمان را در 
انسلان تثبیلت می کنلد تسللیم در مقابلل همله دسلتورات خداونلد خصوصلا دسلتوارت 

مالی است که گاهی صفت بخل انسان را از تواضع در برابر آن باز می دارد.2
از ظاهر آیه برمی آید که تشریع در آن مانند سایر تشریعات قرآنی ابدى و دائمی است 
و نیلز اسلتفاده می شلود کله حکلم ملورد نظلر آیله مربوط بله هر چیزى اسلت که غنیمت 
شمرده شود، هر چند غنیمت جنگی ماخوذ از کفار نباشد، مانند استفاده هاى کسبی 
و مرواریدهایلى کله بلا غلوص از دریلا گرفتله می شلود و کشلتی رانی و اسلتخراج معلادن 
و گنلج، آرى، گلو اینکله ملورد نلزول آیله غنیملت جنگلی اسلت و لیکلن ملورد مخصص 

نیست.3
منظلور از »یلوم الفرقلان« روز جدایلى حلق از باطلل، روز بلدر اسلت بله دو دلیلل اول 
ایلن کله آن روز روزی بلود کله نشلانه های حقانیلت پیامبرظاهر گشلت و دوم این 
کله روز تقابلل و جدایلى حلق و باطلل »یلوم التقی الجمعلان« برای مسللمانان در واقع 
یلک نعملت بلزرگ الهلی بلود زیلرا چه دوسلتان و چه دشلمنان را به اندیشله، پیرامون 
آئین جدید و قدرت حیرت انگیز آن وادار نمود و در آن روز مؤمنان راستین از مدعیان 

کاذب شناخته شدند.4

2( فلسفه خمس
کله اسلالم بله صلورت یلک مکتلب اخالقلی، فلسلفی و یلا  اللف( تردیلدی نیسلت 
اعتقلادی محلض ظهلور نکلرد؛ بلکله بله عنلوان یلک آییلن جامع)کله تملام نیازهلای 
ملادی و معنلوی در آن پیلش بینلی شلده( پلا بله عرصه ظهور گذاشلت. از سلوی دیگر، 
ایلن مکتلب از هملان عصلر رسلول خلدا�با تأسلیس حکوملت همراه بلود؛ در نتیجه 
بلرای اداره آن نیلاز بله یلک پشلتوانه ماللی غنلی و منظلم داشلت کله بتوانلد در سلایه 
تشلکیل حکوملت اسلالمی از بینوایلان، بیملاران، بلى سرپرسلتان، معللوالن و یتیملان 

1. تفسیر نمونه،  ج 7، ص 172.
2. همان.
3. همان.

4. همان،ص 173.
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جامعله دسلتگیری نمایلد و ایلن خلأ اقتصلادی را پرکنلد. خداوند متعال بلا نزول آیات 
کرم�فرسلتاد و با واجب  زکات دسلت یلاری و رحملت بلى پایانلش را بله کملک نبلی ا
سلاختن زکات، ایلن نقلص و کاسلتی را برطلرف کرد. این فریضه الهلی از مالیات هایى 
است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسالمی محسوب می شود و نیز به غیر 
بنلی هاشلم »سلادات« اختصلاص دارد و للذا مصلارف آن عموملًا موارد یاد شلده اسلت. 
ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایى دارد که باید تأمین شود. او برای 
پیلش بلرد نظلام اسلالمی و اداره جامعله، بله بودجله فراوانلی نیلاز دارد. فریضه خمس 
بلرای تأمیلن ایلن منظلور، بلر متمّکنلان جامعله واجلب گردیده اسلت.1  للذا در روایت از 

خمس به عنوان »وجه االماره« یاد شده است.
کراملت و علزت رسلول خلدا، محلل تأمیلن  ب( خداونلد متعلال بلرای حفلظ 
بودجه فقرا از بنی هاشلم و منسلوبان به آن حضرت را از خمس قرار داد و سلهم آنان 
را قریلن سلهم خلود و رسلول فرملود تلا زمینله تحقیلر آنلان را از بین ببرد؛ چلون ممکن 
است برخی از مردم در پرداخت زکات به فقیران، نوعی برتری برای خود و حقارتی 
برای گیرنده احساس کنند. در حالی که در پرداخت خمس و آنچه به عنوان »وجه 

االماره« تلقی شود، قضیه عکس آن است و برتری برای گیرنده است.2 
عالمله طباطبایلى در المیلزان آورده اسلت: »در روایلات آملده اسلت غلرض 
خداونلد از تشلریع خملس، احتلرام اهل بیلت رسلول خلدا بلود. خداونلد خواسلته تلا 
آنلان محتلرم تلر از آن باشلند کله چلرک املوال ملردم را بگیرنلد  و ظاهر ایلن روایات این 
اسلت کله نکتله مذکلور را از آیله زکات کله خطلاب بله پیامبلرش می فرمایلد: »خـذ مـن 
امواهلـم صدقـة تطهرهـم وتزكيـم بـا وصـل عليـم ان صلواتـک سـكن هلـم« گرفته 
شده باشد. چون تطهیر و تزکیه همیشه در چیزهایى است که چرک و آلودگی و مانند 
گلر ایلن معنلا در آیله زکات نبلود و از آنجلا گرفتله نمی شلد، در  آن داشلته باشلند. وگرنله ا

خود آیه خمس چنین معنایى وجود ندارد تا بگوییم از خود آیه گرفته شده است.3
ج( خملس بلرای تأمیلن بودجله هلر کار خیری اسلت کله امام بخواهلد انجام دهد و 
كان هلل فهو لرسـوله يضعه حيث  بلرای هلر ملوردی کله صالح بدانلد، مصرف کند: »فا

يشاء.«4

1. سلیدمجتبی حسلینی، احکام خمس، قم، دفتر نشلر معارف، 1382، ص30-31؛ مکارم شلیرازی، یک صد 
و هشلتاد پرسش و پاسلخ، ص 425-423. 

2. ر.ک. وسائل الشیعة، ج6، ابواب قسمة الخمس، باب 1، حدیث4و8.
3. المیزان، ج9، ص 140-139.

4. وسائل الشیعة، ج6، ابواب االنفال، باب1، ح12.
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د( خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود، همچنان که هر 
ک  فلرد بلا انجلام دادن هلر وظیفله ای، مرحلله ای را انجلام داده و خلود را از گناهلان پلا
نموده و به سوی کمال ترقی می کند. چنان که امام رضا  فرمود: »پرداخت خمس 

کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است.«1
هلل( تحقلق احیلای دیلن خلدا و پیاده کردن حکومت اسلالمی )که هلدف اصلی این 
مس عوننا  مکتب است( نیاز به بودجه مستقل و جدای از بودجه زکات دارد: »ان احلن
عـى ديننـا.« خملس ثلروت بسلیار عظیملی بلرای تأمیلن هزینه هلای انقلالب جهلت 
رسیدن به حکومت عدل الهی است. قدرت وجودی تشیع و زنده ماندن این مکتب 
در طول عصر حضور و غیبت، بر اسلاس خمس اسلتوار بوده اسلت. این پشلتوانه مالی 
بله اهل بیلت  و علملا کله وارثلان آنلان هسلتند، ایلن توانایلى را بخشلید تلا بلا فشلار و 

اختناق دستگاه ظلم در راه خدا ایستادگی کنند.2

3( عقیده مفسران شیعه در این باره 
علملاى شلیعه معتقدنلد کله خملس در هرگونله فائلده اى کله بلراى انسلان فراهلم 
می گردد واجب اسلت، اعم از این که از طریق کسلب و تجارت باشلد، یا از طریق گنج 
ج می کنند و نیز سلایر امورى که در کتب فقهی  و معدن و آنچه با غوص از دریاها خار
ل کرد زیرا در عرف لغت به تمام  آمده اسلت و می توان به این آیه بر این مّدعا اسلتدال

اینها غنیمت گفته می شود.  
در تفسلیر »مجمع البیان« نخسلت غنیمت را به معنی غنائم جنگی تفسلیر کرده، 
مس واجب ف  ولی به هنگام تشلریح معنی آیه چنین می گوید: »قال اصحابنا اّن احلن
 فائـدة تصـل لالنسـان مـن املكاسـب و اربـاح الّتجـارات، و ف الكنـوز و املعادن و 

ّ
كل

 عى ذلـك بذه االية 
ّ

الغـوص و غيرذلـك ّمـا هـو مذكـور ف الكتـب، و میكـن ان يسـتدل
غة يطلق عى جيع ذلك اسم الغم و الغنيمة«3

ّ
فاّن ف عرف الل

در تفسلیر المیلزان نیلز بلا اسلتناد بله سلخنان علملاى لغت تصریح شلده کله غنیمت 
هرگونله فایلده اسلت کله از طریلق تجلارت یلا کسلب و کار و یلا جنلگ بله دسلت انسلان  
می افتلد و ملورد نلزول آیله گرچله غنائم جنگی اسلت وللی می دانیم که هیلچ گاه مورد، 

عمومّیت مفهوم آیه را تخصیص نمی زند. 4 

1. همان، ابواب االنفال، باب3، ح2.
2. همان.

3. تفسیر مجمع البیان، ج 4، ص 544 ل 543.
4. تفسیر المیزان، ج 9، ص 89.
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4( مراد از ذی القربی
 مراد از »ذی القربى« در آیه اهل بیت ،به اتفاق دانشمندان مکتب اهل بیت
اسلت. وللی مفسلران و دیگلر دانشلمندان اهلل سلنت در ایلن ملورد نیلز اختلالف نظلر 

دارند. برخی مفسران سه قول را ذکر کرده اند:
الف( مراد از ذی القربى همه قریش است.

ب( مراد از ذی القربى فقط بنی هاشم است.
ج( مراد از ذی القربى بنی هاشم و بنی المطلب است.1 

بیشلتر اهلل سلنت ایلن قلول را ترجیلح دادهانلد و ایلن روایلت را دلیلل آورده انلد کله 
ن ف جاهليـة وال اسـالم انـا بنـو هاشـم وبنـو  رسلول خلدا�فرملود: »انـم ل يفارقـو

املطلب شء واحد.«2
عالمه در المیزان فرموده است: ظاهر روایات از ائمه هدی این است که ذی القربى 
را بله اماملان تفسلیر کلرده انلد. ظاهلر آیله هلم همیلن معنلا را تاییلد می کنلد چلون از »ذی 

القربى« لفظ مفرد تعبیر کرده و نفرموده »ذوی القربى«.3
در ملورد ذی قربلى ابلن عطیله اندلسلی چنیلن می گویلد: ملراد از ذی قربلى، قرابلت 
رسلول خداسلت. عللی بلن الحسلین و ابلن عبلاس گفتله اند کله ملراد از ذی قربى فقط 
بنی هاشلم اسلت. او از مجاهد نقل کرده اسلت که می گوید: »كان آل ممد التل هلم 
مـس؛ صدقله بلر آل محملد حلالل نیسلت، للذا خمس را  الصدقـة فجعـل هلـم خـس احلن
برای آنها قرار داده اسلت.« و از شلافعی نقل کرده اسلت که گوید: »هم بنو هاشلم وبنو 
المطللب فقلط.« برخلی گفتله انلد ملراد از قربلى همله قریلش انلد؛ دلیلل این نظلر را این 
قلول ابلن عبلاس آورده انلد کله در پاسلخ بله سلؤالی گفلت: »قـد كّنـا نقـول اّناهـم ولكـن 
ب؛ ما همواره می گفتیم که مراد از  يش كلها ذو القر فـاب ذالـک علينـا قومنـا وقالوا قر
آن )ذی قربى( ما هسلتیم، ولی قوم ما این سلخن را انکار کردند و گفتند همه قریش 

ذی قربى هستند.«4
روایتی از علی بن الحسلین نیز نقل شلده اسلت. آن حضرت به مردی از اهالی شلام 
نفـال واعلموا انا غنمت من شء فان هلل خسـه وللرسـول قال  فرملود: »امـا قـرأت ف اال
نت هم؟ قال نعم؛ در سوره انفال نخوانده ای »آنچه از غنیمت به دست  نعم فانكم ال

1. قرطبلی، الجاملع االحلکام القلرآن، ج4، ص270؛ فخلررازی، تفسلیر الکبیلر، ج8، ص171؛ محمدعللی 
صابونلی، تفسلیر آیلات االحلکام فلی القلرآن، ج 1، ص423-422. 

2. همان.
3. طباطبایى، محمدحسین، تفسیر المیزان، قم، انتشارات اسالمی، 1300ق، ج 9، ص137.

4. ابن عطیه اندلسی، المحرز الوجیز، ج2، ص531-530.
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بیاوریلد، یلک پنجلم از آن بلرای خلدا و رسلول اسلت«؟ گفت: بلی خوانلده ام! مگر آنها 
شمایید؟! فرمود: بلی )آنان ما هستیم(.«

سللیم بلن قیلس از امیرالمومنیلن  روایلت کلرده اسلت: »بله خلدا قسلم! مقصود از 
ذی قربى ما هستیم که آنها کسانی هستند که خداوند آنها را با خود و رسولش قرین 
ساخت و گفت: »فاّن هلل خسه...«. این آیه مخصوص به ماست و به سبب احترام 
کرام پیامبر، خداوند در صدقه سلهمی برای ما قرار نداده اسلت تا ما از دسلت مانده  و ا

مردم نخوریم.«1
دیدگاه دانشمندان فریقین در مورد ذی القربی را مى توان به سه گروه تقسیم كرد:
  الف( امام معصوم و امام زمان هر عصر: تعداد کثیری از علمای مکتب اهل بیت
ایلن نگلرش را قبلول کلرده اند. شلیخ طوسلی، شلیخ مفید، سلید مرتضی عللم الهدی، 

ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادریس، سالر و محقق ثانی از آن جمله اند.
را  قلول  ایلن  شلیعه  و  سلنت  اهلل  دانشلمندان  از  برخلی  هاشلم:  فرزنلدان  ب( 

پسندیده اند.
کثلر اهلل سلنت از جملله شلافعی بله طلرف این  ج( فرزنلدان هاشلم و عبدالمطللب: ا

دیدگاه رفته اند.
کسلانی کله قلول اول را قبلول کلرده انلد گفتله انلد ایلن مسلئله اجماعی اسلت و دیگر 
اینکله »ذی القربلى« مفلرد اسلت و لفلظ مفلرد بلر بیشلتر از یلک فلرد صلدق نمی کند و در 
ب لقرابة رسـول اهلل وهو  ایلن زمینله برخلی روایلات نیلز دالللت می کنلد: »خـس ذی القـر
االمام.«2 روایت دیگری را نیز شیخ انصاری در کتاب خمس آورده است: »ونن واهلل 

ب.«3 عىن بذی القر

5( مراد از یتامی، مساكین و ابن سبیل
کین  دانشمندان مکتب اهل بیت معتقدند که مراد از این سه گروه، ایتام و مسا
و درمانلدگان، خویشلاوندان پیامبرنلد، وللی اهلل سلنت بلر آن انلد کله ملراد از آن، سله 
کین، ایتام و  گلروه از مسللمانان انلد. دلیلل ملا اجملاع اسلت، زیلرا شلکی در شلمول مسلا
ابلن سلبیل از اهل بیلت در آیله نیسلت و دلیللی بلرای شلمول غیر اهل بیلت در آیه 

1. شیخ طوسی، التهذیب، ج4، ص126.
2. محقلق اردبیللی، زبلدة البیلان فلی براهیلن احلکام القلرآن، قلم، انتشلارات مؤمنیلن، ج دوم، 1421، ج4، 

ص327.
3. عبدالنبی نمازی، کتاب الخمس، ص293-291.
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وجود ندارد.1 در این مورد روایاتی نیز از طریق اهل بیت وارد شده است. چنان که 
ِذيَن 

َّ
عل َفَنْحُن ال از امیرالمومنین  در مورد آیه مذکور آمده است: »منا خاصة ول یج

ُه 
َ
ّن

َ
ًة ِل ـا َخاّصَ  َهُؤاَلِء ِمّنَ

ُّ
ـِبيِل ُكل ِ َو اْبن  الّسَ ِكین سـا َیتامـی  َو امْلَ

ْ
ب  َو ال ُقـْر

ْ
َعـىَن اهلُل ِبـِذي ال

ْوَساَخ 
َ
ْن ُيْطِعَمَنا أ

َ
ْكَرَمَنا أ

َ
ُه ص َو أ ْكَرَم اهلُل َنِبّیَ

َ
 َو أ

ً
َدَقِة َنِصيبا َنا ِفي َسْهِم الّصَ

َ
 ل

ْ
َعل َلْ َيحجْ

اس «2 ْيِدي الّنَ
َ
أ

کین و ابلن السلبیل ملا هسلتیم،  همله  منظلور خداونلد از ذى القربلى، یتاملی، مسلا
ایلن افلراد فقلط از خانلدان ما هسلتند، زیرا خداونلد از زکات و صدقات براى ما بهره اى 
قلرار نلداد و بدینسلان خداونلد پیامبلرش و ملا را گراملی داشلت و روا ندانسلت کله ما را از 

چرك هاى دست مردم بخوراند.

6( تفاوت خمس و زكات با مالیات 
گاهلی می گوینلد: ملا کله بله دوللت اسلالمی مالیلات می دهیلم، دیگر خملس و زکات 

براى چه؟
در پاسلخ بله ایلن سلؤال، بله تفاوت هایلى کله میلان خملس و زکات با مالیات اسلت 

اشاره می کنیم:
تفاوت اول 

مالیلات، هزینله اى اسلت کله شلما می پردازیلد تلا دوللت، رفلاه شلما را بیلرون منلزل 
 بیلرون منلزل شلما بوسلتانی احلداث کند هملان گونه که خلود نیز در 

ً
تأمیلن کنلد. مثلال

منزل باغچه احداث می کنید.
هلر کسلی حیلاط منلزل خلود را موزائیلک یلا سلنگ می کنلد، بله دوللت نیلز مالیلات 

می دهد تا بیرون منزلش را اسفالت کند.
درب منلزل خلود را قفلل می زنلد، بله دوللت نیز مالیلات می دهد بیلرون منزل پلیس 

بگمارد.
در منزل المپ روشلن می کند، به دولت نیز مالیات می دهد تا بیرون منزل، کوچه 

و خیابان را روشن کند.
در منلزل کپسلول آتلش نشلانی دارد، بله دوللت نیلز مالیلات می دهلد تا بیلرون منزل 

1. محمدبن حسن طوسی، الخالف، قم، جامعه المدرسین، 1415، ج 4، ص 217.
2. این روایت در منابع زیر نیز آمده است:

كلينى/ كاىف 1/ 44، 46، 54، 539؛ روضه 58؛ مرتىض/ الشايف 255؛ صدوق/ خصال. باب 2 ح 63.؛ طويس/ تهذيب 4/ 

126، 6/ 328؛ امايل 1/ 117، 236.؛ طربيس/ احتجاج 1/ 392.؛ علمه حّل/ منتهى 1/ 551؛ مختلف 2/ 34.؛ محقق 

حىّل/ املعترب 395.؛ بحراىن/ لوامع 443؛ عوامل 2/ 3/ 361.؛ حويزى/ نور 5/ 227.؛ ارشف/ فضايل 19.؛ ديلمى/ اعلم 

.89
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ماشین آتش نشانی را آماده داشته باشد.
ج خلود شلما می شلود و نظیلر پوللی اسلت کله شلما در منلزل  بنابرایلن مالیلات، خلر
ج می کنید  بلراى زندگلی شلخصی هزینله می کنید. با این تفاوت کله آنچه در منزل خر
ج می شلود به واسلطه مالیاتی اسلت که به دولت  مسلتقیم اسلت و آنچه در بیرون خر

می دهید.
تفاوت دوم 

پرداخت خمس و زکات، به عنوان یک عبادت است و در آن قصد قربت الزم است 
گر نباشد عمل قبول نمی شود. بر خالف مالیات که قصد قربت نمی خواهد و نوعًا  که ا

کراه پرداخت می گردد. با ا
تفاوت سّوم 

خملس، زیلر نظلر عالم تریلن، محبوب تریلن، بلا تقوى تریلن فلردى کله بلا تحقیلق 
انتخاب شلده، یعنی فقیه عادل مصرف می شلود، بر خالف مالیات که چنین شلرطی 
در آن نیست و لذا گاهی غیر عادالنه هزینه می شود. به عالوه اتصال طبقه محروم با 
عالم ربانی زمینه پندپذیرى و اطاعت از خدا و رسلول اسلت و فقرا و سلایر گیرندگان، 
چون خمس را از دست جانشین امام زمان  می گیرند احساس حقارت نمی کنند.

تفاوت چهارم 
 خلودش حسلاب 

ً
در خملس و زکات بله پرداخلت کننلده اعتملاد می شلود، یعنلی اوال

ملال خلود را می کنلد نله بلازرس و مأملور دوللت. ثانیًا کسلی را که می خواهلد مال خود را 
به او بدهد انتخاب می کند که کدام مرجع و عالم مّتقی تر باشد. ثالثًا از مصرف آن زیر 

گاه است و می داند در کجا هزینه می شود. نظر مجتهد عادل آ
تفاوت پنجم 

ک کردن مردم و هلدِف پرداخت کننده  در خملس و زکات هلدِف گیرنلده، رشلد و پلا
قرب به خداست.

تفاوت ششم 
ج سلاالنه می گیرنلد، وللی مالیات از اصلل درآمد مردم گرفته  خملس را از ملازاد مخلار

می شود.1

روایات

لُه َرَزَقُهلْم َخْمَسلَة  ّنَ
َ
لَر اهلُل َعَللی اْلُمْؤِمِنیلَن أ ِبلي َجْعَفلر َقلاَل:... َلَقلْد َیّسَ

َ
اللف( »َعلْن أ

1. خمس و زکات، محسن قرائتی، ص 56.
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 ُثلّمَ َقلاَل َهلَذا ِملْن َحِدیِثَنلا َصْعلٌب 
ً

ال
َ

ْرَبَعلًة َحلال
َ
َکُللوا أ

َ
ِهلْم َواِحلدًا َو أ َدَراِهلَم َو َجَعُللوا ِلَرّبِ

یَماِن.« 1 ِ
ْ

 ُمْمَتَحٌن َقْلُبُه ِلإل
َّ

 َیْصِبُر َعَلْیِه ِإال
َ

 َیْعَمُل ِبِه َو ال
َ

ُمْسَتْصَعٌب ال
خداونلد بلر مومنیلن آسلان گرفتله بله طلوری کله پنج درهم رزق شلما قلرار می دهد و 
شما یک درم را برای خداوند قرار می دهید، سپس فرمود: این کالم سختی است که 

جز افرادی که قلوبشان  با ایماِن امتحان شده، تحّمل آن را ندارند.
نپرداختن خمس، در کنار شلرک و قتل نفس، از بزرگ ترین گناهان کبیره شلمرده 
كل امـوال  كبـر الكبائـر سـبع: الشـرك والقتـل وا شلده اسلت. املام صلادق فرملود: »ا
اليتامـی و عقـوق الوالديـن و قـذف املحصنـات و الفـرار مـن الزحـف وانـكار مـا انـزل 
اهلل «، سلپس فرملود: اّملا خلوردن ملال یتیملان هملان حلّق ملا اسلت کله از ملا ربلوده و 

خوردند.2
 مـن 

ّ
ئكـة والنـاس اجعـین عـى َمـن اسـتحل املام زملان فرملود: »لعنـة اهلل واملال

«3 لعنلت خلدا و فرشلتگان و ملردم بلر کسلی کله یلک درهلم مال ملا را حالل 
ً
مالنـا درهـا

بشمارد.
وجهـم النـم ل يـؤدوا الينـا  امیرالمؤمنیلن فرملود: »هلـك النـاس ف بطونـم و فر
ک شلده و  حّقنـا«4 ملردم بله خاطلر اینکله حلّق ملا را نمی دهنلد غلذا و آمیلزش آنلان ناپلا

کت آنان می شود. سبب هال
كل   فامسـكه فانـا يـا

ً
در بعضلی احادیلث می خوانیلم: »مـن اسـتحل منـا شـيئا

گویلا آتلش  کله بخشلی از خملس را حلالل پنلدارد و آن را نپلردازد،  کسلی  النيـران« 5 
می خورد.

َبلِرّيُ َقلاَل َکَتلَب  لُد ْبلُن َزْیلٍد الّطَ َثِنلي ُمَحّمَ
َ

لی َقلاَل َحّد ْحَملَد ْبلِن اْلُمَثّنَ
َ
ب( »َسلْهٌل َعلْن أ

ْذَن ِفي اْلُخُمِس  ِ
ْ

ُلُه اإل
َ
َضا ع َیْسلأ ِبي اْلَحَسلِن الّرِ

َ
لاِر َفلاِرَس ِمْن َبْعِض َمَواِلي أ َرُجلٌل ِملْن ُتّجَ

َواَب-َو 
َ
ِحیِم* ِإّنَ اهلَل َواِسٌع َکِریٌم َضِمَن َعَلی اْلَعَمِل الّث ْحمِن الّرَ َفَکَتَب ِإَلْیِه ِبْسِم اهلِل الّرَ

لُه اهلُل َو ِإّنَ اْلُخُمَس َعْوُنَنلا َعَلی ِدیِنَنا 
َ
َحّل

َ
 ِملْن َوْجلٍه أ

َّ
 َملاٌل ِإال

ُ
 َیِحلّل

َ
- ال یلِق اْلَهلّمَ َعَللی الّضِ

لْن َنَخلاُف َسلْطَوَتُه  ْعَراِضَنلا ِمّمَ
َ
َو َعَللی ِعَیاالِتَنلا َو َعَللی َمَواِلیَنلا َو َملا َنْبُذُللُه َو َنْشلَتِري ِملْن أ

ْنُفَسلُکْم ُدَعاَءَنلا َما َقَدْرُتْم َعَلْیِه َفِإّنَ ِإْخَراَجلُه ِمْفَتاُح ِرْزِقُکْم َو 
َ
 َتْحِرُملوا أ

َ
لا َو ال  َتلْزُووُه َعّنَ

َ
َفلال

ِ ِبَما َعِهَد 
ْنُفِسُکْم ِلَیْوِم َفاَقِتُکْم َو اْلُمْسِلُم َمْن َیِفي هلِلَّ

َ
َتْمِحیُص ُذُنوِبُکْم َو َما َتْمَهُدوَن أِل

1. وسائل، ج 9، ص 484.
2. همان، ص 536.

3 همان، ص 541.
4. وافی، ج 10، ص 337.
5. وسائل، ج 9، ص 550.
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م .«1
َ

ال َساِن َو َخاَلَف ِباْلَقْلِب َو الّسَ َجاَب ِبالّلِ
َ
ِإَلْیِه َو َلْیَس اْلُمْسِلُم َمْن أ

  محملد بلن زیلد طبلرى گویلد: ملردى از بازرگانلان فلارس کله از پیلروان املام رضلا
بود، به آن حضرت نامه اى نوشت و در باره خمس، اجازه خواست، حضرت در پاسخ 

او نوشت که: 
به راسلتی، خمس کمک ما اسلت بر دین ما و بر عیاالت ما و بر دوسلتان ما و وسلیله 
بلذل و بخشلش ملا اسلت و حفلظ آبلروى ملا از کسلی کله از او بیم داریلم. آن را از ما دریغ 
نداریلد و خلود را از دعلاى ملا محلروم نسلازید، زیلرا پرداخلت خملس، کلیلد روزى شلما 
ک شلدن گناهان شلما و ذخیره اى اسلت که براى روز نا نواتی خود پس  اسلت و مایه پا
انداز می کنید، مسلمان کسی است که براى خدا به آن چیزی که او را عهده دار کرده 

وفا کند، مسلمان نیست کسی که به زبان پذیرا است و به دل، مخالف است.

داستان 

سلرمایه داری مبللغ قابلل توّجهلی پلول را بله عنلوان خملس و سلهم املام خدملت 
حضلرت املام خمینلی آورد و از املام خواسلت کله خملس ماشلینش را نگیلرد! امام 
فرمود: شما بر ما مّنت نداری بلکه ما بر شما مّنت داریم، چونکه شما با دادن خمس 
نجات پیدا می کنید و مسئولّیت به گردن ما می افتد که چگونه مصرف کنیم یا همه 

پول را ببر و یا همه خمس را بده.2       

خالصه و نتیجه گیری

خمس یکی از مسّلمات اسالم است که قرآن مجید وجوب آن را به صراحت بیان 
نملوده اسلت. قلرآن ادای خملس را بلا ایملان بله خداونلد پیونلد زده اسلت. از اینجلا 
روشلن می شلود کله نله فقلط اعتقلاد بله وجلوب خملس، بلکله ادای آن از ضروریلات 
دین اسلت. آنچه بین شلیعه و اهل سلنت مشلترک و مسلّلم اسلت، وجوب خمس بر 
املوال جنگلی اسلت. وللی مکتلب اهل بیلت�با توجه به ظاهر آیله خمس و نظر به 
علرف و لغلت، علالوه بلر املوال غنیملت جنگی، خملس هر چیزی را که بلر آن در لغت 
و علرف، غنیملت و فوایلد صلدق می کنلد، واجلب می دانلد و روایلات فریقیلن را بر این 
کثر اهل سلنت وجوب خمس را فقط بر اموال جنگی  مطلب دلیل آورده اسلت. اما ا
گر چه برخی از آنها خمس را بر گنج و برخی دیگر بر اشیا نیز الزم  منحصر کرده اند، ا

1 ـ الکافی، ج 5، ص 548.

2. خاطرات حجه االسالم قرائتی،ص 132.
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می دانند.
ع نظرات فقها و مفسرین نکات زیر به دست می آید: از بررسی مجمو

الف( خمس یکی از واجبات مسّلم و ضروریات دین، مانند نماز و روزه است.
ب( خمس برای بنی هاشلم حق مالی اسلت که به احترام آنها به جای زکات داده 

می شود.
ج( خمس فقط به فرزندان بنی هاشم داده می شود.

د( خمس واجبی است که از قرآن، سنت و از اجماع ثابت است.
کله زایلد بلر  بنابرایلن، خملس عبلارت اسلت از ادای یلک پنجلم بعضلی از امواللی 

ج زندگانی باشد، به مستحقان خاص آن. مخار





وسیله،  توسل

37

َة 
َ
َوسيل

ْ
ْیِه ال

َ
ُقوا اهلَل َو اْبَتُغوا ِإل

َ
ذيَن آَمُنوا اّت

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
»يا أ

ُكْم ُتْفِلُحون«
َّ
َعل

َ
َو جاِهُدوا ف  َسبيِلِه ل

]سوره مائده، آيه 35[

كنیـد و دسـت آویز و وسـیله اى ]از  »اى اهـل ایمـان! از خـدا پـروا 
ایمـان، عمـل صالـح و آبـروى مقّربـان درگاهـش [ بـراى تقـّرب بـه 

سوى او بجویید و در راه او جهاد كنید تا رستگار شوید.«
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گان مهم واژ

__    وسیله 
وسیله به معنی تقّرب و نزدیکی است »وسل اليه: أی تقّرب«.1

راغب در مفردات می گوید کلمه »وسلیله« به معناى رسلاندن خود به چیزى اسلت 
بلا رغبلت و میلل و ایلن کلمله از نظلر معنلا خصوصی تلر از کلمله »وصیلله« اسلت، بلراى 
اینکله در وسلیله معنلاى رغبلت نیلز خوابیلده، وللی در وصیلله چنیلن نیسلت و بیلش از 
رسلاندن بله چیلزى دالللت نلدارد، چله اینکله این رسلاندن بلا رغبت باشلد و چه بدون 
َة« و حقیقت وسیله 

َ
َوِسيل

ْ
ْیِه ال

َ
رغبت، خداى تعالی در قرآن کریم فرموده: »َو اْبَتُغوا ِإل

به درگاه خدا مراعات راه خدا است، به اینکه اواًل به احکام او علم پیدا کنی و در ثانی 
به بندگی او بپردازى و ثالثا در جستجوى مکارم و عمل به مستحبات شریعت باشی 

و این وسیله معنایى نظیر معناى کلمه قربت را دارد.2 

__    ابتغاء 
َبغلی: طللب تلوأم بلا تجلاوز از حلّد. ایلن معنلی بلا مطللق تجلاوز قابلل جمع اسلت زیرا 

تجاوز، از طلب جدا نیست، هر جا که تجاوز هست طلب نیز هست.
تجاوز چنان که راغب تصریح می کند دو جور اسلت یکی تجاوز ممدوح مثل تجاوز 
از عدالت به احسان و از عمل واجب به مندوب، یعنی عمل به هر دو و دیگرى تجاوز 

مذموم، مثل تجاوز از حق به باطل.3

نکات تفسیری  

1( منظور از ابتغاء وسیله 
وسیله هر کار نیک و شایسته ای را شامل می شود؛

1. قاموس قرآن، ج 7، ص 218.
2. مفردات راغب ،ص 524- 523.

3. قاموس قرآن، ج 1، ص 207.
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وسیله به معنی تقرب جستن و یا چیزى است که باعث تقرب می شود )و یا نتیجه اى 
که از تقرب حاصل می گردد(.

و به این ترتیب وسلیله مفهوم بسلیار وسلیعی دارد که هر کار نیک و شایسلته اى را 
ج است، چرا که همه اینها موجب  شامل می شود و هر صفت برجسته در مفهوم آن در

قرب پروردگار است.
به بیان دیگر وسلیله برقراری نوعی اتصال اسلت که در مورد خداوند عبارت اسلت 
از اتصال معنوی بنده به خداوندی که منزه از مکان و جسلمانیت اسلت و این رابطه 
چیزی جز عبودیت نیسلت لذا »ابتغاء وسلیله« به این معنی اسلت که انسلان حقیقت 
عبودیلت را در خلود تحقلق دهلد یعنلی در مقابلل خداونلد در خلود جلز فقلر و مسلکنت 
چیلزی نبینلد. بنابرایلن عللم و عملل کله راغلب بله آن اشلاره کلرده از للوازم »وسلیله« 

است.                       
از همین جا روشن می شود که مراد از جمله: »َو جاِهُدوا ِف َسِبيِلِه« مطلق جهاد است، یعنی 
اعم از جهاد با نفس و جهاد با کفار است، براى این که این جمله متصل به جمله قبل است 
که در آن وسیله عبارت بود از مطلق هر چیزى که بنده را با پروردگارش مرتبط می سازد و دلیلی 
هم در کالم نیست که خصوص این جمله را مقید کند به جهاد با کفار، ضمن این که دو آیه 

بعدی هم که مشتمل بر تعلیل است با این معنی مناسب تر است.1 
همه موجودات نیازمند واسطه هستند.

در سوره اسراء آیات 56 و 57 می فرماید:
يـاًل *  ِو ْ َ

ـّرِ َعْنُكـْم َو ال ت
ُ

ِلُكـوَن َكْشـَف الّض ِذيـَن َزَعْمـُتْ ِمـْن ُدوِنـِه َفـال َیْ
َّ
ُقـِل اْدُعـوا ال

َتـُه َو  ْقـَرُب َو َيْرُجـوَن َرْحَ
َ
ـْم أ ُ ّیُ

َ
َة أ

َ
َوِسـيل

ْ
ـُم ال ِ ّبِ ِذيـَن َيْدُعـوَن َيْبَتُغـوَن ِإل  َر

َّ
ولِئـَك ال

ُ
أ

 .
ً
ُذورا َك كاَن َمْ ّبِ اُفوَن َعذاَبُه ِإّنَ َعذاَب َر َيحن

بگو: »کسانی را که غیر از خدا )معبود خود( می پندارید، بخوانید! آنها نه می توانند 
مشلکلی را از شلما برطلرف سلازند و نله تغییلرى در آن ایجلاد کننلد.«  کسلانی را کله آنان 
می خوانند، خودشان وسیله اى )براى تقرب( به پروردگارشان می جویند، وسیله اى 
هلر چله نزدیک تلر؛ و بله رحملت او امیدوارنلد؛ و از علذاب او می ترسلند؛ چلرا کله علذاب 

پروردگارت، همواره در خور پرهیز و وحشت است! 
کیلد شلده اسلت کله هلر آن چله را هلم کله شلما بله عنلوان معبلود  در ایلن آیلات نیلز تأ
خلود مشلرکانه ملورد توجله قلرار می دهیلد در نظام تکوین نیازمند یک دسلتاویز اسلت 
پس آیه شریفه اصل این که همه موجودات تکوینا نیازمند به واسطه  هستند تأیید 

می کند.  

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 5، ص 536 ، با کمی تلخیص. 
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آیه 57 دلیل این که مبعودهای خیالی نمی توانند مشکالت شما را حل کنند را این 
می داند که آنها خودشان براى حل مشکالت به در خانه خدا می روند، خودشان سعی 
ک او تقلرب جوینلد و هلر چله می خواهنلد از او بخواهنلد: »آنهلا کسلانی  دارنلد بله ذات پلا
کله خلدا را می خواننلد و بلراى تقلرب بله او بله اطاعتلش متوسلل می شلوند«  هسلتند 
اُفـوَن  َتـُه( و )َو َيحن و توسلشلان بله خداونلد بلا دو بلال خلوف و رجلاء اسلت )َو َيْرُجـوَن َرْحَ

َعذاَبُه(.
بعضلی از مفسلرین معتقدنلد کله مفهلوم جملله چنیلن اسلت: آنهلا می کوشلند که هر 
یلک در تقلرب پلروردگار بلر دیگلرى سلبقت جوینلد، گویى در مسلیر اطاعت پلروردگار و 
ک او در یک مسابقه معنوى شرکت جسته اند که هر یک می کوشد در  قرب به ذات پا
این میدان بر دیگرى تقدم یابد، آیا کسانی که چنین هستند می توانند معبود، واقع 

شوند و استقالل داشته باشند؟1
درجات استعانت 

درجلات اسلتعانت بلا مراتلب عبلادت بله هلم پیوسلته اسلت و به هلر میزان کله عابد 
گر  در عبادت، موّحد و در توحید، صادق باشلد، اسلتعانتش نیز ظریف تر خواهد بود؛ ا
عبادت به مرحله عالی راه یافت، استعانت نیز به مرحله والیت می رسد و در استعانت 
موّللی  علیله از وللّی، علون کاملل از آِن وللّی اسلت کله بلر همله شلئون موّلی  علیه اشلراف 

دارد.2
برخلالف پنلدار برخلی مفسلران3، اسلتعانت از خلداى سلبحان، بله عبادتلش منحصلر 
نیسلت. گرچله مددخواهلی از او بالفاصلله بعلد از حصلر عبادت آمده اسلت: »اّيـاَك َنعبُد 
«؛ لیکلن داللتلی بلر خصوص یارى جسلتن از خلدا در عبادت او ندارد،  و ِإّيـاَك َنسـتعین
بلکله منظلور، انحصارکملک گرفتلن از خلدا در مطللق املور اسلت و ایلن عمومیلت را، 
افلزون بلر آیله 5 سلوره حملد از آیلات 45 و 153 بقلره نیلز می تلوان اسلتفاده کلرد، زیلرا در 

هیچ یک از این دو آیه، متعلق استعانت بیان نشده است. 4
مفسر بزرگ شیعه عالمه طباطبایى ذیل تفسیر این آیه شریفه می فرماید:

»خلداى تعاللی در قلرآن کریلم فرملوده : )و ابتغـوا اليـه الوسـيلة( و حقیقلت وسلیله بله 
درگاه خلدا مراعلات راه خلدا اسلت، بله ایلن کله اواًل: به احکام او علم پیدا کنلی . ثانیًا:  به 
بندگلی او بپلردازى و ثالثلًا: در جسلتجوى ملکارم و عمل به مسلتحبات شلریعت باشلی و 

1. تفسیر نمونه، ج 12، ص  165- 164.
2. تسنیم، ج 1، ص 448- 449.

3. الکشاف، زمخشری، ج 1، ص 15.
4. تفسیر المنار، ج 2، ص 33.
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این وسلیله معنایى نظیر معناى کلمه قرب را دارد و چون وسلیله نوعی توسلل اسلت و 
توسل هم در مورد خداى تعالی که منزه از مکان و جسمانیت است توسل معنوى و پیدا 
کردن رابطه اى است که بین بنده و پروردگارش اتصال برقرار کند و نیز از آنجا که بین 
بنده و پروردگارش هیچ رابطه اى به جز ذلت عبودیت نیست قهرا وسیله،عبارت است 
از اینکله انسلان حقیقلت عبودیلت را در خلود تحقق دهد و بله درگاه خداى تعالی وجهه 

فقر به خود بگیرد....«1

2( توسل  
ح این بحث این است که توسل به معنای طلب وسیله است، که انسان  علت طر
وسلیله ای ماننلد جللب منافلع و یلا دفلع ضلرر هلا و یلا منافلع دنیلوی یلا اخلروی را بلرای 
گر انسلان  خلود در نظلر می گیلرد و در جسلتجوی آن اسلت. للذا بلا توجله به این مطلب ا
خواسلته خلود را از خداونلد متعلال بخواهلد، بلدون اینکله اولیلای خلدا را واسلطه قلرار 
گر کسلی را واسلطه  دهلد، هیلچ مشلکلی نلدارد! املا بحلث بلر سلر ایلن مسلئله اسلت که ا
قرار دهد، جایز است یا خیر؟ هم چنین باید بدانیم که این جایز بودن، مطلوب هم 

هست یا خیر؟

الف( معنای توسل 
»توسلل« از ملاده »وسلل« بله معنلای تقلّرب جسلتن و یلا چیلزی کله باعلث تقلّرب به 
دیگری از روی عالقه و رغبت می شود؛ می باشد و توسل شامل شفاعت نیز می شود، 
»شلفاعت« از ماده »شلفع« به معنای ضمیمه کردن چیزی به همانند او اسلت.2 و در 
مفهلوم قرآنلی، شلخص گنلاه کار بله خاطر پلاره ای از جنبه های مثبلت )مانند: ایمان، 
عملل صاللح و...( شلباهتی بلا اولیلاء اهلل پیدا می کند و آنهلا با کمک های خود، او را به 
سلوی کملال سلوق می دهنلد و از پیشلگاه خداونلد تقاضلای عفلو می کننلد بله عبلارت 
دیگر می توان گفت: قرار گرفتن موجود قوی تر و برتر در کنار موجود ضعیف تر و کمک 

نمودن به او در راه پیمودن مراتب کمال است.3

ب(دالیل مشروعیت توسل 
توسل از یک منظر بر دو قسم است که در مشروعیت توسل به هر دو قسم آن باید 
توجه کرد؛ توسلل به وسلائط در زمان حیات آنها و توسلل به آنها بعد از حیات دنیوی 

1. تفسیر المیزان، ج 13.
2. پیام قرآن،  ج 6، ص 520- 540.

3. تفسیر نمونه، ج 4، ص 365 - 371.
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آنها. 
الف( مشروعیت توسل در زمان حیات شفعاء 

اول -  آیات و روایات 
از آیات قرآن به خوبى اسلتفاده می شلود که وسلیله قرار دادن مقام انسلان صالحی 
ع نیسلت و  در پیلش گاه خلدا و طللب چیلزى از خداونلد بله خاطر او، به هیچ وجه ممنو

منافات با توحید ندارد، در آیه 64 سوره نساء می خوانیم:
َوَجـُدوا 

َ
 ل

ُ
ُسـول ـُم الّرَ ُ

َ
وا اهلَل َو اْسـَتْغَفَر ل ْنُفَسـُهْم جـاُؤَك َفاْسـَتْغَفُر

َ
ُمـوا أ

َ
ـْم ِإْذ َظل ُ ّنَ

َ
ـْو أ

َ
»َو ل

»
ً
 َرِحيما

ً
ابا اهلَل َتّوَ

گلر آنهلا هنگاملی کله بله خویشلتن سلتم کردنلد )و مرتکلب گناهی شلدند( به سلراغ  ا
تلو می آمدنلد و از خداونلد طللب عفلو و بخشلش می کردنلد و تلو نیلز براى آنهلا طلب عفو 

می کردى، خدا را توبه پذیر و رحیم می یافتند.
و نیز در آیه 97 سوره یوسف می خوانیم که: برادران یوسف از پدر تقاضا کردند که 

در پیشگاه خداوند براى آنها استغفار کند و یعقوب نیز این تقاضا را پذیرفت.
ع اسلتغفار ابراهیلم در ملورد پلدرش آملده کله تاثیلر  در آیله 114 سلوره توبله نیلز موضلو
دعاى پیامبران را در باره دیگران تایید می کند و همچنین در آیات متعدد دیگر قرآن 

ع منعکس است.1 این موضو
دوم- واسطه جویی و واسطه پذیرى براى استغفار 

ایلن حقیقلت ، در قلرآن کریلم تأییلد و تثبیلت شلده اسلت، چنان که به وسلیله جویى 
َة«. )مائده 5، 

َ
يِه الَوسيل

َ
براى تقّرب به خدا به  صورت مطلق امر شده است:  »وابَتغوا ال

35( برخلی  آیلات، واسلطه جویى دیگلران از رسلول خلدا و وسلاطت حضرت را بلراى آنها 
وا  موا انُفَسـُهم جاءوَك َفاسـَتغَفر

َ
م اذ َظل ُ و اّنَ

َ
ح کرده می فرماید: »... ول در اسلتغفار، مطر

...« )نسلاء، 64( و در برخلی دیگلر، خداونلد به رسلول خویش 
ُ

سـول ـُم الّرَ ُ
َ

اهلَل واسـَتغَفَر ل
فرملان می دهلد تلا براى خود و مردم مؤمن اسلتغفار کند: »واسـَتغِفر ِلَذنِبـَك وِللُمؤِمنینَ 
وامُلؤِمنِت«. )محّمد، 19( در آیاتی نیز استغفار براى پدر و مادر )ابراهیم، 41؛ نوح، 28( 
و دیگر خویشاوندان )اعراف، 151( و مؤمنان )ابراهیم، 14؛ حشر، 10( عملی پسندیده 
دانسته شده است. مفهوم برخی از آیات نیز، مانند 113 توبه که در آن رسول خدا�و 
مؤمنان از استغفار براى مشرکان منع شده اند بر جواز استغفار براى مؤمنان داللت دارد: 

  2.»... وا ِللُمشِركینَ ذيَن ءاَمنوا ان َيسَتغِفر
َّ
ِبّ وال »ما كاَن ِللّنَ

1. تفسیر نمونه، ج 4، ص 366.
2.همان، ج 3، ص 452.
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 َسوَف 
َ

نا...* قال
َ
 افزون بر آیات یاد شده، آیات 97- 98 یوسف: »قالوا ياباَنا اسَتغِفر ل

ّب...« نیلز بله خوبلى بلر جلواز وسلیله جویى در اسلتغفار دالللت دارد، زیلرا  ُكـم َر
َ
اسـَتغِفُر ل

هنگامی که فرزندان یعقوب پیامبر، از وى وساطت آمرزش از خدا را براى خود خواستند، 
حضلرت بله آنلان وعلده داد کله در آینلده برایشلان از خداونلد آمرزش بطلبلد. به نظر برخی 
مفّسلران، اسلتفاده قرآن از عنوان »رسلول« در آیه 64 سلوره نسلاء  به این معنا اشلاره دارد 
که واسلطه باید داراى مقام معنوى و منزلت قابل توّجهی نزد خدا باشلد. کسلی که مقام 
رسلالت ویژه اوسلت و بدان، مورد تکریم واقع شلده، این شایسلتگی را دارد که واسلطه در 

حاجت طلبی از خدا باشد و خداوند هرگز شفاعت او را رد نکند.1
البّتله پذیلرش نقلش واسلطه در آملرزش خواهلی بلا للزوم وجلود قابلّیلت در توّسلل 

جویان و مغفرت طلبان، جهت تأثیر استغفار براى آنان منافاتی ندارد.2 
واسلطه جویى در آمرزش خواهلی بلا توحیلد منافاتلی نلدارد و به رغم نظلر ابن تیمّیه 
و پیلروان وّهابلى او، بدعلت و شلرک نبلوده3، بلکله املرى مطللوب و راهلی مؤّثلر بلراى 
پذیلرش اسلتغفار و جلذب لطلف الهلی اسلت.4 شلأن نلزول و روایات ذیل آیه 64 سلوره 
نساء و اعتراض نکردن یعقوب  به فرزندان خویش که از وى درخواست وساطت 
در استغفار کرده اند )یوسف، 97- 98( مؤید این مطلب است. ضمن اینکه در نگاه 
قلرآن، آملرزش فقلط از آِن خداونلد بلوده )آل عملران، 3و 153(، رسلول و دیگران فقط 

واسطه درخواست آمرزش هستند.5
ب( مشروعیت توسل بعد از حیات دنیوی شفعاء

اول- طلب مغفرت از پیامبر�بعد از رحلت 
آیه 64 سوره نساء، شامل توسل بعد از رحلت پیامبر�نیز می شود:

این آیه یکی از آیاتی اسلت که در باره توسلل به رسلول خدا  وارد شلده وعلمای 
شلیعه و اهل سلنت بله آن اسلتناد کلرده انلد: رفتلن بله نلزد رسلول خلدا بلرای طللب 
بخشایش در این آیه عام است؛ شامل حیات ایشان و بعد از مرگ ظاهری می شود.

1. التفسیرالکبیر، ج 10، ص 162.
2. تفسیر نمونه، ج 3، ص 452.

3. آیین وهابیت، ص 145.
4. تفسیر نمونه، ج 3، ص 451؛ راهنما، ج 3، ص 450.

5. مجملع البیلان، ج 3، ص 105؛ التفسلیرالکبیر، ج 10، ص 162؛  نورالثقلیلن، ج 1، ص 510؛ الدرالمنثلور، ج 
2، ص 678 ل  نمونله، ج 10، ص 75- 76؛ شلیعه پاسلخ می دهلد، ص 145؛  نمونله، ج 3، ص 452؛ تفسلیر 

نلور، ج 2، ص 365.
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دوم- حیات شهدا و انبیاء پس از مرگ
به اعتقاد شیعه واهل سنت، انبیاء الهی زنده هستند و شهدا نیز طبق آیه قرآن زنده 

هستند، پس توسل به آنها توسل به یک انسان زنده است نه توسل به مرده.
آلوسی در باره حیات انبیاء  می نویسد:

زخيـة الـت هـی فـوق حيـاة  نبيـاء عليـم الصـالة والسـالم احليـاة البر »أمـا حيـاة ال
م ُيرَزُقوَن فأمر ثابت بالحاديث  ِ ّبِ الشهداء الذين قال اهلل تعال فيم َبل أحَیاٌء ِعنَد َر

الصحيحة.«1
حیات انبیاء  حیاتی است برزخی وبرتر از حیات شهداست که خداوند متعال در 
مورد ایشلان فرموده اسلت که ایشلان زنده اند نزد پرورگارشلان روزی داده می شلوند. 

پس این امر مطلبی ثابت شده با روایات صحیح است
نبياء والشهداء كحياتم ف الدنيا«2 »ومن ث قال اإلمام السبكی حياة ال

به همین دلیل امام سلبکی گفته اسلت که حیات انبیا و شلهدا مانند زندگیشلان در 
دنیاست.

ائمه ما نیز همگی شهید هستند و طبق آیه 169 سوره آل عمران:
م ُيرَزُقوَن« ِ ّبِ وا ِف َسِبيِل اهلِل أمَواَتا َبل أحَیاٌء ِعنَد َر

ُ
ِذيَن ُقِتل

َّ
َسَبنَّ ال

َ
»والت

کسلانی را کله در راه خلدا کشلته شلدند ملرده مپنداریلد بلکله ایشلان زنده انلد و در نزد 
پروردگارشان روزی داده می شوند.

سوم- تبرك به قبور  
از آن جلا کله قبلور و حرم هلاى مطهلر پیامبلر خلدا و اهل بیلت عصملت  منتسلب 
کشلان، جزء  بله آنلان اسلت، عالقله مندى به آسلتان بلندشلان و برکلت یافتن از قبور پا
سلنت هاى دینلی اسلت، چله بله صورت دسلت کشلیدن و لملس کردن، چه بوسلیدن 
و چله صلورت برقبلور و آسلتان آنلان نهلادن. هیلچ یلک از اینها هم با توحید و پرسلتش 
خداوند، ناسلازگار نیسلت. بزرگان دین و پیشلوایان مذاهب مختلف اسالمی پیوسته 
در آسلتان )اولیلاء خلدا( زانلوی ادب زده و چهلره بلر آسلتان بلندشلان می سلاییدند و بلا 

تربت قبر آنان تبرک می جستند.
بلا نقلل نمونه هایلى کله درکتلب معتبلر نزد اهل سلنت آمده اسلت، گوشله اى از این 
سلنت عملی را که مخصوص شلیعه هم نیسلت، نشلان می دهیم، تا نظر فقهاى اهل 

سنت هم روشن گردد:

1. الیات البینات فی عدم سماع األموات ج1،ص39، لآللوسی النعمان بن محمود.
2. السیرة الحلبیة ، ج2، ص432.
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ک  کرم�و دفن آن حضرت، فاطمه زهرا� بر سر خا 1 - پس از رحلت پیامبر ا
ک قبلر برگرفلت و بر چشلمانش نهاد و گریه کلرد و چنین  رسلول خلدا آملد و مشلتی از خلا

خواند:
»ماذا عى من شم تربة احد ان اليشم مدى الزمان غواليا 

صبت عى مصائب لو انا صبت عى االيام، صرن لياليا«1
کسلی کله تربلت احملد�را ببویلد، روا نیسلت کله درطلول زملان، مشلک و عنبلر 
گر بر روزهاى روشن فرود می آمد، همچون  ببوید. بر من مصیبت هایى فرود آمد که ا

شب هاى تیره می شدند.
2 - بالل، مؤذن پیامبر، رسلول خدا را در خواب دید که به او می فرماید: اى بالل، 
ایلن چله جفایلى اسلت؟آیا وقلت آن نشلده کله بله زیلارت ملن آیى؟بلالل بیلدار شلد و 
اندوهگیلن و ترسلان گشلت. بلر مرکلب خلود سوارشلده بله زیلارت قبلر پیامبلر درمدینله 
 آمد و شروع کرد به گریستن و صورت بر قبر پیامبر مالیدن. چون حسن و حسین

آمدند، آن دو را درآغوش کشید و بوسید.2
کلرم، بادیه نشلینی به  3 - بله روایلت املام عللی  سله روز پلس از دفلن پیامبلر ا
ک آن بر سلر خلود ریخت و  مدینله آملد و خلود را بلر روى قبلر آن حضلرت انداخلت و ازخلا
گفلت: یلا رسلول اهلل! گفتلی و اطاعلت کردیم، تو از خدا خبلر دادى و ما از تو خبر یافتیم 
گر نلزد پیامبر آیند و  و در آیلات قلرآن آملده اسلت کله آنلان کله بر خویش سلتم کرده انلد ا
پیامبر براى ایشان آمرزش   بطلبد، خدا را آمرزنده می یابند، اینک من گنه کار آمده ام 

و می خواهم برایم استغفار کنی. ازداخل قبر ندا آمد: خداوند تو را آمرزید.3

داستان  

 ابوراجلح از شلیعیان مخللص شلهر حلله4، سرپرسلت یکی از حملام هاى عمومی آن 
شهر بود، بدین جهت، بسیارى از مردم او را می شناختند.

در آن زملان، فرمانلدار حلله شلخصی ناصبی به نام مرجلان صغیر بود. به او گزارش 
دادنلد کله ابوراجلح حللی از بعضلی اصحلاب منافلق رسلول خلدا�بدگویلى می کنلد. 

1. )وفلاء الوفلاء(، سلمهودى، ج 2، ص 444؛ )اعلالم النسلاء(، عمررضلا کحالله، ج 3 ص 1205 و منابلع متعدد 
دیگلر.

2. )شفاء السقام(، سبکی، ص 39؛ )اسد الغابه(، ج 1، ص 208.
3. )وفاء الوفاء(، ج 2، ص 412.

4. یکی از شهرهاى عراق که در نزدیك نجف اشرف واقع است.
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فرماندار دستور داد او را آوردند.
آن قدر زدند که تمام بدنش مجروح گشت و دندان هاى پیشین ریخت! همچنین 
زبانلش را بیلرون آوردنلد و بلا جلوال دوز سلوراخ کردنلد و بینلی اش   را نیلز بریدنلد و او را با 
وضع بسلیار دلخراشلی به عده اى از اوباش سلپردند. آنها ریسلمان بر گردن او کرده و 
در کوچله و خیابلان هلاى شلهر حلله می گرداندند! و مردم هلم از هر طرف هجوم آورده 
او را می زدنلد. بله طلورى کله تملام بدنش مجروح شلد و به قلدرى از بدنش خون رفت 

که دیگر نمی توانست حرکت کند و روى زمین افتاد، نزدیک بود جان تسلیم کند.
جریلان را بله فرمانلدار اطلالع دادنلد. وى تصمیلم گرفلت او را بکشلد، وللی جمعلی از 

حاضران گفتند:
 او پیرملرد فرتوتلی اسلت و بله انلدازه کافلی مجلازات شلده و خلواه ناخلواه بله زودى 

می میرد، شما از کشتن او صرف نظر کنید و خون او را به گردن نگیرید!
به خاطر اصرار زیاد مردم )در حالی که صورت و زبان ابوراجح به سختی ورم کرده 
بود( فرماندار او را آزاد کرد. خویشان او آمدند و نیمه جان وى را به خانه بردند و کسی 

شک نداشت که او خواهد مرد.
املا فلرداى هملان روز، ملردم بلا کملال تعجب دیدند که او ایسلتاده نماز می خواند و 
از هلر لحلاظ سلالم اسلت و دنلدان هایلش در جلاى خلود قرار گرفته و زخلم هاى بدنش 

خوب شده و هیچ گونه اثرى از آن همه زخم نیست! و با تعجب از او پرسیدند:
 چطور شد که این گونه نجات یافتی و گویى اصال تو را کتک نزدند؟!

ابوراجح گفت :
من وقتی که در بسلتر مرگ افتادم، حتی با زبان نتوانسلتم دعا و تقاضاى کمک از 
موالیم حضرت ولی عصر نمایم؛ لذا تنها در قلبم متوسلل به آن حضرت شلدم و از 

آن حضرت درخواست عنایت کردم.
گاه! خانله ام نورانی گشلت! در هملان لحظه،  وقتلی کله شلب کاملال تاریلک شلد، نلا
چشمم به جمال موالیم امام زمان� افتاد، او جلو آمد و دست شریفش را بر صورتم 

کشید و فرمود:
 برخیز و براى تأمین معاش خانواده ات بیرون برو و کار کن! خداوند تو را شفا داد!

کنون می بینید که سالمتی کامل خود را باز یافته ام. ا
خبر سلالمتی و دگرگونی شلگفت انگیز حال او )از پیرمردى ضعیف و الغر به فردى 

سالم و قوى( همه جا پیچید و همگان فهمیدند.
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گاه!  فرمانلدار حلله بله مأمورینلش دسلتور داد ابوراجلح را نلزد وى حاضلر کننلد. نلا
فرمانلدار مشلاهده نملود، قیافله ابوراجلح عوض شلده و کوچک ترین اثلرى از آن همه 
زخم هلا در صلورت و بدنلش دیلده نملی شلود! ابوراجلح دیلروز بلا ابوراجلح املروز قابلل 

مقایسه نیست!
رعلب و وحشلتی تلکان دهنلده بلر قللب فرمانلدار افتلاد، او آن چنلان تحلت تأثیر قرار 
کثرا شلیعه بودند( عوض شلد. او قبل  گرفت که از آن پس، رفتارش با مردم حله )که ا
از ایلن جریلان، وقتلی کله در حلله بله جایگاه معروف به »مقام املام زمان« می آمد، 
به طور مسلخره آمیزى پشلت به قبله می نشسلت تا به آن مکان شلریف توهین کرده 
باش؛ ولی بعد از این جریان، به آن مکان مقدس می آمد و با دو زانوى ادب، در آنجا 
رو به قبله می نشست و به مردم حله احترام می گذاشت. لغزش هاى ایشان را نادیده 
مىگرفلت و بله نیکلوکاران نیکلی می کلرد. وللی این کارها سلودى به حال او نبخشلید، 

پس از مدت کوتاهی درگذشت.1

خالصه و نتیجه گیری

• وسیله به معنی تقرب جستن و یا چیزى است که باعث تقرب می شود )و یا نتیجه اى که 
از تقرب حاصل می گردد(.

و به این ترتیب وسلیله مفهوم بسلیار وسلیعی دارد که هر کار نیک و شایسلته اى را 
ج است، چرا که همه اینها موجب  شامل می شود و هر صفت برجسته در مفهوم آن در

قرب پروردگار است.
• همچنیلن شلفاعت پیامبلران و بنلدگان صاللح خلدا و مقربلان درگاه او کله طبلق 
صریح آیات قرآن در پیشگاه او پذیرفته می شود، نیز یکی از وسائل تقرب به او است.                        
• منظلور از توسلل ایلن نیسلت کله کسلی حاجلت را از پیامبر یا اماملان بخواهد بلکه 
منظور این اسلت که به مقام او در پیشلگاه خدا متوسلل شلود و این در حقیقت توجه 

به خدا است.  
• واسطه جویى در آمرزش خواهی با توحید منافاتی ندارد و به رغم نظر ابن تیمّیه 
و پیلروان وّهابلى او، بدعلت و شلرک نبلوده، بلکله املرى مطللوب و راهلی مؤّثلر بلراى 

پذیرش استغفار و جذب لطف الهی است.  
از آن جلا کله قبلور و حرم هلاى مطهلر پیامبلر خلدا و اهل بیلت عصملت منتسلب 
کشلان، جزء  بله آنلان اسلت، عالقه منلدى بله آسلتان بلندشلان و برکت یافتلن از قبور پا

1.  بحار، ج 52، ص 70.
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سلنت هاى دینلی اسلت، چله بله صورت دسلت کشلیدن و لملس کردن، چه بوسلیدن 
و چله صلورت برقبلور و آسلتان آنلان نهلادن. هیلچ یلک از اینها هم با توحید و پرسلتش 

خداوند، ناسازگار نیست. 



ایمان سرچشمه محبوبیت

38

ــُم  ُ
َ

ل  
ُ

َســَیْجَعل احِلــاِت  الّصَ ــوا 
ُ
َعِمل َو  آَمُنــوا  ذيــَن 

َّ
ال »ِإّنَ 

ُوّدا« ْحــُن  الّرَ
می، آيه 96[ ]سوره مر

كارهـاى شایسـته انجـام  كـه ایمـان آورده و  كسـانى  مًا 
ّ
»مسـل

قـرار  دل هـا  در  آنـان  بـراى  محّبتـى  رحمـان  خداونـد  داده انـد، 
مى دهد!«
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شأن نزول آیه 

هلر چنلد آیله شلریفه مفهلوم عاّم و گسلترده اى دارد و شلامل هر مؤملن صالح العملی 
که ایمان و عمل صالح او باعث محبوبّیتش گشلته، می شلود؛ ولی بى شلک مصداق 
مه حّلی 

ّ
کملل و أتلّم ایلن آیله شلریفه حضلرت امیلر مؤمنلان علی  اسلت. مرحلوم عال أ

در کتاب احقاق الحق1 شأن نزول آیه فوق را مربوط به حضرت علی  می داند.
در شلواهد التنزیلل روایلات متعلددى از براء بن علازب و ابورافع و جابربن عبداهلل 
انصلارى و ابلن عبلاس و ابوسلعید خلدرى و محملد بلن حنفیله با طلرق مختلف نقل 
می کند که این آیه درباره علی بن ابى طالب  است که محبت او را در دل هر فرد 

با ایمانی جاى داده اسلت.
کرم�به علی  فرمود:  در حدیثی از ابوسعید خدرى آمده است که پیامبر ا

ؤِمنـینَ   ل ف ُصـُدوِر امْلُ
ْ

 َواْجَعـل
ً
 ل ِعْنـَدَك َعْهـدا

ْ
لُهـّمَ اْجَعـل

ّ
 ال

ْ
َسـن! ُقـل »يـا اَبـا احْلَ

ٍة«2
َ

َمَوّد
»اى ابوالحسلن! بگلو خداونلدا! بلراى ملن نلزد خلودت عهلد و پیمانلی قلرار ده و 

محبت مرا در دل هاى مؤمنان بیفکن«.
 »

ً
ْحـاُن ُوّدا ُم الّرَ ُ  لَ

ُ
ـوا الّصاحِلاِت َسـَیْجَعل

ُ
ذْيـَن آَمُنـوا َوَعِمل

َّ
در ایلن هنلگام آیله )اّنَ ال

ِبِه ُحـّبٌ ِلَعِىِّ بـن اب طاِلٍب؛به 
ْ
 ااّل ف َقل

ً
 ُمْؤِمنـا

ً
ـى َرُجـال

ْ
َتل نلازل شلد، سلپس افلزود: »ال

هیملن جهلت فلرد بلا ایمانلی را مالقلات نمی کنیلم مگلر اینکله در دل او محبت علی بن 
ابیطالب  است«.         

1. احقلاق الحلق، جللد 3، صفحله 87. ل کتلاب احقلاق الحلق، کله از کتاب هلاى بسلیار بلا ارزش شلیعه اسلت، 
مله حّللی اسلت، قاضلی روزبهلان از 

ّ
از چهلار قسلمت تشلکیل شلده اسلت. مؤّللف نخسلتین آن، مرحلوم عال

دانشلمندان اهلل سلّنت مطالبلی در رّد ایلن کتلاب نوشلت، کله بعدهلا ضمیمله آن شلد. سلپس مرحلوم قاضلی 
مله حّللی و در رّد مطاللب قاضلی روزبهلان نوشلته و ضمیمله ایلن 

ّ
نلور اهلل تسلترى مطالبلی در تأییلد گفتلار عال

کتلاب کلرد و باالخلره مرحلوم آیلت اهلل العظملی مرعشلی نجفلی، بله کملك علّده اى از اصحابلش، حواشلی و 
پاورقی هلاى مفیلدى بله آن اضافله نملود و بله شلکل فعللی در اختیلار دوسلتداران عللم و دانلش قلرار گرفتله 

اسلت. 
2. شواهد التنزیل، ج 1، ص 365، حدیث 504.



179

اما این که بعضی آن را در باره امیر مؤمنان علی  دانسته و در روایات بسیارى به 
آن اشاره شده بدون شک درجه عالی و مرحله باالى آن، ویژه آن امام متقین است، 
)و در نکته ها از این روایات مشروحا بحث خواهیم کرد( ولی این مانع از آن نخواهد 
بلود کله در مراحلل دیگلر همله مؤمنلان و صالحلان از طعم این محبلت و محبوبیت در 
افلکار عموملی بچشلند و از ایلن ملودت الهی سلهمی ببرند و نیز مانلع از آن نخواهد بود 

که دشمنان نیز در دل خود احساس محبت و احترام نسبت به آنها کنند.1

گان مهم  واژ

کلمه »موّدت« تقریبا به معناى محبتی است که اثرش در مقام عمل ظاهر باشد، 
ع آن  ع، چون خضو ع اسلت به خشلو در نتیجه نسلبت مودت به محبت نسلبت خضو
ع که به معناى  خشوعی را گویند که در مقام عمل اثرش هویدا شود، به خالف خشو

نوعی تاثر نفسانی است، که از مشاهده عظمت و کبریایى در دل پدید می آید.2

نکات تفسیری

1( اقوال مفسرین

در این آیه شریفه وعده جمیلی از ناحیه خداى تعالی آمده که به زودى براى کسانی 
که ایمان آورده و عمل صالح می کنند، موّدتی در دل ها قرار می دهد، دیگر مقّید نکرده 
کلدام دل هلا، آیلا دل هلاى خودشلان یلا دل هلاى دیگلران؟ آیلا در دنیلا و یلا در آخلرت و یلا 
بهشت؟ و چون مقید نکرده، وجهی ندارد آن را مانند بعضی ها.3 مقید به بهشت کنیم 
و به قول بعضی4 دیگر مقید به قلوب همه مردم در دنیا کنیم و یا مقید به قیودى دیگر 

بسازیم.5
اللف( ایلن آیله شلامل تملام مؤمنیلن می شلود. خداونلد محبلت آنهلا را در دل ملردم 

صالح قرار می دهد. 
هلرم بلن حبلان گویلد: هلر کلس دل خلود را متوجله خلدا کنلد، خداوند هلم دل هاى 

1. پیام قرآن، ج 9، ص 342.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 16،ص 250.

3. مجمع البیان، ج 6،ص 532.
4. همان.

5.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 14،ص 154.
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مؤمنین را متوجه او می سلازد و دوسلتی او را در دل ایشلان قرار می دهد. ربیع بن انس 
گوید: خدا هر گاه بنده اى را دوست بدارد، به جبرئیل گوید: من فالن کس را دوست 
ملی دارم. تلو هلم او را دوسلت بلدار. جبرئیلل در آسلمان نلدا می کنلد کله خداونلد فلالن 
کس را دوست می دارد. همه اهل آسمان نیز با او دوست می شوند. آن گاه محبت او 
در میلان اهلل زمیلن نیلز منتشلر می شلود. پلس معناى آیه این اسلت که خداونلد آنها را 

دوست می دارد و محبت آنها را در دل مردم می اندازد.
گر با این شمشلیرم بلر بینی مؤمن فرود  مؤیلد ایلن قلول، فرموده علی  اسلت که: ا
گر همه دنیا را به منافق دهم  آورم که مرا دشلمن شلود، با من دشلمن نخواهد شلد و ا
که مرا دوست بدارد، مرا دوست نخواهد داشت، زیرا بر زبان پیامبر امی گذشته است 

که: مؤمن تو را دشمن نمی دارد و منافق تو را دوست نمی دارد.1 
ب( معنلای آیله ایلن اسلت کله: خداونلد، محبلت آنهلا را در دل مخالفانشلان قلرار 

می دهد که ایمان بیاورند و قدرت آنها افزایش پیدا کند.
کله در آخلرت، محبلت آنهلا را در دل یکدیگلر قلرار می دهلد تلا  ج( ملراد ایلن اسلت 
همچون پدر و فرزند یکدیگر را دوست بدارند. این خود باالترین شادى و بزرگ ترین 

نعمت است.
د( منظلور از آیله شلریفه قلرار دادن محّبلت فرد یلا افراد خاّصی در دل تمام مؤمنان و 
مسللمانان نیسلت، بلکه منظور این اسلت که ایمان و عمل صالح باعث می شلود که 
همله مؤمنلان یکدیگلر را دوسلت داشلته باشلند و به تعبیر دیگر محّبلت همه مؤمنان، 

در دل تمام مؤمنان قرار داده می شود. 
هلل( ایلن آیله شلریفه به روز قیامت اشلاره دارد. خداوند متعلال در روز قیامت محّبت  

مؤمنین را در قلب یک دیگر قرار می دهد، بنابراین ارتباطی به این دنیا ندارد.   
آن چله مسللم اسلت ایلن اسلت کله آیله شلریفه تملام مؤمنلان صاللح العملل را در بلر 
 کملل و مصلداق أتلّم آن، حضلرت عللّی بلن أبلى طاللب می گیلرد، هلر چنلد فلرد أ
است. همان گونه که نور شمع، چراغ، المپ، پروژکتور و خورشید همه نور است؛ ولی 

بى شک نور خورشید مصداق کامل و أتّم نور است.2

2( رابطه ایمان و عمل صالح با محبوبیت
کله از بهتریلن و معتبرتریلن زیلارات شلیعه و از زبلان حضلرت  در زیلارت امیلن اهلل 
سلجاد اسلت آمده اسلت: »واجعلنی... محبوبه فی ارضک و سمائک«؛خدایا! مرا 

1. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 15، ص 213.
2. آیات والیت در قرآن، ص 380.
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در زمین و آسمانت، محبوب ودوست داشتنی قرار ده. 
ابتلدا بایلد توجله داشلت کله در فرهنلگ قرآن، علزت و محبوبیت به دسلت خداوند 

است.
ـن َتَشـاُء َو ُتِعّزُ َمن  ـَك ِمَّ

ْ
ل ـَك َمـن َتَشـاُء َو َتنـِزُع امْلُ

ْ
ل ىِت امْلُ ـِك ُتـْؤ

ْ
ل ُهـّمَ َماِلـَك امْلُ

َّ
»ُقـِل الل

ّ ِ َشْ ٍء َقِديٌر آل« )عمران، 26(
ُ

َك َعَى  كل
َ
يْرُ  ِإّن  َمن َتَشاُء  ِبَیِدَك احْلنَ

ُّ
َتَشاُء َو ُتِذل

بگو: »بارالها! مالک حکومت ها تویى؛ به هر کس بخواهی، حکومت می بخشی؛ 
و از هر کس بخواهی، حکومت را می گیرى؛ هر کس را بخواهی، عزت می دهی؛ و هر 

که را بخواهی خوار می کنی. تمام خوبى ها به دست توست؛ تو بر هر چیزى قادرى.
و نیلز از آیلات قرآنلی اسلتفاده می شلود کله ثملره ایملان و عمل صالح محبوب شلدن 
در دل هلای ملردم اسلت کسلانی کله ایملان آوردند و عملل صالح انجلام دادند خداوند 

رحمان محبت آنا را در دل ها می افکند.
گلر کسلی چنیلن کنلد  خداونلد در او جذابّیتلی قلرار می دهلد کله دل هلای  بلى شلک ا
مردم به سوی او کشیده شود؛ چرا که خداوند صاحب قلب هاست و اوست که مقلب 

القلوب است.
بنابراین مهم ترین کار این است که انسان بکوشد تا خود را محبوب خدای تعالی 
قلرار دهلد در اثلر ایلن رشلد و تعالی خداوند او را محبلوب آفریدگانش می کند. هم از این 

ا«
ً

ُن ُوّد ْحَ ُم الّرَ ُ  لَ
ُ

اِت َسَیْجَعل احِلَ وا الّصَ
ُ
ِذيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
رو فرمود: »ِإّنَ ال

ایملان و عملل صاللح جاذبله و کشلش فلوق  العلاده اى دارد، اعتقلاد بله یگانگلی 
خلدا و دعلوت پیامبلران کله بازتابلش در روح و فکلر و گفتار و کردار انسلان به صورت 
کلی و درسلتی  و امانلت و شلجاعت و ایثلار و گذشلت،  اخلالق عالیله انسلانی، تقلوا و پا
تجللی کنلد، همچلون نیروهلاى عظیلم مغناطیلس کشلیده و رباینلده اسلت. حتلی 
کانلی همچلون خلود متنفرنلد،  کان للذت می برنلد و از ناپا ک و آللوده از پلا افلراد ناپلا
بله همیلن دلیلل هنگاملی که فی المثل می خواهند همسلر یا شلریکی انتخاب کنند 
ک و نجیب و امین و درستکار باشد. این طبیعی است  کید دارند که طرف آنها پا تا
و در حقیقلت نخسلتین پاداشلی اسلت کله خلدا بله مؤمنلان و صالحلان می دهلد کله 
دامنه اش از دنیا به سلراى دیگر نیز کشلیده می شلود. با چشلم خود بسلیار دیده ایم 
ک هنگامی که چشم از جهان می بندند، دیده ها براى آنها گریان  این گونه افراد پا
می شلود، هلر چنلد ظاهلرًا پسلت و مقلام اجتماعلی نداشلته باشلند، همه ملردم جاى 

آنها را خالی می بینند، همه خود را در عزاى آنها شریک محسوب می دارند.
اما این که بعضی آن را درباره امیرمؤمنان علی  دانسته و در روایات بسیارى به 
آن اشلاره شلده بدون شلک درجه عالی و مرحله باالى آن، ویژه آن امام متقین اسلت 



182

)و در نکته ها از این روایات مشروحًا بحث خواهیم کرد( ولی این مانع از آن نخواهد 
بلود کله در مراحلل دیگلر همله مؤمنلان و صالحلان از طعم این محبلت و محبوبیت در 
افلکار عموملی بچشلند و از ایلن ملوّدت الهی سلهمی ببرند و نیز مانلع از آن نخواهد بود 

که دشمنان نیز در دل خود احساس محبت و احترام نسبت به آنها کنند.1
در ایلن آیله شلریفه بیلن ایملان و عملل صاللح از یلک سلو و نفلوذ در قلب هلاى ملردم 
از سلوى دیگلر ارتبلاط برقلرار شلده اسلت. خداونلد متعلال محبوبّیت عموملی را نتیجه 
ایملان و عملل صاللح شلمرده اسلت. معنلی ایلن جملله آن اسلت کله بلا زور شمشلیر و 
اسللحه، هر چند ممکن اسلت بر جسلم مردم تسلّلط پیدا کرد، ولی بدین وسلیله هرگز 

ممکن نیست بر قلب و جان مردم سلطنت نمود و راهی به سوى دل آنها باز کرد.
سـؤال: راسلتی چه رابطه اى بین ایمان و عمل صالح از یک سلو و نفوذ در قلب ها و 
مقبولّیت عاّمه از سلوى دیگر، وجود دارد؟ آیا ما نیز می توانیم در سلایه ایمان و عمل 

صالح به چنین نعمت بزرگی دست یابیم؟
پاسخ: رابطه بین این دو، به دو شکل متصّور است:

نخست، ارتباطی معنوى و الهی که خداوند طبق حکمتش ایجاد می کند؛ همانند 
عالقه اى که در دل فرعون و همسرش نسبت به حضرت موسی   به هنگام کودکی 
ایجلاد کلرد. فرعلون، کله براى نابودى دشلمن خویش دسلتور داده بلود تمام نوزادان 
مصر را نابود کنند، به اراده خداوند مهر موساِى نوزاد در قلبش النه می کند و با دست 
خویش دشلمنش را پرورش می دهد، خداوند بدین وسلیله قدرت نمایى می کند و به 
فرعون و فرعونیان می فهماند که هرگاه اراده الهّیه به چیزى تعّلق بگیرد، هیچ چیز 
نمی توانلد مانلع تحّقلق آن شلود. این گونله رابطه ها و عالقه ها قابل تحصیل نیسلت، 

بلکه تنها از ناحیه خداوند متعال إعطا می گردد. 
دوم، عالقه ها و محبوبّیت هاى عاّدى که قابل تحلیل منطقی است. کار خوب و 

عمل صالح جاذبه دارد و حّتی آدم هاى ناصالح و بد را به خود جذب می کند.
 امانلت یلک عملل صاللح اسلت و امیلن یک انسلان صاللح. همه مردم بله امین 

ً
مثلال

عشق می ورزند و او را دوست می دارند، حّتی سارقین و دزدان هم به او اعتماد دارند 
و هنگاملی کله املوال مسلروقه را می خواهنلد نلزد کسلی بله امانلت بگذارنلد، بله سلراغ 
دوسلتان سلارق خلود نمی رونلد، بلکله بله نلزد انسلان هاى امانتلدار می رونلد و بله آنهلا 
می سلپرند! بنابرایلن خلود عملل صاللح و ایملان جاذبله اى دارد کله ثملره آن نفلوذ در 
قلب هاسلت. شلخصی که طالب نفوذ در قلب مردم می باشلد، کافی اسلت که نشلان 

1. تفسیر نمونه، ج 13،ص 145.
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دهلد انسلانی مؤملن و صاللح العملل اسلت، هنگامی که مردم پى بردنلد که وى داراى 
ایمان و عمل شایسلته اسلت، قلب آنها خود به خود به سلوى او متوّجه می شلود و نیاز 

به کار خاصی نیست.1

3( محبت خداوند به بندگان
ک  معنلای محبلت خداونلد بله بنلده این اسلت کله خداوند حجاب هلا را از قلبش پا
می کنلد، تلا وی بلا چشلم دل او را ببینلد و او را بلرای رسلیدن بله مقلام واالی قلرب الهلی 
تلوان می بخشلد، همیلن ارادۀ خلدا نسلبت بله بنلده محبلت اوسلت. بله بیلان دیگلر، 
محبلت خلدا عبلارت اسلت از تطهیلر باطلن بنلده از غیر خدا و خالی نملودن وجودش از 

هر مانعی که بین او و خدایش حایل و فاصله می شود.
عرفًا معتقدند محبت خدا نسبت به بندگان دو گونه است. 

1. محبلت ابتدایلى یلا امتنانلی، کله هملان عنایلت و توفیلق اّولیله ای اسلت کله از 
جانلب خداونلد بله برخلی از بنلدگان تعللق می گیلرد کله سلبب تلوان مندیهلای بنلده بر 

طاعت است. 
2. محبلت ثانلوی یلا اسلتحقاقی کله ثملرۀ طاعلت و اتصلاف بله صفاتلی اسلت کله 

خداوند می پسندد و این به دو طریق حاصل می شود. 
الف( از راه قرب نوافل.

ب( قرب فرایض.
بدیهلی اسلت کله یکلی از نشلانه های محبلت خلدا بله بنده توفیلق در اطاعلت اوامر 
و تلرک نواهلی اوسلت و ظهلور و بلروز محبلت خلدا بله بندگانلش، هملان بلروز رحملت و 

کرامت حضرتش به بندگان است. 2
الف( چه كسانى نزد خداوند محبوبند

برای آن که روشن شود، چگونه می توان محبوب خداوند واقع شد و راه رسیدن به 
مقام بلند حب چیسلت؟ ضروری اسلت، ابتدا محبوبان خدا شلناخته شلوند، تا انسلان 
بتوانلد بلا شلناخت آنلان راه هلای رسلیدن بله آن مقلام را بپیمایلد و در سللک محبوبلان 

خداوند درآید. 
در قلرآن کریلم گروهایلى معرفلی شلده اند که مورد محبت خداینلد و خداوند آنان را 

دوست دارد. در زیر برخی از آنان به عنوان نمونه بیان می شود.
کننلدگان را دوسلت  يـن؛ خداونلد اسلتقامت  1. صابلران،»... واهلل یـب الصابر

1. آیات والیت در قرآن، ص 376.
1. برگرفته از سایت پرسامن بخش اخلق و عرفان. 
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دارد«. )آل عمران، 146(
؛]4[ خداونلد پرهیلزکاران را دوسلت  2. پرهیلزکاران،»... فـان اهلل یـب املتقـین

دارد«. )آل عمران، 76(
؛]5[ خداونلد متلوکالن را دوسلت  کننلدگان،»... ان اهلل یـب املتوكلـین 3. تلوکل 

دارد«. )آل عمران، 159(
يـن؛ خداونلد  کان،»... ان اهلل یـب التوابـین و یـب املتطهر 4. توبله کننلدگان و پلا

کان را )نیز( دوست دارد«. )بقره، 222(  توبه کنندگان را دوست دارد و پا
؛ خداونلد، نیکلوکاران را دوسلت دارد«.  5. نیکلوکاران،»... ان اهلل یـب املحسـنین

)بقره، 195(
کسلانی را  6. مجاهلدان، »ان اهلل یـب الذيـن يقاتلـون ف سـبيله...؛ خداونلد 

دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند«. )صف، 4(
؛ خدا عادالن را دوست دارد«.  7. مجریان قسط و عدالت،... ان اهلل یب املقسطین

)مائده، 42(
اینها گروهی از انسلان ها هسلتند که مورد محبت خدا قرار گرفته و خداوند آنان را 

دوست دارد. 1
ب( راه های كسب محبوبیت نزد خداوند

1. قطع تعّلق از دنیا
ک نمودن  اولین گام برای ایجاد محبت و یکی از راه های رسیدن به محبت الهی، پا
قلب از دنیا و وابستگی های آن و بریدن از دنیا و حرکت به سوی خداست. این مهم جز 
با اخراج محبت غیر خدا از قلب حاصل نمی شود؛ چرا که قلب انسان مانند ظرفی است 
که تا آب را از آن خالی نکنی، ظرفیت قبول سرکه را ندارد و خداوند نیز درون هیچ کس 

دو قلب قرار نداده است.
تمعان ف قلب واحد«2 پیامبر اسالم�می فرماید: »حب الدنيا و حب اهلل الیج

محبلت و دوسلتی دنیلا و حلب خداونلد در یلک قلب جمع نمی شلوند. بدیهی اسلت 
گر محبت خدای در درون کسی جای گیرد، محبوب وی خواهد شد.  که ا

2. صبر و شكیبایی
صبر در برابر مشلکالت، نامالیمات، مصیبت ها و... یکی دیگر از راه های رسلیدن 

1. هامن. 

2. میزان الحکمة، ج 2، ص 228.
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کید فراوان شلده اسلت. از این جهت  به قرب الهی اسلت که در قرآن و روایات بر آن تا
عرفا دارندگان این صفت؛ یعنی صابران را محبوبان خداوند دانسته اند.1

 3. پیروی و متابعت از پیامبر
ن، یببكـم اهلل...؛ )آل  كنـت تبـون اهلل، فاتبعـو بله دلیلل آیلۀ شلریفه:»قل ان 
گلر خلدا را دوسلت می داریلد، از ملن پیلروی کنیلد، تلا خلدا نیز شلما را  عملران، 31(  بگلو ا
دوسلت بلدارد«. یکلی از راه هلای جلب محبت الهی اسلت.2 ابن عربلى در وجه ارتباط 
گلر خداوند پیلروی از پیامبر�را  بیلن پیلروی از پیامبلر�و محبلت خلدا می گویلد: ا
عامل محبت بر شلمرده به آن دلیل اسلت که رسلول جلوۀ حق در آیینۀ عالم اسلت.3 
بنابراین، از نگاه ابن عربى هیچ کس نمی تواند بدون تبعّیت از رسلول�محبوب 
حضلرت حلق گلردد؛ زیلرا پیامبلر�هلم تابلع دسلتورات الهلی اسلت، بدیلن ترتیلب 

تبعّیت هم در پیامبر�و هم در پیروانش انگیزه محبت خداست.
4. جهاد و مبارزه

جهلاد و مبلارزه در راه خلدا از دیگلر عواملل دسلت یابلى بله محبلت الهلی اسلت. 
از محبلت خلاص خدایلى  راسلتین خداینلد و  از محبوبلان  راه خلدا  مجاهلدان در 
برخوردارنلد؛ زیلرا کله آنلان از هیچ تالش و کوششلی در راه پیش بلرد اهداف الهی دریغ 
نمی کننلد. آنلان بلا جلان و ملال در تماملی جبهه هلای نبلرد حلق و باطلل حضلور دارند، 
چله در میدان هلای رزم و چله در جبهه هلای فرهنگلی بله مبلارزه بلا دشلمنان دیلن بلر 
می خیزنلد و از ارزش هلای الهلی حفاظلت می کننلد. مجاهلدان و مبلارزان در راه خلدا 
همچون سلدهایى می مانند که از ورود نقص و خلل در مسلیر حق جلوگیری می کنند 
و راه را بلر شلیطان می بندنلد، آنلان اجلازه نمی دهنلد دیلن خدا مورد تهدید واقع شلود، 

بدین سبب محبوب خدایند. 
5. توبه

بازگشت، ندامت و پشیمانی از گناهان و روی آوردن و پناه آوردن به لطف و رحمت 
بلى کلران خداونلدی موجلب جللب محبلت خداسلت. توبله از گناه رشلتۀ محبلت را گره 
مجلدد خواهلد زد و بنلده را بله خلدا نزدیلک تر خواهد کرد و ابواب محبلت و رحمت ویژه 
خداونلد را بلاز می کنلد. بلا توبله بنلدۀ عاصلی و گناهلکار، از راه لطلف و عنایلت پلروردگار 

تبدیل به دوست و محبوب خداوند می شود. 

1. عربى، محی الدین، فتوحات مکیه، ج 2، ص 337.
2. ترجمة المیزان، ج 5، ص 633.

3. عربى، محی الدین، فتوحات مکیه، ج 2، ص 336.
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صاحب تفسلیر راهنما معتقد اسلت؛ یکی از اهداف اشلاره به محبت الهی نسلبت به 
کیزگی است.1  کیزگان و توبه کنندگان، تشویق انسان ها به توبه و پا پا

6. انفاق 
دادن صدقه و انفاق موجب جلب محبت خداوند است و خداوند انفاق کنندگان 
را دوسلت دارد. صدقله و انفلاق در حقیقلت سلپاس گلزاری در برابلر نعمت های الهی و 

پیروی از فرمان اوست.2
7. ایمان و عمل صالح

ایملان و عملل صاللح از دیگلر عواملل جللب رضایلت و محبوبیلت خداسلت؛ چلون 
پاداش الهی و نجات، در گرو ایمان توأم با عمل صالح است. بنابراین، ایمان بدون 
عملل موجلب پلاداش و نجلات نخواهلد بلود و محبلت الهلی را  )کله از مفهلوم الیـب 

؛ خدا ظالمان را دوست ندارد، به دست می آید( در پى نخواهد داشت.3 الظاملین
8. احسان 

احسان و نیکوکاری از دیگر راه های پیمودن مسیر محبت الهی است. )بقره، 195(
كى  9. طهارت و پا

خداونلد متعلال پلس از بیان عبادت هایى؛ مانند غسلل، وضلو و تیمم می فرماید: راز 
ک و طاهر شلوند.»َما  ایلن دسلتور )دسلتور بله انجلام عبلادات( آن اسلت که انسلان ها پلا
َرُكْم...؛)مائده،6( خداوند نمی  يـُد ِلُیَطّهِ ْیُكـْم ِمْن َحَرٍج َو لِكْن ُيِر

َ
 َعل

َ
يـُد اهلُل ِلَیْجَعـل ُيِر

ک سازد.«  خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند، بلکه می خواهد شما را پا
بنابراین، هر فرمانی که خدای سبحان صادر می کند، اعم از فرامین و دستورهای 

عبادی و... سّرش همان طهارت روح و باطن است.4 و... 
حضلرت آیلت اهلل جلوادی آمللی می گوید: در این که خداوند مثاًل صابران را دوسلت 
دارد و یا متوکلین و یا مقسلطین را، این دوسلت داشلتن در حقیقت بازگشلتش به این 
اسلت کله تلوکل محبلوب خداسلت و متلوکل هلم بله دلیل این کله تلوکل دارد محبوب 

خداست.5
البتله ممکلن اسلت، انسلان اهلل تلوکل یلا صابلر، اوصلاف دیگلری داشلته باشلد کله 

کبر، تفسیر راهنما، ج 7، ص 486. 1. هاشمی رفسنجانی، ا
2. همان، ج 2، ص 274.
3. همان، ج 2، ص 463.

4. حکمت عبادات، ص 86 – 87.
5.  فطرت در قرآن، ج 12، ص 254.
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گر انسلان طوری شلد  محبلوب خلدا نباشلد، املا تلوکل، صبلر او محبلوب خداسلت. اما ا
کله جلز خلدا چیلزی نخواسلت و تملام مسلیرهای کملال را پیملود، آن وقلت ذات ایلن 
انسلان محبلوب خداونلد واقلع می شلود و پلس از آن هملۀ اوصلاف و افعاللش محبلوب 

خدا می گردد.1
گر چنین شد و خدای متعال نسبت به انسانی محبت داشت همۀ نظام آفرینش  ا
بله او مهلر می ورزنلد؛ چلرا کله هملۀ آنهلا تابلع ارادۀ الهلی هسلتند. ایلن مقلام از برجسلته 
ترین مقام های انسانی است. خداوند محبوب کسی باشد مهم نیست، آنچه بسیار 

مهم است، این است که انسان محبوب خدا بشود.2
گلر چنیلن شلد کله انسلان حبیلب اهلل شلد، آن وقلت کار او کار خداسلت،  بنابرایلن، ا

حرف او حرف خداست و... و آثار خدایى در او ظهور پیدا می کند. 
در حدیلث معلروف قلرب نوافلل از رسلول خلدا�آملده کله خلدای متعلال بله ملن 
فرمود: »ما يتقرب ال عبد من عبادی بشء احب ال ما افتر ضت عليه و انه ليتقرب 
اّل بالنافلـة حـت احبـه...؛« هیلچ چیلز به اندازۀ انجام واجبات بنلده را به من نزدیک 
نمی کند، اما بندۀ من از راه نوافل )مستحبات( و انجام عبادت های مستحب به من 
گر محبلوب من شلد، آن گاه من  نزدیلک می شلود، تلا آنجلا کله محبلوب من می گلردد، ا
زبان او می شوم و او با فیض خاص من که در مقام فعل به صورت زبان او درآمده است 
سلخن می گوید و چشلم او می شلوم و او با فیض خاص من که در مقام فعل به صورت 
چشلم او درآمده اسلت می بیند، بر همین اسلاس کالم مؤمنی که محبوب خدا شلد به 

منزلۀ کالم خداست.3

پیام ها

وا...«
ُ
1. ایمان بدون عمل و عمل بدون ایمان، کارساز نیست. »آَمُنوا َو َعِمل

وا 
ُ
ِذيَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
2.ایمان و کار شایسلته، کلید محبوبّیت نزد مردم اسلت. »ِإّنَ ال

ا« هر گاه دیدیم محبوبّیت ما کم شده، عقیده یا عملکرد 
ً

 ... ُوّد
ُ

احِلاِت َسَیْجَعل الّصَ
خود را تجزیه و تحلیل کنیم. زیرا که وعده ى خداوند تخّلف ندارد.

1. همان، ص 256.
2. همان، ص 254.

3. طباطبائی، فاطمه، سخن عشق، ص 278.
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ْحُن« دل ها نیز به دسلت  ُم الّرَ ُ  لَ
ُ

3.محبوب شلدن به دسلت خداسلت. »َسـَیْجَعل
اوست.

4. محبلوب شلدن، رحمتلی الهلی اسلت کله نصیلب مؤمنلان و صالحلان می شلود. 
ْحُن«  ُم الّرَ ُ  لَ

ُ
»َسَیْجَعل

ج ننهنلد، وللی صبر و تلالش مداوم  5. ممکلن اسلت املروز بله کار شایسلته ى شلما ار
»...

ُ
شما، در آینده به ثمر خواهد نشست. »َسَیْجَعل

روایات

الـف(  اإلمـاُم الّصـادُق : ُحـّبُ البـراِر لألبـراِر َثـواٌب لألبـراِر، و ُحـّبُ الُفّجـاِر لألبـراِر 
 

َ
يٌن لألبراِر، و ُبْغُض البـراِر للُفّجاِر ِخْزٌی عى فضيلـٌة لألبـراِر، و ُبْغـُض الُفّجـاِر لألبـراِر َز

الُفّجاِر.1
امام صادق : محبت ورزیدن نیکان به یکدیگر، پاداشی است براى نیکوکاران 
و مهلر ورزى َبلدان بله نیلکان، فضیلتلی اسلت بلراى نیلکان و دشلمنی َبدان بلا نیکان، 
زیلور نیلکان اسلت و دشلمنی ورزیلدن نیلکان بلا بلدان، مایله خلوارى و رسلوایى بلدان 

است.
ُه ُيبِغُضُه إل أوالِدِه«2

ُ
ل َ ُبحن ُبُه ِال أضداِدِه، و ُجِل ُيَحّبَ ب(  ُجوُد الّرَ

بخشلندگی ملرد او را نلزد رقیبلان و مخالفانلش محبلوب می سلازد و بخلل او وی را نزد 
فرزندانش منفور می کند.

كرم  كه تبيین كننده گستره عمل صالح است، می خوانمی: ج( پیامبر ا
 اهلُل َو اْدناها 

َ
وَن خ ل( ُشْعَبًة اْعالها َشهاَدُة اْن ال الَه ااّل »ااْلمیاُن ِبْضَعٌة َو َسْبُعوَن )ِسّتُ

يِق«3 ر اماَطُة اْلذى َعِن الّطَ

داستان

گردى  آیة اهلل مرحوم حاج شلیخ محّمد حّقی سلرابى که اینجانب مّدتی افتخار شلا

1. الکافی )ط - اإلسالمیة(، ج 2، ص 640.
2. غررالحکم، ج 3، ص  358.

3. عواللی الّلئاللی، ج اّول، ص 431. روایلت مذکلور بلا کملی تفاوت در صحیح مسللم، کتلاب االیمان، باب 12، 
حدیلث 58 نیلز آملده اسلت. متلن آن چنیلن اسلت: »االیملان بضلع و سلبعون، او بضع و سلّتون شلعبة، فافضلها 
 اهلل و ادناهلا اماطلة االذى علن الّطریلِق و الحیلاء شلعبة من االیمان«. روایت فلوق با اندکی تفاوت 

ّ
قلول ال الله اال

در مسلند احملد، جللد 2، صفحله 379 نیز نقل شلده اسلت.
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و کسلب فیلض از محضرشلان را داشلتم در اّیلام جوانلی دچلار تنگدسلتی شلدید ماللی 
می شلود. همسلرش کله از ماجلرا بلى خبلر بلوده ، نیازهلاى خانله را چنلد بلار بله ایشلان 

یادآورى می کند.
مّدتلی می گلذرد و خبلرى از خریلد نملی شلود. سلرانجام در مقابلل سلؤ ال و اصلرار 

همسرشان می گوید:
خلوب ، هلر چله الزم داریلم بگلو! بعلد اضافه می کنلد: می خواهم براى خلدا نامه اى 

بنویسم ! مگر نشنیده اى که بعضی ها براى خدا نامه می نویسند؟!
کاغلذ و قلملی برملی دارد و نیازهلاى خانه را در آن نوشلته وجملع می زند. قیمت کّل 
سلفارش ها بیسلت و دو توملان می شلود. کاغلذ را در جیلب می گلذارد و دسلت ها را بله 

سوى آسمان بلند کرده و می گوید:
خدایا! شاهدى که بیست و دو تومان الزم داریم !

عصلر هملان روز، هملان مبللغ بله واسلطه یکلی از دوسلتان قدیملی پدرشلان کله بله 
قصد زیارت به قم آمده بود به وى هدیه می شود!1

خالصه و نتیجه گیری

• از قرآن می آموزیم ما برای نشر آئین الهی نیاز به محبوبیت داریم و نفوذ در دل ها 
سرمایه بزرگی است، به گونه اى که کارهاى مهّم اجتماعی بدون وجود این سرمایه 
گلر می بینیلم  و حضلور ملردم در صحنه هلاى اجتماعلی، امکان پذیلر نمی باشلد. پلس ا
کرم�دین نجات بخش اسالم را در مّدت زمانی کوتاه در شرق و غرب عالم  پیامبر ا
منتشلر می سلازد و قلب هاى مسللمانان را به هم پیوند می زند و از انسلان هاى پرکینه 
و عنود، سپاهی یکپارچه و مّتحد و یک دست تهّیه می کند و به کمک آنها، دین حق 
را در سراسلر کلره زمیلن تبلیلغ می نمایلد؛ قرآن سلّر آن را اخالق خلوش پیامبر�و نفوذ 
عجیب آن حضرت در قلب و دل مسللمانان و غیر مسللمانان معّرفی می نماید. قرآن 
ـا َغِليَظ 

ً
ْو ُكْنَت َفّظ

َ
ـْم َو ل ُ

َ
ـٍة ِمـَن اهلِل ِلْنـَت ل مجیلد در ایلن زمینله می فرمایلد: »َفِبمـا َرْحَ

ـوا ِمـْن َحْوِلـَك«2 بله )برکلت( رحملت الهلی، در برابلر آنلان ]ملردم [ نرم )و 
ُ

ْنَفّض ـِب اَل
ْ
َقل

ْ
ال

1.داستان هایی از علام، )علیرضا خامتی( به نقل از اسوه تقوی، ص، 48.

2. آل عمران، 159.
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کنده می شدند.1 گر خشن و سنگ دل بودى، از اطراف تو، پرا مهربان( شدى! و ا
گلر چله آیله شلریفه درشلأن عللی  نلازل شلده و مصلداق کاملل انسلان محبلوب  • ا
ایشان هستند لکن کسب محبوبیت در اثر ایمان و عمل صالح اختصاص به حضرت 

ندارد. 
• از آنجلا کله خداونلد متصلف بله صفلت مقللب القللوب اسلت و علزت انسلان ها بله 
گلر انسلان می خواهلد بیلن ملردم محبلوب باشلد بایلد محبلت خداونلد  دسلت اوسلت ا

متعال را به سوی خود، جلب نماید.2
• محبوبیت هایلى کله بلر ملدار دنیلا طلبلی و برتلری طلبی اسلت بله زودی جایش را 

به نفرت مردم خواهد داد. 

1. آیات والیت در قرآن،ص 374.
2. راه کارهای آن در ضمن بحث بیان شد. 



پیروی مطلق از پیامبر

39

ب   ُقــْر
ْ
ُســوِل َو ِلــِذی ال ــِه َو ِللّرَ

َّ
ى  َفِلل ُقــر

ْ
ْهــِل ال

َ
فــاَء اهلُل َعــى  َرُســوِلِه ِمــْن أ

َ
»مــا أ

ْغِنيــاِء 
َ
ــًة َبــْینَ اْل

َ
َكــْی ال َيُكــوَن ُدول ــبيِل  ِ َو اْبــِن الّسَ كین ســا َیتامــی  َو امْلَ

ْ
َو ال

ُقــوا اهلَل ِإّنَ 
َ
ــوا َو اّت ــُه َفاْنَتُ ــْم َعْن ُك  َفُخــُذوُه َو مــا َنا

ُ
ُســول ــُم الّرَ ُك ِمْنُكــْم َو مــا آتا

ِعقــاِب«
ْ
اهلَل َشــديُد ال

]سوره حشر، آيه 7[

»آنچـه را خداونـد از اهـل ایـن آبادیهـا بـه رسـولش بازگردانـد، از آن خـدا و رسـول و 
خویشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا )این اموال عظیم( 
در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا براى شما آورده 
كـرده خـوددارى نماییـد؛ و از )مخالفـت( خـدا  كنیـد( و از آنچـه نهـى  بگیریـد )و اجـرا 

بپرهیزید كه خداوند كیفرش شدید است!«
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شأن نزول

از آنجلا کله ایلن آیلات، تکمیللی اسلت بلر آیلات گذشلته کله داسلتان شکسلت یهلود 
»بنی نضیر« را بازگو می کرد، شأن نزول آن نیز ادامه همان شأن نزول است.

کله، بعلد از بیلرون رفتلن یهلود »بنی نضیلر« از »مدینله«، باغ هلا  توضیلح ایلن 
و زمین هلاى کشلاورزى و خانه هلا و قسلمتی از املوال آنهلا در مدینله باقلی مانلد، 
جمعی از سلران مسللمین خدمت رسلول خدارسلیدند و طبق آن چه از سلنت 
عصلر جاهلیلت بله خاطلر داشلتند، علرض کردنلد: برگزیده هلاى ایلن غنیملت و 
گلذار، تلا در میلان خلود تقسلیم کنیلم!  یلک چهلارم آن را برگیلر و بقیله را بله ملا وا
آیلات فلوق نلازل شلد و بلا صراحلت گفلت: چلون بلراى ایلن غنائلم، جنگی نشلده 
و مسللمانان زحمتلی نکشلیده اند تملام آن تعللق بله رسلول اهلل )رئیلس حکومت 
اسلالمی( دارد)و او هلر گونله صلالح بداند تقسلیم می کنلد و پیامبر این اموال 
را در میلان مهاجریلن کله دسلت هاى آنهلا در سلرزمین »مدینله« از ملال دنیا تهی 

بلود و تعلداد کمی از انصار، تقسلیم کرد(.1

گان مهم  واژ

__   فیء
فـاَء اهلُل« از ماّده »فلی ء« )بر وزن 

َ
ع و بازگشلت اسلت. »أ فلی ء در اصلل بله معنلی رجلو

شلی ء( بله امواللی نیلز گفتله می شلود کله بدون مشلقت بله دسلت می آید. لذا بله غنائم 
جنگی و همچنین »انفال« )ثروت هاى طبیعی که متعلق به حکومت اسالمی است 

و مالک مشخص ندارد( اطالق می شود.2
و اینکله بلر ایلن دسلته از غنائلم فلی ء )بلر وزن شلی ء( اطالق شلده شلاید بله خاطر آن 
اسلت کله خداونلد تملام مواهلب ایلن جهلان را در اصلل بلراى مؤمنلان و قبلل از همله 
براى پیامبر گرامیش که اشلرف کائنات و خالصه موجودات اسلت آفریده و افراد غیر 

1. »مجمع البیان«، ذیل آیات مورد بحث؛ »بحار االنوار«، ج 19، ص 161؛ »قرطبی«، ج 18، ص 10.
2.  لغات در تفسیر نمونه، ص 57.
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مؤملن و گنله کار در حقیقلت غاصبلان ایلن اموالنلد )هر چند بر حسلب قوانین شلرعی یا 
عرفی مالک محسوب شوند( هنگامی که این اموال به صاحبان حقیقی باز می گردد 

شایسته عنوان فی ء است.1

__   دولة
 دوللة بلا ملاده »تلداول« کله بله معنلی دسلت بله دسلت کردن اسلت، ریشله مشلترک 

دارد.2 

نکات تفسیری 

1( فی ء )غنائم بدون جنگ( 
امواللی کله تحلت عنلوان فلی ء در اختیلار رسلول اهلل�بله عنلوان رهبلر حکوملت 
اسلالمی قلرار می گرفلت املوال فراوانلی بلود کله شلامل کلیله امواللی می شلد کله از غیلر 
طریق جنگ در اختیار مسلمین واقع می شد، این اموال می توانست نقش مهمی در 
تعدیل ثروت در محیط اسالمی ایفا کند، چرا که بر خالف سنت جاهلی هرگز در میان 
ثروتمنلدان اقلوام و قبائلل تقسلیم نمی شلد، بلکله مسلتقیمًا در اختیار رهبر مسللمانان 

بود و او نیز با توجه به اولویت ها آن را تقسیم می کرد.
و چنلان کله در بحلث انفلال گفته ایلم فلی ء بخشلی از انفلال اسلت بخلش دیگلر آن 
ح آن در فقه اسالمی آمده و بالغ بر  تمام اموالی است که مالک مشخص ندارد که شر
ع می شلود و به این ترتیب حجم بیشلترى از مواهب الهی از این طریق  دوازده موضو

در اختیار حکومت اسالمی و سپس در اختیار نیازمندان قرار می گیرد.3 

1. تفسلیر نمونله، ج 23، ص 502؛ انفلال در اصلل از ملاده نفلل )بلر وزن نفلع( بله معنلی زیلادى اسلت، و ایلن 
گلر نلوه را نافلله  کله بله نمازهلاى مسلتحّب نافلله گفتله می شلود چلون اضافله بلر واجبلات اسلت، و همچنیلن ا
می گوینلد بله خاطلر ایلن اسلت کله بلر فرزنلدان افلزوده می شلود، نوفلل بله کسلی گفتله می شلود کله بخشلش 

زیلاد داشلته باشلد. 

گلر بله غنائلم جنگلی نیلز انفلال گفتله شلده اسلت، یلا بله جهلت ایلن اسلت که یك سلسلله املوال اضافی اسلت  و ا
کله بلدون صاحلب می مانلد و بله دسلت جنگجویلان می افتلد در حاللی کله ماللك خاصلی بلراى آن وجلود ندارد، 
و یلا بله ایلن جهلت اسلت کله جنگجویلان بلراى پیلروزى بلر دشلمن می جنگنلد، نله بلراى غنیملت، بنلا بلر ایلن 
ع اضافلی اسلت کله بله دسلت آنهلا می افتد.گرچله آیله فلیء )کله بخشلی از انفلال اسلت( در  غنیملت یلك موضلو
زمینله غنائلم جنگلی وارد شلده اسلت، وللی مفهلوم آن یلك حکلم کللی و عموملی اسلت، و تملام املوال اضافلی 

یعنلی آنچله ماللك خصوصلی نلدارد را شلامل می شلود.   
2. همان،ص 507.

گفتله  تلرک  را  آن  اهللش  کله  زمین هایلى   -1 اسلت  ترتیلب  ایلن  بله  انفلال  دوازده گانله  موضوعلات    .3
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از آن چه گفتیم این نکته روشلن می شلود که در میان آیه اول و دوم که در باال ذکر 
کردیلم تضلادى وجلود نلدارد، هلر چنلد آیله اول ظاهرا فلی ء را در اختیار شلخص پیامبر 
می گلذارد و در آیله دوم مصلارف شلش گانله اى براى آن ذکر می کنلد، زیرا این مصارف 
ششلگانه ذکر اولویت هایى اسلت که پیامبر�در مورد اموالی که در اختیار دارد  باید 
کرم�این همه ثروت را براى شخص خودش  رعایت کند و به تعبیر دیگر پیغمبر ا
نمی خواهلد بلکله بله عنلوان رهبلر و رئیلس حکوملت اسلالمی در هلر موردى الزم اسلت 

صرف می کند. 
  به امامان معصوم�این نکته نیز قابل توجه اسلت که این حق بعد از پیامبر
و بعد از آنها به نواب آنها یعنی مجتهدان جامع الشرایط می رسد، چرا که احکام اسالم 
تعطیل بردار نیست و حکومت اسالمی از مهم ترین مسائلی است که مسلمانان با آن 
سلر و کار دارنلد و قسلمتی از پایه هلاى ایلن حکوملت بلر مسلائل اقتصلادى نهلاده شلده 

است و بخشی از مسائل اقتصادى اصیل اسالمی همین مسائل است.1

2( اطاعت از پیامبر و فلسفه آن
ِيـْم 

َ
َناَك َعل

ْ
ـا اْرَسـل َ

َ
  ف

َ
ّل  َفَقـْد اَطـاَع اهلَل َو َمـْن َتـَو

َ
ُسـول ـْن ُيِطـِع الّرَ می فرمایلد: »ّمَ

«  )سوره نساء، آیه 80(
ً
َحِفيظا

کسلی کله از پیامبلر اطاعلت کنلد اطاعلت خدا کرده و کسلی که سلرباز زند، تلو در برابر 
او مسئول نیستی.

پیامبلر گراملی را از آن نظلر کله وحلی الهی را از مقام ربویلى دریافت می کند، نّبی 
گاه از اخبار غیبی( و از آن نظر که مأمور به ابالغ پیامی از جانب خدا به مردم است،  )آ
رسلول می نامنلد، پیامبلر در ایلن دو مقلام، فاقلد املر و نهلی و اطاعلت و عصیان اسلت و 
وظیفه ای جز پیام گیری و پیام رسانی ندارد و لذا قرآن درباره او می فرماید: »ما عى 
الّرسـول إاّل البـالغ و اهلل يعلـم ومـا تبـدون ومـا تكتمـون« )مائلده ، 99(. »بلرای رسلول 

آن  خلود  میلل  بلا  صاحبانلش  کله  زمین هایلى   -2 بنی نضیلر(  یهلود  اراضلی  )ماننلد  رفته انلد  آنجلا  از  و 
 -5 دریاهلا  سلواحل   -4 ملوات  اراضلی   -3 فلدک(  )ماننلد  کرده انلد  گلذار  وا مسللمانان  رئیلس  بله  را 
بله  جنگ هلا  در  کله  شلاهان  برگزیلده  املوال   -8 هلا  جنلگل  و  بیشله ها   -7 دره هلا   -6 کوه هلا  بلنلدى 
می کنلد انتخلاب  خلود  بلراى  غنائلم  میلان  از  مسللمین  پیشلواى  را  آنچله   -9 می افتلد  مسللمین   دسلت 
 10- غنائملی کله بله وسلیله جنگ هایلى کله بلدون اذن پیشلواى مسللمین اسلت به دسلت می آیلد 11- معادن 
کثریلت  12- میلراث کسلی کله وارثلی نلدارد )البتله در بعضلی از ملوارد فلوق در میلان فقهلا گفتگلو اسلت، وللی ا

قاطلع ایلن ملوارد را قبلول دارنلد، بلراى توضیلح بیشلتر بله کتلب فقهلی مراجعله شلود(. 
1. تفسیر نمونه، ج 23، ص 509.
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وظیفله ای جلز ابلالغ نیسلت وخلدا از آنچله کله آشلکار می سلازید ویلا پنهلان می داریلد، 
گلر قلرآن درقلملرو رسلالت، بلرای رسلول، حلق اطاعلت قائلل می شلود و  گاه اسلت«. ا آ
می فرمایلد: »و مـا أرسـلنا مـن رسـول إاّل ليطـاع بإذن اهلل؛ هیچ رسلولی را اعلزام نکردیم 
مگلر اینکله بله فرملان خلدا، از او اطاعت شلود. )نسلاء ، 64( مقصود اطاعتی اسلت که 
به اطاعت خدا منتهی می شلود، یعنی به پیام های او گوش فرا دهند وبه گفته های 
او ماننلد انجلام نملاز و پرداخلت زکات جامله عملل بپوشلانند، انجلام چنیلن وظایفلی 
در حقیقلت، اطاعلت فرملان خلدا اسلت، نله اطاعلت پیامبلر، هرچنلد بله صلورت ظاهر 
 ِلُیطـاَع ِبـِإْذِن اهلِل«در 

َ
نا ِمـْن َرُسـوٍل ِإاّل

ْ
ْرَسـل

َ
اطاعلت پیامبرنیلز بله شلمار ملی رود.»َو مـا أ

بعضی از موارد که قرآن برای رسلول به عنوان رسلالت حق اطاعت قائل شلده اسلت، 
اطاعت حقیقی او نیسلت، بلکه اطاعت خداسلت و به گونه ای به او نیز نسلبت داده 
می شود از این جهت قرآن شخصیت رسول را نسبت به »مقام رسالت« چنین ترسیم 
می کنلد: »إّنـا أنـت مذّكـر * لسـت عليـم بصيطر« )غاشلیه، 31 – 22(: »یاد آوری کن 
تو تذکر دهنده ای، نه مسّلط بر آنها. در قلمرو اطاعت: در حالی که رسول گرامی یادآور 
و آموزنلده و پیلام رسلانی بیلش نیسلت، گاهلی از جانلب خلدا دارای مقلام اماملت شلده 
و »مفتلرض الطاعله« می گلردد کله بلا توجله بله آن، خلود شلخصًا دارای مقلام املر و نهلی 
می شلود؛ در ایلن قلملرو، پیامبلر فقلط گزارش گلر وحلی و پیلام رسلان الهلی نیسلت، بلکله 
رئیس دولت اسالمی است که برای تنظیم امور امت، باید به نصب و عزل فرماندهان 

و قاضیان و اعزام سپاه و عقد معاهدات بپردازد. 
رسلول گراملی در ایلن صلورت حقیقتلًا دارای املر و نهلی می گلردد که از طلرف خدا به 
عنوان زمامدار مسلمانان، قاضی و داور آنان، مدیر کلیه شئون اجتماعی وسیاسی و 
اقتصلادی و دینلی معرفلی گلردد. در ایلن هنلگام اسلت که او عالوه بلر اطاعت طریقی، 
دارای حلّق اطاعلت موضوعلی می گلردد که فرمانبری از دسلتورات او مایه ی پاداش و 
نافرمانلی موجلب کیفلر می گلردد. قلرآن روی اطاعلت پیامبلر در ملواردی زیلادی تکیله 
ع اطاعت )طریقلی وموضوعی( فرق  لر محّقلق الزم اسلت میلان دو نلو می کنلد و بلر مفِسّ

ع تقسیم کند.  بگذارد و آیات را بر دو نو
اللف: گروهلی کله بلر اطاعلت رسلول فرملان می دهنلد و قرائلن گواهلی می دهلد کله 
مقصلود از اطاعلت او، هملان انجلام دسلتورات الهلی اسلت کله او تبلیلغ می کنلد، مانند 
انجلام فرائلض و دوری از محرملات در ایلن صلورت اطاعلت رسلول راهلی اسلت بلرای 

اطاعت خدا و خود رسول درحقیقت، اطاعت و عصیانی ندارد. 
ب: گروهلی کله او را بله عنلوان »أوللی األمر« و فرمانده وقاضلی و داور معرفی می کند 
و دسلت او را در تنظیلم املور اجتملاع بلاز نهلاده و بله او حلّق امر و نهلی می دهد در چنین 
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مواردی، اطاعت او، موضوعیت پیدا می کند و دارای احکام و حصایص می گردد.1

3(  اطاعت از پیامبر اطاعت از خداوند است
شبیه همین معنا در آیه دیگر نیز آمده است که به عنوان یک حکم مطلق می گوید: 
« )سلوره 

ً
ِيـْم َحِفيظا

َ
ـا اْرَسـلَناَك َعل َ

َ
ّل  ف  َفَقـْد اَطـاَع اهلَل َو َمـْن َتـَو

ُ
ُسـول »َمـْن ُيِطـِع الّرَ

نساء، آیه 80.(
هرکلس از پیامبلر اطاعلت کنلد اطاعلت خدا کرده و کسلانی که سلرپیچی کنند تو در 

برابر آنها مسئول نیستی. 
قابلل توجله این کله فخر رازى در تفسلیر خود می گویلد: »این آیه از قوى ترین دالیل 
عصمت پیامبر اسالم�در جمیع اوامر و نواهی و در جمیع ابالغ هاى او از سوى خدا 
گلر او در چیلزى خطلا کنلد اطاعلت او اطاعت خدا نخواهد بلود و نیز واجب  اسلت؛ زیلرا ا
اسلت در افعاللش نیلز معصلوم باشلد؛ چرا که خداوند امر به متابعلت او)به طور مطلق( 

کرده است«.2  
عالمه طباطبایى در این خصوص می فرماید: 

گاه کردن  کرم�دو حیثیت دارد حیثیت تبلیغ وحی الهی و آ شلخصیت پیامبر ا
ملردم از معلارف و احلکام شلریعت و تفصیلل کلیلات قرآن و حیثیلت زمامدارى و والیت 
او بلر جامعله، زماملدار بله اقتضاى رهبرى الزم اسلت براى اداره جامعه و حفظ اسلاس 
نظام اسالمی، فرمان بدهد و مردم نیز به اطاعت از احکام حکومتی وى موّظف اند.
اطاعلت از ایلن اواملر در حقیقلت اطاعلت خداسلت؛ ولی براى بیان للزوم اطاعت در 

این احکام، واژه اطاعت تکرار شده است.3

�4( گستره اطاعت از پیامبر

�آیه شریفه صرف نظر از سیاقی که دارد، شامل تمامی اوامر و نواهی رسول خدا
می شلود و تنهلا منحصلر بله دادن و نلدادن سلهمی از فلی ء نیسلت، بلکله شلامل همله 

اوامرى که می کند و نواهی اى که صادر می فرماید هست.
ُكْم   َفُخُذوُه َو ما َنا

ُ
ُسـول ُكُم الّرَ بزرگان اهل سلنت نیز همانند امامیه از آیه »َو ما آتا

گرچله املام فخر رازی نخسلت »ما اتيكم الّرسـول«  ـوا« اطلالق فهمیدنلد. ا َعْنـُه َفاْنَتُ
را بله هملان »مـا آتيكـم مـن الغنيمـه والـى ء« معنلا کرده اسلت، اما بعد می گویلد َاجود 

1. برگفته از ترجمه المیزان، ج 4، ص 645 ؛ منشور جاوید ،ج7، ص376.
2. تفسیر کبیر، ج 10، ص 193.

3. المیزان، ج 4، ص 388؛ ج 9، ص 95، 338؛ ج 18، ص 247.
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این اسلت که این آیه اطالق دارد در هرچه که پیامبر گفت یا داد و یا نهی کرد؛ چه در 
مسائل حکومتی و چه در تبیین احکام.

قبل از او زمخشلری در »کشلاف« نیز همین معنا را بیان کرده اسلت. که هم شلامل 
حکم می شلود و هم شلامل حکومت. توضیح آن این اسلت که خدای سلبحان رسول 
اهلل�را هم والی امور مسللمین معرفی کرد هم مبّین و مفّسلر و معّلم مردم و فرمود: 
مهـم الكتـاب واحلكـه« از 

ّ
»و انزلنـا اليـك الّذكـر لتبـّین للنـاس مـا نـّزل اليـم«، »يعل

طرف دیگر هم به ما فرمود: »اطعيوا اهلل و اطيعوا الّرسـول«. این اطاعت رسلول، هم 
در مسلائل حکومتلی اسلت هلم در مسلائل احلکام، چلون اولیلن مبّیلن و اّولیلن معللم، 
گر ایشلان چیزی را در احکام یا در حکومت فرمود  وجود مبارک رسلول اهلل�اسلت ا
اطاعت از دسلتور وی ضروری و الزم اسلت. گذشلته از این که آیه »ما آتیکم الّرسلول« 

اطالق دارد آن آیات هم تأیید می کند.
زمخشری در »کشاف« لطیفه ای را نقل می کند و می گوید: ابن مسعود به مسلمانی 
کله در حلال احلرام، لباس هلای رسلمی و دوختله در بلر کلرده بلود گفلت: تلو کله ُمحرمی 
لباس های دوخته را نباید در بر کنی. آن شخص به ابن مسعود گفت: یک آیه ای از 
قرآن بیاور که داللت کند ُمحرم نباید لباس دوخته بپوشلد او همین آیه را خواند که: 

كم عنه فانتوا«. »ما آتيكم الّرسول فخذوه و ما نا
ما که نباید همه احکام را از قرآن بگیریم، سلّنت هم هسلت، خود قرآن فرمود من 
خیلی چیزها را به رسول گفتم، همچنین خود رسول اهلل�به ما فرمود: »خذو عىن 
مناسـككم« شلما دسلتور حلج را از ملن بگیریلد. صدهلا مسلئله در بلاب حلج هسلت که 
برخی از آنها در قرآن آمده اسلت بقّیه در قرآن نیسلت از سلنت اسلت، محّرمات احرام 
گر کجا  چیسلت؟ تلروک احلرام چله کفلاره ای دارد؟ کّفاره یا قضا دارد یا نلدارد؟ ُمحرم ا
بمیلرد حّجلش قبلول اسلت و کجا حّجش قبول نیسلت؟ هیچ کلدام از این ها در قرآن 
ن  ـوا كمـا رأيتمـو

ّ
نیسلت. دربلاره نملاز هلم ایلن چنیلن اسلت، پیامبلر�فرملود: »صل

«. در سایر ابواب نیز همین طور است.1
ّ

صى
ُ
ا

5( جایگاه مشورت )با توجه به اطاعت محض مشورت چه معنایی دارد؟(
ْمـِر« در سلوره آل 

َ
ـْم َو شـاِوْرُهْم ِف اْل ُ

َ
عالمله طباطبایلى در بلاره عبلارت »َو اْسـَتْغِفْر ل

عمران آیه 159 می فرماید:
ـْم« هلر چند مطلق اسلت و اختصاصی به ملورد بحث آیله ندارد و  ُ

َ
عبلارت »اْسـَتْغِفْر ل

لیکن موارد حدود شلرعی و امثال آن را شلامل نمی شلود، )و چنان مطلق نیسلت که 

1. تسنیم )آیت اهلل جواد(،  ذیل آیه شریفه. 
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گر زنا کلرد تنها برایش طلب  گلر فلردى مرتکلب قتلل شلد او را هم ببخشلاید و یا ا حتلی ا
گلر اطلالق تلا ایلن مقلدار  مغفلرت کنلد و دیگلر حلد شلرعی را بلر او جلارى نسلازد( چلون ا
شلمول داشلته باشلد باعث لغو شلدن تشلریع می گردد، عالوه بر این جمله: َو شاِوْرُهْم 
ْمِر که به یک لحن عطف بر مسلئله عفو و مغفرت شلده، خود شلاهد بر این اسلت 

َ
ِف اْل

کله ایلن دو املر: یعنلی »عفلو« و »مغفرت« در چارچوب والیلت و تدبیر امور عامه بوده، 
چلون این گونله املور اسلت کله مشلورت بلر ملی دارد و املا احلکام الهی خیر، پلس عفو و 

مغفرت هم در همان امور ادارى جامعه است.1
در جای دیگر می فرماید: 

گیلرد  کار  کله وقتلی می خواهلد آن راى را بله  و خلداى تعاللی دسلتورش داده بلود 
 اهلِل«،2 )با 

َ
 َعـى

ْ
ل

َ
ْمـِر، َفـِإذا َعَزْمَت َفَتَوّك

َ
قبلال مشلورت بکنلد و فرملوده: »َو شـاِوْرُهْم ِف اْل

ملردم در هلر املرى کله می خواهلی در بلاره آن تصمیلم بگیلرى نخسلت مشلورت بکلن 
و همیلن کله تصمیلم گرفتلی بلر خلدا تلوکل کلن(، مالحظله می فرماییلد کله ملردم را در 
مشلورت شلرکت داده، وللی در تصمیلم گرفتن شلرکت نداده و تصمیلم خود آن جناب 

)به تنهایى( را معتبر شمرده است.
حال که به این معنا توجه کردید می توانید به خوبى بفهمید که در  معنای اطاعت 
رسلول و اطاعلت خلداى سلبحان تفلاوت وجلود دارد. هر چند که اطاعت از رسلول خدا، 
در حقیقت اطاعت از خدا نیز هست، چون تشریع کننده تنها خدا است، زیرا او است که 
 ِلُیطـاَع ِبِإْذِن 

َ
نا ِمْن َرُسـوٍل ِإاّل

ْ
ْرَسـل

َ
اطاعتلش واجلب اسلت، هلم چنلان کله در آیه: »َو ما أ

اهلِل«، وجوب اطاعت رسول را هم منوط به اذن خدا دانسته، پس بر مردم واجب است 
کله رسلول را در دو ناحیله اطاعلت کننلد، یکلی ناحیله احکاملی کله بله وسلیله وحی بیان 

می کند و دیگر احکامی که خودش به عنوان نظریه و رأى صادر می نماید.3 
پلس بله طلور خالصله اواًل مشلورت مشلمول احلکام الهلی نیسلت و ثانیلًا مشلورت غیلر از 
تصمیم است و مردم در تصمیم نهایى نقشی ندارند بلکه فقط می توانند مشورت بدهند. 

ثار اطاعت از خدا و رسول 6( آ

قرآن برای پیروى از خدا و رسول، آثار و برکاتی را برشمرده که به برخی از آنها اشاره می کنیم:
الف( بهره مندى از محّبت، غفران و رحمت الهی:
ُكم ُذنوَبُكم...«.

َ
ن ُيحِببُكُم اهلُل وَيغِفر ل ِبعو

َ
 »َفاّت

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 87.
2. سوره آل عمران،  آیه 159.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4،ص 618.
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)آل عمران، 31(
ُكم ُترَحون«.

َّ
َعل

َ
 ل

َ
سول »واطيعوا اهلَل والّرَ

 )آل عمران، 132(
ب( ورود به بهشت

ا االنُر...«. )نساء، 13(  ِتَ
َ

ى ِمن ت ر ج
َ

ُه ُيدِخلُه َجنٍت ت
َ
 »... و َمن ُيِطِع اهلَل و َرسول

ورود اهل طاعت به بهشلت طبق قاعده عقلی وجوب وفا به وعده اسلت که ترک آن 
ظلم محسوب می شود.1

ج( قرار گرفتن در کنار ُمنعمین:
ِبّیینَ والّصّديِقینَ  ِيم ِمَن الّنَ

َ
ذيَن انَعَم اهلُل َعل

َّ
 َفاولَك َمَع ال

َ
سول  »وَمن ُيِطِع اهلَل والّرَ

«. )نساء، 69(؛ و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند، )در روز  َهداِء والصِلحین
ُ

والّش
رسلتاخیز،( همنشلین کسلانی خواهد بود که خدا، نعمت خود را بر آنان تمام کرده؛ از 

پیامبران و صّدیقان و شهدا و صالحان.
د( رسیدن به حیات انسانی

ُكـم مِلـا ُيحيیُكـم...«. )انفلال، 24(؛ دعلوت  سـوِل اذا َدعا  »... اسـَتجيبوا هلِلَِّ وِللّرَ
خلدا و پیامبلر را اجابلت کنیلد هنگاملی کله شلما را به سلوی چیزی می خواند که شلما را 

حیات می بخشد... .
هل ( پاداش نیکو و عدم کاستی در آن

گلر اطاعلت کنیلد، خداونلد  »... َفـان ُتطيعـوا ُيؤِتُكـُم اهلُل اجـًرا َحَسـًنا« )فتلح، 16(؛ ا
پاداش نیکی به شما می دهد. 

گر  ُه ال َيِلتُكم ِمن اعمِلُكم شـًیا«.2 )حجرات،14(؛ و ا
َ
»... و ان ُتطيُعوا اهلَل وَرسـول

از خدا و رسولش اطاعت کنید، چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند.
ز( رسیدن به فوز عظیم

ُه َفَقـد فـاَز َفـوًزا َعظيما«. )احزاب، 71( برخی با تمسلک به 
َ
 »وَمـن ُيِطـِع اهلَل و َرسـول

آیلات 66 مائلده؛ 96 اعلراف و 52 نلور، وسلعت روزى و گشلایش درهلاى خیلر را هلم از 
آثار اطاعت دانسته اند.3 

1. المیزان، ج 11، ص 35.
2. جامع البیان، مج 13، ج 25، ص 185.

3. کشف االسرار، ج 3، ص 179؛ التفسیر الکبیر، ج 30، ص 137.
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 در مقابل، پیامدهاى سوء اطاعت نکردن از خدا و رسول و نافرمانی امر و نهی الهی، 
گریبان گیر خود فرد وجامعه عصیان گر می شود. وظیفه پیامبر�تنها رساندن پیام 
 » ـا َعى  َرسـوِلَنا الَبلُغ امُلبین

َ
يُت َفاّن

َّ
 َفـان َتَول

َ
سـول الهلی اسلت1 »واطيُعـوا اهلَل واطيُعـوا الّرَ

)تغابلن، 12( و ایلن انسلان اسلت کله بلا عصیلان فرملان خلدا و رسلول، گرفتلار گمراهی 
 ُمبينـا«. )احزاب، 

ً
 َضلـال

َّ
ُه َفَقـد َضـل

َ
آشلکار خواهلد شلد: »... و َمـن َيعـِص اهلَل و َرسـول

لـمٌی 
َ
ـْم َعـذاٌب أ ْو ُيصيَبُ

َ
ـْم ِفْتَنـٌة أ ْن ُتصيَبُ

َ
ْمـِرِه أ

َ
اِلُفـوَن َعـْن أ ذيـَن ُيحن

َّ
َیْحـَذِر ال

ْ
36( َفل

)نلور،63( پلس آنلان کله فرملان او را مخالفلت می کنند، باید بترسلند از اینکه فتنه اى 
ک به آنها برسد. دامنشان را بگیرد، یا عذابى دردنا

روایات

ِبُعوا آَثاَر َرُسلوِل اهلِل ص َو  َمُه َو اّتَ ْن َتْجَتِنُبوُه َفَقْد َحّرَ
َ
َمَر اهلُل ِبِه أ

َ
ّنَ َما أ

َ
الف( »َو اْعَلُموا أ

َبَع  اِس ِعْنَد اهلِل َمِن اّتَ  الّنَ
َ

َضّل
َ
وا َفِإّنَ أ

ُ
ْهَواَءُکْم َو آَراَءُکْم َفَتِضّل

َ
ِبُعوا أ  َتّتَ

َ
َتُه َفُخُذوا ِبَها َو ال ُسّنَ

َیُه ِبَغْیِر ُهدًى ِمَن اهلل .«2
ْ
َهَواُه َو َرأ

املام صلادق : بدانیلد کله هرچه را خداوند دسلتور داده که از آن دوری کنید آن را 
حرام فرموده )و این دستور دلیل بر حرمت آن است( و از آثار رسول خدا�و سنت )و 
روش( او پیلروی کنیلد و از هلوای نفلس و آراء خود پیروی نکنید که گمراه شلوید، زیرا 
گمراه ترین مردم در پیشلگاه خدا آن کسلی اسلت که از هوای نفس و رای خود بدون 

راهنمایى خدا پیروی کند.
ْسَلَم َو َمْن 

َ
َم َفَقْد أ

َ
ُم َفَمْن َسّل

َ
ْسال ِ

ْ
ْسِلیَم ُهَو اإل ْسِلیُم َو الّتَ َم ُهَو الّتَ

َ
ْسال ِ

ْ
ّنَ اإل

َ
ب( » َو اْعَلُموا أ

ْحَسان .«3 ِ
ْ

ْن ُیْبِلَغ ِإَلی َنْفِسِه ِفي اإل
َ
ُه أ َم َلُه َو َمْن َسّرَ

َ
 ِإْسال

َ
ْم َفال َلْم ُیَسّلِ

امام صادق : بدانید که اسالم همان تسلیم است و تسلیم همان اسالم پس هرکه 
تسللیم گشلت محققًا مسللمان شلده و هرکه تسلیم نشد مسلمان نیست و هرکه خوش 
دارد کله بله حلد نهائلی احسلان و نیکوکاری رسلد بایلد فرمانبرداری خدا را کنلد زیرا هرکه 

فرمانبرداری خدا را کرد به حد نهائی احسان رسیده است.4  

1. جامع البیان، مج 14، ج 28، ص 158.
 4. الکافی، ج 8، ص، 7.

3.هامن، ص11.

4. همان. 
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داستان

ابوبصیر می گوید:
از امام صادق �در مورد سلوره والعادیات پرسلیدم ، امام  فرمود: این سلوره در 
ماجراى وادى یابس )بیابان خشك ( نازل شده است . پرسیدم : قضیه وادى یابس 

از چه قرار بود.
امام صادق فرمود:

 در بیابلان یابلس دوازده هلزار نفلر سلواره نظلام بودنلد، باهلم عهلد و پیملان محکم 
بسلتند کله تلا آخریلن لحظله ، دسلت بله دسلت هلم دهنلد و حضرت محملد  و علی 

 را بکشند.
جبرئیل جریان را به رسول خدا �اطالع داد. حضرت رسول �نخست ابوبکر 
و سپس عمر را با سپاهی چهار هزار نفرى به سوى ایشان فرستاد که البته بى نتیجه 

بازگشتند.
پیامبلر�در مرحلله آخلر عللی   را چهلار هلزار نفر از مهاجر و انصار به سلوى وادى 
یابس رهسلپار نمود. حضرت علی  با سلپاه خود به طرف آن بیابان خشلك حرکت 

کردند.
به دشلمن خبر رسلید که سلپاه اسلالم به فرماندهی علی   روانه میدان شلده اند. 

دویست نفر از مردان مسلح دشمن به میدان آمدند.
علی  با جمعی از اصحاب به سوى آنان رفتند. هنگامی که در مقابل ایشان قرار 
گرفتند. از سلپاه اسلالم پرسلیده شلد که شلما کیسلتید و از کجا آمده اید و چه تصمیمی 

دارید؟ علی در پاسخ فرمود:
- ملن عللی بلن ابلى طاللب پسلر عملوى رسلول خلدا، بلرادر او و فرسلتاده او هسلتم ، 
گلر ایمان  شلما را بله شلهادت یکتایلى خلدا و بندگلی و رسلالت محمددعلوت می کنلم . ا

بیاورید، در نفع و ضرر شریك مسلمانان هستید.
ایشان گفتند:

سلخن تلو را شلنیدیم ، آملاده جنلگ بلاش و بلدان که ما، تو و اصحلاب تو را خواهیم 
کشت ! وعده ما صبح فردا.

علی    فرمود:
 واى بلر شلما! ملرا بله بسلیارى جمعیلت خلود تهدید می کنیلد؟ بدانید که ملا از خدا و 
فرشلتگان و مسللمانان بلر ضلد شلما کملك می جوئیلم : )وال حول و ال قلوة اال باهلل العلی 



202

العظیم (
دشلمن بله پایگاه هلاى خلود بازگشلت و سلنگر گرفلت . عللی  نیلز هملراه اصحاب 
بله پایلگاه خلود رفتله و آماده نبرد شلدند. شلب هنلگام ، علی  فرمان داد مسللمانان 
مرکب هلاى خلود را آملاده کننلد و افسلار و زیلن و جهلاز شلتران را مهیلا نماینلد و در حلال 

آماده باش کامل براى حمله صبحگاهی باشند.
وقتلی کله سلپیده سلحر نمایلان گشلت ، عللی   بلا اصحلاب نملاز خواندنلد و بله 
سلوى دشلمن حملله بردنلد. دشلمن آن چنلان غافلگیر شلد که تا هنلگام درگیرى نمی 
فهمیلد مسللمین از کجلا بلر آنلان هجلوم آورده انلد. حملله چنلان تنلد و سلریع بلود، کله 
کت رسلیدند. در نتیجله ، زنان و  قبلل از رسلیدن باقلی سلپاه اسلالم ، اغللب آنان به هال

کودکانشان اسیر شدند و اموالشان به دست مسلمین افتاد.
جبرئیلل امیلن ، پیلروزى عللی    و سلپاه اسلالم را بله پیامبلر �خبلر دادنلد. آن 
حضرت بر منبر رفتند و پس از حمد و ثناى الهی ، مسلمانان را از فتح مسلمین با خبر 

نموده و فرمودند که تنها دو نفر از مسلمین به شهادت رسیده اند!
پیامبر � و همه مسللمین از مدینه بیرون آمده و به اسلتقبال علی  شلتافتند و 
در یك فرسخی مدینه ، سپاه علی   را خوش آمد گفتند. حضرت علی   هنگامی 
کله پیامبلر را دیدنلد از مرکلب پیلاده شلده ، پیامبلر�نیلز از مرکب پیاده شلدند و میان 
  از علی ،� را بوسلیدند. مسللمانان نیز مانند پیامبر  دو چشلم )پیشلانی ( علی
کله بله دسلت  کثلرت غنایلم جنگلی و اسلیران و املوال دشلمن  قدردانلی می کردنلد و 

مسلمین افتاده بود را از نظر می گذراندند.
در این حال ، جبرئیل امین نازل شد و به میمنت این پیروزى سوره )عادیات ( به 

کرم�وحی شد: رسول ا
)والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فاءثرن به نقعا فوسلطن 
به جمعا...(1 اشلك شلوق از چشلمان پیامبر � سلرازیر گشلت ، و در اینجا بود که آن 

سخن معروف را به علی  فرمود:
گلر نملی ترسلیدم کله گروهلی از امتلم ، مطلبلی را کله مسلیحیان دربلاره حضلرت  )ا
مسلیح �گفتله انلد، دربلاه تلو بگوینلد، در حق تو سلخنی می گفتم کله از هر کجا عبور 

کنی خاك زیر پاى تو را براى تبرك برگیرند!(2

1. سوره عادیات، آیه 5 ـ 1.

2. داستان هاى بحاراالنوار، ج 1، ص 39.
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 خالصه و نتیجه گیری

• گرچه آیه فوق در زمینه غنائم جنگی وارد شده است، ولی مفهوم آن یک حکم کلی 
و عمومی است و تمام اموال اضافی یعنی آنچه مالک خصوصی ندارد را شامل می شود.

• امواللی کله تحلت عنلوان فلی ء در اختیلار رسلول اهلل�بله عنلوان رهبلر حکوملت 
اسلالمی قلرار می گرفلت املوال فراوانلی بلود کله شلامل کلیله امواللی می شلد کله از غیلر 
طریق جنگ در اختیار مسلمین واقع می شد، این اموال می توانست نقش مهمی در 
تعدیل ثروت در محیط اسالمی ایفا کند، چرا که بر خالف سنت جاهلی هرگز در میان 
ثروتمنلدان اقلوام و قبائلل تقسلیم نمی شلد، بلکله مسلتقیما در اختیار رهبر مسللمانان 

بود و او نیز با توجه به اولویت ها آن را تقسیم می کرد.
ُقوا اهلَل ِإّنَ اهلَل َشِديُد 

َ
وا َو اّت ُكْم َعْنُه َفاْنَتُ  َفُخُذوُه َو ما َنا

ُ
ُسول ُكُم الّرَ • جمله »َو ما آتا

ِعقـاِب«. هلر چنلد در ماجلراى غنائلم بنلی نضیلر نلازل شلده، وللی محتلواى آن یلک 
ْ
ال

حکم عمومی در تمام زمینه ها و برنامه هاى زندگی مسللمان ها اسلت و سلند روشلنی 
است براى حجت بودن سنت پیامبر. بزرگان اهل سنت نیز همانند امامیه از آیه 

وا« اطالق فهمیدند. ُكْم َعْنُه َفاْنَتُ  َفُخُذوُه َو ما َنا
ُ

ُسول ُكُم الّرَ »َو ما آتا
• قرآن برای پیروى از خدا و رسول، آثار و برکاتی را برشمرده و در مقابل، پیامدهاى 
سلوء اطاعلت نکلردن از خلدا و رسلول و نافرمانلی املر و نهلی الهلی، گریبانگیلر خلود فلرد 

وجامعه عصیان گر می شود. وظیفه پیامبر�تنها رساندن پیام الهی است.
• بایلد در برابلر دسلتورها، برنامه هلا و داورى هلاى پیامبلر� بله طور کامل تسللیم 

بود و این جز با قبول مقام »عصمت« او ممکن نیست.                        





اثر اختالف
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َو  وا 
ُ
َفَتْفَشــل َتناَزُعــوا  ال  َو  ُه 

َ
َرُســول َو  اهلَل  طيُعــوا 

َ
أ »َو 

يــَن« اِبر الّصَ َمــَع  اهلَل  ِإّنَ  وا  اْصِبــُر َو  ُیُكــْم  ر َتْذَهــَب 
]سوره انفال، آيه 46[

»و )فرمـان( خـدا و پیامبـرش را اطاعـت نماییـد! و نـزاع )و 
كشـمكش( نكنیـد، تـا سسـت نشـوید، و قدرت )و شـوكت( 
شـما از میـان نـرود! و صبـر و اسـتقامت كنیـد كـه خداونـد بـا 

استقامت كنندگان است!«
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گان مهم  واژ

__   اطاعت

ع  ایلن واژه از ریشله »ط- و- ع« )ضلد َکلْره( بله معنلاى فرملان بردن1 هملراه با خضو
و رغبلت اسلت.2 در تفلاوت اطاعلت با »اّتباع« و »اجابلت« گفته اند: اطاعت فرمانبرى 
از موجلودى برتلر اسلت، درحالی کله اّتبلاع، پیلروى بلدون فرملان و اجابلت، پذیلرش 

درخواست موجود زیر دست است.3
واژه اطاعت و مشلتقات آن 78 بار در قرآن به کار رفته و مضمون آن از برخی آیات 

نیز که مشتمل بر این واژه و مشتقات آن نیست، استفاده می شود.4

__    ریح 

گر به نزاع با یکدیگر برخیزید سست می شوید  به معنی باد است و اینکه می گوید: ا
و به دنبال آن باد شما را از میان خواهد برد اشاره لطیفی به این معنی است که قوت 
و عظملت و جریلان املور بلر وفلق ملراد و مقصودتلان از میلان خواهلد رفلت زیرا همیشله 
وزش بادهلاى موافلق سلبب حرکلت کشلتی ها بله سلوى منزل مقصود بوده اسلت و در 
آن زملان کله تنهلا نیروى محرک کشلتی وزش باد بود ایلن مطلب فوق العاده اهمیت 

داشت.5

__    فشل
« از ماّده »َفَشلل« به معناى سسلت شلدید است.6  الَفَشُل: ضعف و سستی  ُتْ

ْ
»َفِشـل

همراه با ترس و بزدلی است.7

ع«. 1. مقابیس اللغه، ج 3، ص 431؛ المصباح، ج 2، ص 380، »طو
ع«. 2. مفردات، ص 529؛ التحقیق، ج 7، ص 138، »طو

3. التحقیق، ج 1، ص 377، »تبع«.
4. دائرة المعارف قرآن کریم)3(، ص  528.

5. لغات در تفسیر نمونه، ص262.
6. همان، ص 422.

7. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 3، ص 61.
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نکات تفسیری

1( پیام آیه اطاعت و اتحاد
از مفهوم آیه برمی آید که اّتحاد، باعث استوارى و استحکام صفوف مسلمانان در برابر 
دشمنان می شود؛ چنان که در جاى دیگر، مؤمنانی را که در کنار یک دیگر صف تشکیل 
داده، بسلان بنیان مرصوص در راه خدا به نبرد می پردازند، سلتوده اسلت: »اّنَ اهلَل ُيِحّبُ 

م ُبنینٌ َمرصوٌص«. )صف، 4( ُ ا َكاّنَ
ً

ذيَن ُيقِتلوَن ف َسبيِلِه َصّف
َّ
ال

قلرآن، از مسللمانان خواسلته تلا بلا تقویلت قلواى جسلمانی و نظاملی، زمینله رعب و 
وحشلت دشمنانشلان را فراهم سلازند )انفال، 60(؛ بدین رو، آنان را از منازعه برحذر 
داشلته و آن را زمینله سلاز از دسلت رفتلن هیمنله آنلان در دل دشلمنان دانسلته اسلت: 
ُیُكـم«. )انفلال، 46( گویا اّتحلاد و یگانگی مؤمنان باعث  َتنَزعـوا... و َتذَهـَب ر »وال
گلر مسللمانان بخواهنلد ایلن هیمنله خلود را در میان  حفلظ ایلن هیمنله خواهلد بلود و ا

جهانیان حفظ کنند، یگانه راه آن، پاى بندى به این یگانگی است.1  

2( بحثی در باره اطاعت
بلرای ایلن کله معنلای ایلن آیله را بهتلر بفهمیم الزم اسلت برخی نکات تفسلیری که 
ْمِر ِمْنُكْم َفِإْن َتناَزْعُتْ 

َ
ِل اْل و

ُ
 َو أ

َ
ُسول طيُعوا الّرَ

َ
طيُعوا اهلَل َو أ

َ
ذيَن آَمُنوا أ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
در آیه »يا أ

ْحَسـُن 
َ
َیـْوِم اْلِخـِر ذِلَك َخْیٌر َو أ

ْ
ُسـوِل ِإْن ُكْنـُتْ ُتْؤِمُنـوَن ِبـاهلِل َو ال وُه ِإَل اهلِل َو الّرَ

ُ
ف  َشْ ٍء َفـُرّد

وياًل« )نساء، 59( وجود دارد را بررسی کنیم. 
ْ
َتأ

عالمه می فرماید: 
« جمله اى اسلت 

َ
ُسـول ِطيُعوا الّرَ

َ
ِطيُعوا اهلَل َو أ

َ
جاى هیچ تردیدى نیسلت که آیه: »أ

که به عنوان زمینه چینی براى مطلب بعدى آورده شد و آن مطلب عبارت است از این 
که دستور دهد مردم در هنگام بروز نزاع به خدا و رسول او مراجعه کنند، هر چند که آیه 
ملورد بحلث در عیلن حلال کله جنبله زمینله چینلی را دارد، مضمونش اسلاس و زیربناى 

همه شرایع و احکام الهی است.2  
ُسوِل...« این جمله تفریع و نتیجه گیرى از  وُه ِإَل اهلِل َو الّرَ

ُ
»َفِإْن َتناَزْعُتْ ِف َشْ ٍء َفُرّد

ِطيُعوا اهلَل...« از آنجایى 
َ
حصرى است که از مورد آیه استفاده می شد، چون جمله »أ

کله اطاعلت خلدا و رسلول کلردن را واجلب می کلرد، از آن فهمیلده می شلود کله منظلور 
اطاعت در مواد دینی است، که متکفل رفع همه اختالف هایى است که ممکن است 

1. دائرة المعارف قرآن کریم)2(، ص 85.
2. همان،ص 617.
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در دین خدا پیدا بشود. و نیز بر آورنده هر حاجتی است که ممکن است پیش بیاید، 
دیگر موردى باقی نمی ماند که مردم در آن مورد به غیر خدا و رسول او مراجعه کنند، 
در نتیجه معناى کالم چنین می شود که شما مردم باید تنها و تنها خدا و رسول و اولی 
األمر را اطاعت کنید نه طاغوت را و این همان حصرى است که گفتیم از آیه استفاده 
گلر در  می شلود و نتیجله آن، مضملون جملله ملورد بحلث اسلت کله می فرمایلد: پلس ا

ع کردید آن را به خدا و رسول رد کنید.1 امرى تناز
اطاعت در آیه شریفه

کله منظلور از اطاعلت، اطاعلت  ه«ظاهر سلیاق ایلن اسلت 
َ
ِطيُعـوا اهلَل َو َرُسـول

َ
»َو أ

دسلتوراتی اسلت کله از ناحیله خلدا و رسلول راجلع بله املر جهلاد و دفلاع از حریلم دیلن و 
بیضه اسلالم صادر می شلود و آیات جهاد و دسلتورات نبوى مشلتمل بر آن اسلت، مثل 
اینکه باید اول اتمام حجت کنند و در حین جنگ متعرض زن و فرزند دشمن نشوند 

و بدون اطالع دشمن بر ایشان شبیخون نزنند و همچنین احکام دیگر جهاد.
ُیُكـْم« یعنلی بلا نلزاع و کشلمکش در میلان خلود  وا َو َتْذَهـَب ِر

ُ
»َو ال َتناَزُعـوا َفَتْفَشـل

ایجلاد اختلالف نکنیلد و در نتیجله خلود را دچلار ضعلف اراده مسلازید و علزت و دولت و 
یلا غلبله بلر دشلمن را از دسلت مدهیلد، چون اختلالف، وحدت کلمه و شلوکت و نیروى 

شما را از بین می برد.2

3( توصیه به صبر در آیه شریفه
يـَن« یعنلی هملواره در برابلر مصائلب و نامالیملات  اِبِر وا ِإّنَ اهلَل َمـَع الّصَ »َو اْصِبـُر
کثرا در ذکر  جنگی که دشلمن به وسلیله آن تهدیدتان می کند مالزم خویشلتن دارى و ا
خدا و اطاعت او و رسولش بوده باشید و حوادث و سنگینی بار اطاعت شما را از جاى 

نکند و از پا درنیاورد و لذت معصیت و عجب و تکبر شما را گمراه نسازد.
کید فرمود، براى این اسلت  يَن« تا اِبِر گلر املر بله صبلر را، بلا جملله» ِإّنَ اهلَل َمَع الّصَ و ا
که صبر قوى ترین یاور اسلت در شلدائد و محکم ترین رکن اسلت در برابر تلّون در عزم 

و سرعت تحّول در اراده.
و همین صبر است که به انسان فرصت تفکر صحیح داده و به منزله خلوتی است 
که در هنگام هجوم افکار پریشان و صحنه هاى هول انگیز و مصائبی که از هر طرف 
رو ملی آورد بله انسلان فرصلت می دهلد کله صحیلح فکلر نملوده و رأى مطمئلن  اتخلاذ 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 641.
2.همان، ج  9، ص 126.
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کند، پس خداى سبحان با مردم صابر است.1

4( عوامل پیروزی )پایداری، یاد خدا، اطاعت و صبر(
در آیه ى قبل، به دو عامل از عوامل پیروزى مؤمنان یعنی »پایدارى« و »یاد خدا« 
ح اسلت، چنان که در آیه ى قبل  اشلاره شلد و در این آیه، عامل اطاعت و وحدت مطر
بله ثبلات قلدم از جهلت جسلم وظاهلر اشلاره شلد و در ایلن آیله، از صبلر در جنبله  روانی و 
باطنی یاد شلده اسلت. »ریح« باد، کنایه از قدرت و شلوکت اسلت، همچون بادى که 
گلر در  پرچم هلا را بله اهتلزاز در ملی آورد و نشلانه برپایلى، کامروایلى و عظملت اسلت. ا

سایه اختالف و نزاع، این عظمت بر باد رود، خوار و حقیر می شوید. 
کید الهی اسلت که در  اّتحاد و یکپارچگی و دورى از اختالف و تفرقه، از دسلتورات ا
آیات متعّدد به آن فرمان داده اسلت و این فرمان باید در تمام زمینه ها رعایت شلود، 
مخصوصلًا در حلال جنلگ و درگیلرى بلا دشلمن کله ضلرورت بیشلترى دارد، چنانکله 
خداوند در سوره صف از اتحاد، نظم و هماهنگی مجاهدان تعریف کرده است. »ِإّنَ 

ْم ُبْنياٌن َمْرُصوٌص« )صف، 4( ُ ّنَ
َ
ا َكأ

ً
وَن ِف َسِبيِلِه َصّف

ُ
ِذيَن ُيقاِتل

َّ
اهلَل ُيِحّبُ ال

پیام ها

1. جهاد، باید با فرماندهی رهبر مسللمانان و به فرمان خدا و رسلول )و جانشلینان 
ُه .«

َ
ِطيُعوا اهلَل َو َرُسول

َ
ِقيُتْ ِفَئًة َفاْثُبُتوا... َو أ

َ
بر حّق( او باشد. »ِإذا ل

ُه« 
َ
ِطيُعـوا اهلَل َو َرُسـول

َ
2. قانلون و رهبلر الهلی، محلور وحلدت و اتحلاد اسلت. »أ

ُه« به رهبر آسمانی اشاره دارد(
َ
ِطيُعوا« به قوانین الهی و »َرُسول

َ
»أ

وا َو 
ُ
3. نلزاع، شلما را از درون پلوک سلاخته و از بیلرون، بى آبلرو می کنلد. »َفَتْفَشـل

ُیُكـْم« )در طلول تاریلخ، چله ضعف هلا و شکسلت هایى کله بله خاطلر عملل  َتْذَهـَب ِر
نکردن به این آیه، نصیب مسلمانان شده است!(

گر چیزى بر خالف میل ما بود، یا بر خالف  4. در اطاعت و وحدت، پایدار باشیم و ا
وا« میل ما عمل شد، صابر باشیم و یکدیگر را تحّمل کنیم. »َو اْصِبُر

5. ایملان بله اینکله خداونلد بلا صابلران اسلت، انسلان را بله صبلر و پایلدارى سلوق 
يَن« اِبِر وا ِإّنَ اهلَل َمَع الّصَ می دهد. »َو اْصِبُر

يَن«2 اِبِر 6. نصرت و امداد الهی، با صابران است. »ِإّنَ اهلَل َمَع الّصَ

1. همان. 
2. تفسیر نور، ج 3، ص 330.
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ثار اجتماعی اختالف آ

1-ذلت مؤمنان و سیطره ستم گران بر آنان 

قلرآن بلا بیلان داسلتان قلوم موسلی  بله انگیلزه و سیاسلت های فرعونلی در ایجاد 
تفرقله و اختلالف میلان قوم اشلاره درباره شلیوه چگونگی سلیطره ذللت آفرین فرعونی 
ْم   َيْسَتْضِعُف طاِئَفًة ِمْنُ

ً
ها ِشَیعا

َ
ْهل

َ
 أ

َ
ْرِض َو َجَعل

َ
بیان می کند: »ِإّنَ ِفْرَعْوَن َعال ِفي اْل

ْفِسـديَن ؛ فرعلون در زمیلن عللّو و  ـُه كاَن ِمـَن امْلُ
َ
ْبناَءُهـْم َو َيْسـَتْحيي  ِنسـاَءُهْم ِإّن

َ
ـُح أ ُيَذّبِ

برتری جسلت و اهل زمین را به گروه ها و دسلته های چندی تقسلیم کرد تا گروهی از 
ایشلان را ضعیف و ناتوان قرار دهد و به قتل و کشلتار برخی اقدام کند و زنانشلان را به 
بى حیایى کشد و آنان را برای مقاصد نفسانی و شوم، زنده نگه دارد.« )قصص، 4(

2- قدرت یافتن فرومایگان

یافتلن  قلدرت  بیلان می کنلد سلیطره و  بلرای اختلالف  قلرآن  کله  آثلاری  از دیگلر 
فرومایلگان اسلت؛ زیلرا بلا اختلالف فرهیختلگان و نخبلگان قلوم تضعیلف و یلا کشلته 
می شلوند و زمینله بلرای قلدرت یافتلن فرومایلگان فراهلم می آیلد. برخی تعبیلر قرآنی، 
برانگیختلن علذاب از زیلر پلای ملردم کله در آیله 56  سلوره انعام آمده بله معنای قدرت 
یافتن فرومایگان و کسانی دانسته اند که در طبقات زیرین اجتماعی می زیستند و از 

هرگونه اخالق انسانی و رفتار پسندیده عاری بوده اند.1 

3- نزاع و سستی
نزاع از دیگر پیامدهای شوم و زیان باری است که قرآن به آن اشاره می کند. 

گر جنگی بر افروخته شود تنها دامن فتنه  قرآن هشدار می دهد که در پى اختالف ا
جویان را نمی گیرد بلکه همه از این آتش زیان می بینند.2 

ع و فشلل شلدن؛ تلالزم برقلرار کرده انلد. پیلش از ایلن  برخلی از آیلات قلرآن میلان تنلاز
ع توضیح داده شلد به نظر می رسلد معنایى که در التحقیق3 ارائه  درباره ی معنای تناز

شده است، دقیق تر از سایر معانی باشد.
ع پلس از فشلل شلدن ذکر شلده اسلت. بله عنوان  در برخلی از آیلات قلرآن مجیلد تنلاز
نمونه در آیه 152 از سوره مبارکه آل عمران علت شکست در جنگ احد، ابتدا سستی 

1. المیزان، ج7 ،ص136. 
2.  انعام 56 و انفال 52.

3. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوى.
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َقْد َصَدَقُكُم اهلُل 
َ
ع مؤمنین با یکدیگر عنوان شده است: »َو ل و فشل شدن و سپس تناز

ُكْم ما  را
َ
ْمِر َو َعَصْیُتْ ِمْن َبْعِد ما أ

َ
ُتْ َو َتناَزْعُتْ ِف اْل

ْ
ْم ِبِإْذِنِه َحّتَ ِإذا َفِشل وَنُ ّسُ ُ َ

َوْعَدُه ِإْذ ت
 وَن« و یا در آیه 43 از سلوره  مبارکه  عمران پس از اشلاره به خواب پیامبر اعظم ّبُ ِ

ُ
ت

ْو 
َ
دربلاره کلم بلودن افراد لشلکر دشلمن، علت ایلن خواب را چنین بیان می کنلد که »َو ل

گر ایشان را به تو بسیار نشان می داد قطعًا  ْمِر؛ و ا
َ
َتناَزْعُتْ ِف اْل

َ
ُتْ َو ل

ْ
َفِشل

َ
 ل

ً
َكُهْم َكثيرا را

َ
أ

سست ]فشل[ می شدید و حتمًا در کار ]جهاد[ منازعه می کردید.« 
املا خداونلد متعلال در آیله  46 از سلوره  مبارکله  انفلال »فشلل شلدن« را نتیجله ی 
وا؛ نزاع نکنید چرا که فشلل خواهید 

ُ
ع« معرفی کرده اسلت: »َو ال َتناَزُعوا َفَتْفَشـل »تناز

شد.« 

4- از بین رفتن هیبت و اقتدار 
از دیگلر پیامدهلای زیانبلار اختلالف و تفرقله اسلت کله قلرآن بلدان اشلاره می کنلد و 
گر اختالف کنید هیبت شما در چشم دشمنان فرو می ریزد و به دشمنان  می فرماید: ا
جلرأت می دهلد تلا بله شلما یلورش آورنلد و ایلن گونه می شلود که شلما همانند بلادی بر 
هوا برخاسته و نابود می شوید و از شما چیزی باقی و پایدار و برقرار نمی ماند.1 خداوند 
بلرای ایلن کله مردملان و املت اسلالم را از تفرقله و اختلالف دورسلازد، تشلدید مجلازات 
را بله عنلوان عاملل بازدارنلده قلرار داده اسلت و گفتله اسلت کله یکلی از عواملل تشلدید 
مجلازات و نیلز تشلدید قوانیلن و سلخت گیلری در قانون گلذاری ایلن اسلت کله املت 

گرفتار تفرقه شوند.
در داسلتان اصحاب سلبت که امت یهودی دچار تفرقه شلده بودند خداوند عالوه 
بلر علذاب سلخت بلر ایشلان، قوانیلن تشلدیدی دیگلری را وضلع می کنلد. تلا دیگلر در 
پلى اختلالف نرونلد.2 در تفاسلیر آملده کله خداونلد روز جمعله را روز اسلتراحت و انجلام 
کله خداونلد تلا روز جمعله  برنامه هلای عبلادی قلرار داده بلود؛ املا یهلود بلا ایلن ادعلا 
مشلغول خلقت بوده روز شلنبه را روز اسلتراحت خدا و خود قرار داده و آن روز را تعطیل 
کردنلد. خداونلد نیلز آن روز را بلرای ایشلان روز تعطیلل قلرار می دهلد و حکلم تشلریعی 
تشلدید شلده ای را نسلبت بله آنلان اعملال می کنلد کله نمی بایسلت در روز شلنبه کار 
کننلد. بلا ایلن همله گروهلی بلرای ماهیگیلری وسوسله می شلوند و روز عبلادت را به کار 
می پردازنلد کله خداونلد آنلان را مجلازات و بله شلکل میملون درملی آورد. درایلن آیلات 
بیلان می شلود کله عللت تشلدید قوانیلن اختالف ایشلان بوده اسلت،چنان که تشلدید 

1.  انفال، 64.
2.  اعراف، 163و 166؛ نحل ،124.
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مجازات نیز به جهت همان قانون تشدیدی صورت می گیرد.1
عالوه بر موارد یاد شده آیات متعدد دیگری از قرآن مجید به بیان برخی از آثار سوء 
ع در املت و جامعله ی اسلالمی پرداختله اسلت. ملا در ادامله بله  تفرقله، اختلالف و تنلاز

بیان این آثار می پردازیم:

5 - جدایی و شکاف بین مردم
یکلی از موضوعاتلی کله ممکن اسلت به عنلوان موضوعی برای اختالف مسللمانان 
ح باشد، اختالف درباره کتاب آسمانی است. لذا خداوند متعال در آیه ی 176 از  مطر
سلوره مبارکه بقره یکی از آثار این اختالف را »شلقاق بعید« معرفی کرده اسلت: »َو ِإّنَ 
ى  ِشـقاٍق َبعيد ؛ کسلانی که در باره کتاب ]خدا[ با یکدیگر 

َ
ِكتاِب ل

ْ
ُفوا ِف ال

َ
ذيَن اْخَتل

َّ
ال

به اختالف پرداختند، در ستیزه ای دور و درازند.«
کلمه شلقاق در اصل به معنی شلکاف و جدایى اسلت این تعبیر شلاید اشلاره به این 
باشلد که ایمان و تقوا و افشلا کردن حق، رمز وحدت و اتحاد در جامعه انسلانی اسلت، 
کندگلی و جدایلى و شلکاف اسلت نله شلکاف  املا خیانلت و کتملان حقائلق، موجلب پرا

سطحی که آن را بتوان نادیده گرفت بلکه جدایى و شکاف عمیق!2

6-جنگ داخلی

ع جنگ و نزاع  خداونلد متعلال یکلی از آثلار اختلالف و چنددسلتگی را احتمال وقلو
داخلی میان صاحبان آرا مختلف عنوان کرده است. لذا در )آیه 65 از سوره مبارکه 
ْو ِمْن 

َ
 ِمْن َفْوِقُكـْم أ

ً
ْیُكـْم َعذابا

َ
ْن َيْبَعَث َعل

َ
قـاِدُر َعـى  أ

ْ
 ُهـَو ال

ْ
انعلام( می فرمایلد: »ُقـل

َس َبْعض  ؛ بگو او تواناست که 
ْ
 َو ُيذيَق َبْعَضُكْم َبأ

ً
ِبَسُكْم ِشَیعا

ْ
ْو َيل

َ
ْرُجِلُكْم أ

َ
ِت أ ْ َ

ت
از باالی سلرتان یا از زیر پاهایتان عذابى بر شلما بفرسلتد یا شلما را گروه گروه به هم 

اندازد ]و دچار تفرقه سازد[ و عذاب بعضی از شما را به بعضی ]دیگر[ بچشاند.«
عالمه طباطبایى در تفسیر بخشی از این آیه می نویسد:

َس َبْعٍض« چنین برمی آید 
ْ
 َو ُيِذيَق َبْعَضُكْم َبأ

ً
ِبَسُكْم ِشَیعا

ْ
ْو َيل

َ
از ظاهر این جمله »أ

کله می خواهلد دسلته بندی هایى را کله بعد از رحلت رسلول خدا پیلش آمد، پیش گویى 
گونی در اسلالم پدیلد آید و  نمایلد، هملان دسلته بندی هایى کله باعلث شلد مذاهب گونا
هلر فرقله ای در بلاره ی مذهلب خلود اعملال تعصب و حمایت جاهالنه نملوده و آن همه 
جنگ های خونین و برادرکشی به راه افتد و هر فرقه ای، فرقه ی دیگر را مهدورالدم و از 

1. بحاراالنوار، ج 41، ص51؛ تبیان، ج 6، ص438؛ المیزان، ج 21، ص 370.
2. تفسیر منونه، ج 1، ص، 595.
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« و جمله 
ً
ِبَسـُكْم ِشـَیعا

ْ
ْو َيل

َ
حریم دین و مرز اسلالم بیرون بداند. و از این روی، جمله »أ

َس َبْعٍض« هر دو اشاره به یک عذاب خواهند بود.1
ْ
»ُيِذيَق َبْعَضُكْم َبأ

 7- شکست در برابر دشمن  
خداونلد متعلال در آیله  103 از سلوره  آل عملران عللت شکسلت مسللمانان در جنلگ 

ع آن ها با یکدیگر عنوان کرده است: احد را فشل شدن و تناز
ْمـِر َو 

َ
ُتْ َو َتناَزْعـُتْ ِف اْل

ْ
ْم ِبِإْذِنـِه َحـّتَ ِإذا َفِشـل ـوَنُ ّسُ ُ َ

َقـْد َصَدَقُكـُم اهلُل َوْعـَدُه ِإْذ ت
َ
»َو ل

 َّ ُ
يُد اْلِخَرَة ث ْنيا َو ِمْنُكْم َمْن ُير

ُ
يـُد الّد وَن ِمْنُكْم َمْن ُير ّبُ ِ

ُ
ُكـْم ما ت را

َ
َعَصْیـُتْ ِمـْن َبْعـِد مـا أ

؛ و ]در نبرد  ْؤِمنین  امْلُ
َ

َقـْد َعفـا َعْنُكـْم َو اهلُل ُذو َفْضـٍل َعـى
َ
ـْم ِلَیْبَتِلَیُكـْم َو ل َصَرَفُكـْم َعْنُ

احلد[ قطعلًا خلدا وعلده  خلود را بلا شلما راسلت گردانیلد: آن گاه کله بله فرملان او، آنلان را 
می کشلتید، تا آن که سسلت شلدید و در کار ]جنگ و بر سلر تقسلیم غنایم [ با یکدیگر به 
نلزاع پرداختیلد و پلس از آن کله آنچله را دوسلت داشلتید ]یعنی غنایم را[ به شلما نشلان 
داد، نافرمانی نمودید. برخی از شما دنیا را و برخی از شما آخرت را می خواهد. سپس 
برای آنکه شلما را بیازماید، از ]تعقیب [ آنان منصرفتان کرد و از شلما درگذشلت و خدا 

نسبت به مؤمنان، با تفضل است .«

8- گمراهی
یکلی از نشلانه های آشلکار اختلالف از نظلر قلرآن مجیلد، گمراهلی از صراط مسلتقیم 
ّنَ هذا ِصراطی  

َ
اسلت. خداونلد متعلال در آیله ی 153 از سلوره ی انفال می فرمایلد: »َو أ

َق ِبُكْم َعْن َسبيِله؛ و ]بدانید[ این است راه   َفَتَفّرَ
َ

ُبل ِبُعوا الّسُ ِبُعوُه َو ال َتّتَ
َ
 َفاّت

ً
ُمْسَتقيما

کنده  راسلت ملن پلس، از آن پیلروی کنیلد. و از راه هلا ]ی دیگلر[ که شلما را از راه وی پرا
می سازد پیروی مکنید.«

ثار پر برکت اتحاد آ

1- امنّیت و آرامش 
مهم تریلن دسلتاورد اّتحلاد در همله انلواع آن، حفلظ صللح، آراملش و امنّیلت و دور 
مانلدن از جنلگ و خون ریلزى و جدایلى اسلت؛ زیلرا اّتحلاد در جامعله جهانلی، حلّس 
ع دوسلتی و هلم کارى متقابلل را تقویلت می کنلد و همله فتنه هلاى اجتماعلی را کله  نو
از برترى جویلى نلژادى ناشلی اسلت، از بیلن می بلرد؛ چنان کله اّتحلاد پیلروان ادیلان 
آسلمانی، از تنلش میلان آنلان کاسلته و اّتحلاد میلان مؤمنلان، زمینله درگیلرى را مرتفع 

1. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 7، ص 195.
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می سازد و یگانگی در نهاد خانواده مانع از طالق و قطع پیوند خویشاوندى می شود. 
قلرآن از تفرقله، بله کرانله گلودال آتلش جنلگ یلاد کرده که اّتحلاد، خطر فلرو افتادن در 

چنین گودالی را بر طرف می سازد.1

2- برچیده شدن زمینه سلطه بیگانگان و استعمارگران

هـا ِشـَیًعا َيسـَتضِعُف َطاَفـًة ِمُنـم«2، فرعلون از اهلرم 
َ
 اهل

َ
بله اسلتناد آیله »وَجَعـل

تفرقه بنی اسلرائیل براى اسلتضعاف و بهره کشلی از آنان استفاده کرده است.3 مفهوم 
آیه این است که در سایه اّتحاد بنی اسرائیل، استثمار آنان ممکن نبوده است.

3- حفظ استوارى و استحکام
قرآن، منازعه را باعث ره یافت سستی در صف مسلمانان  می داند4 از مفهوم آیه »و 
ال َتنَزعوا َفتفَشلوا« برمی آید که اّتحاد، باعث استوارى و استحکام صفوف مسلمانان 
در برابلر دشلمنان می شلود؛ چنان کله در جلاى دیگلر، مؤمنانلی را کله در کنلار یک دیگلر 
صلف تشلکیل داده، بسلان بنیلان مرصلوص در راه خلدا بله نبلرد می پردازنلد، سلتوده 

م ُبنینٌ َمرصوٌص«.6 ُ ا َكاّنَ
ً

ذيَن ُيقِتلوَن ف َسبيِلِه َصّف
َّ
است5 »اّنَ اهلَل ُيِحّبُ ال

4- حفظ قدرت و هیمنه مسلمین
قلرآن، از مسللمانان خواسلته تلا بلا تقویلت قلواى جسلمانی و نظاملی، زمینله رعب و 
وحشلت دشمنانشلان را فراهم سلازند7؛ بدین رو، آنان را از منازعه برحذر داشلته و آن 
َتنَزعوا...  را زمینه سلاز از دسلت رفتن هیمنه آنان در دل دشلمنان دانسلته است: »وال
ُیُكم«. گویا اّتحاد و یگانگی مؤمنان باعث حفظ این هیمنه خواهد بود  و َتذَهَب ر
گر مسللمانان بخواهند این هیمنه خود را در میان جهانیان حفظ کنند، یگانه راه  و ا

آن، پایبندى به این یگانگی است.8  

1. المیزان، ج 3،ص 371.
2. و اهل آن را به گروه هاى مختلفی تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف و ناتوانی می کشاند، قصص، 4.

3. المیزان، ج 16، ص 8.
4. التبیان، ج 5،ص 133؛ المیزان، ج 4،ص 95.
5. التبیان، ج 9،ص 592؛ نمونه، ج 24،ص 65.

6. سوره صف، آیه 4.
7. سوره انفال، آیه 60.

8. اسالم در جهان امروز،ص 71- 84.
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روایات  

وُب 
ُ
ُقل

ْ
ْهَواُء ُمْؤَتِلَفـًة َو ال

َ
َتِمَعًة َو اْل ْ ُء ُمج

َ
ْمـال

َ
وا َكْیـَف َكاُنـوا َحْیـُث َكاَنـِت اْل  »َفاْنُظـُر

َعَزاِئُ َواِحَدًة 
ْ
َبَصاِئـُر َناِفـَذًة َو ال

ْ
ـُیوُف ُمَتَناِصـَرًة َو ال ْيـِدي ُمَتَراِدَفـًة َو الّسُ

َ
ـًة َو اْل

َ
ُمْعَتِدل

وا ِإَل َمـا  ـینَ َفاْنُظـُر َعامَلِ
ْ
 ِرَقـاِب ال

َ
 َعـى

ً
ـوكا

ُ
َرِضـینَ َو ُمل

َ
ْقَطـاِر اْل

َ
 ِفي أ

ً
َبابـا ْر

َ
 َلْ َيُكوُنـوا أ

َ
أ

َكِلَمُة 
ْ
َفِت ال

َ
َفُة َو اْخَتل

ْ
ل

ُ
َتِت اْل ُفْرَقُة َو َتَشّتَ

ْ
ُموِرِهْم ِحینَ َوَقَعِت ال

ُ
ْیِه ِفي آِخِر أ

َ
وا ِإل َصاُر

َكَراَمِتِه  ْم ِلَباَس  َع اهلُل َعْنُ
َ
ِبینَ َو َقْد َخل ُقوا ُمَتَحاِر َتِلِفینَ َو َتَفّرَ ُبوا ُمنْ ْفِئَدُة َو َتَشـّعَ

َ
َو اْل

يـَن  ُمْعَتِبِر
ْ
 ]ِعْبـَرًة ِلل

ً
ْخَباِرِهـْم ِفيُكـْم ِعَبـرا

َ
َ َقَصـُص أ ْم َغَضـاَرَة ِنْعَمِتـِه َو َبـِىي َبُ

َ
َو َسـل

]ِمْنُكم «1
بنگریلد )اقلوام پیشلین در آن هنلگام کله مردملی مّتحد، خواسلته ها هماهنگ، 
یکدیگلر،  یارى کننلده  شمشلیرها  هلم،  پشلتیبان  دسلت ها  معتلدل،  اندیشله ها 
دیده هلا نافلذ و تصمیم هلا یکلی بلود چگونله بودنلد آیلا )در آن روز( آنهلا زماملدار 
اقطلار زمیلن نبودنلد و بلر ملردم جهلان حکومت نمی کردنلد، حال بنگریلد که پایان 
کارشلان بله کجلا کشلید. در آن هنلگام کله در میلان آنهلا جدایلى افتاد؛ الفتشلان به 
کندگلی و اهلداف و دل هایشلان از هلم دور شلد و بله گروه هلاى مختلفی تقسلیم  پرا
کندگلی بله نبلرد باهلم پرداختنلد )در ایلن هنگام بود کله( خدا لباس  شلدند و در پرا
کرامت خود را از تنشان بیرون کرد و وسعت و شادابى نعمت را از آنها گرفت، تنها 
چیزى که از آنها باقی ماند سرگذشتشلان در میان شلما بود که درس عبرتی اسلت 

بلراى عبرت گیرندگان.«

داستان

ملردى خدملت پیامبلر�رسلید و علرض کلرد: یلا رسلول اهلل ! ملرا چیلزى بیاموز که 
باعث سعادت و خوشبختی من باشد.

حضرت فرمود:برو و غضب نکن و عصبانی مباش !
مرد گفت: همین نصیحت برایم کافی است.

خ داده  گلوارى ر سلپس نلزد خانلواده و قبیلله اش بازگشلت. دیلد پلس از او حادثله نا
اسلت، قبیلله او بلا قبیلله دیگلر اختلالف پیلدا کلرده، مقدمله جنلگ میلان آن دو آملاده 
اسلت و کار به جایى رسلیده که هر دو قبیله در برابر یکدیگر صف آرایى کرده، اسللحه 

1. بخشی از خطبه 192.
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به دسلت گرفته اند و آماده یک جنگ خونین هسلتند. در این حال، مرد برانگیخته 
شد و بى درنگ لباس جنگی پوشید و در صف بستگان خود قرار گرفت.

کرم که فرموده بود »غضب نکن« به خاطرش آمد. فورى  گاه ! اندرز پیامبر ا نا
سالح جنگ را بر زمین گذاشت و به سوى قبیله اى که با خویشان او آماده به جنگ 

بودند، شتافت و به آنان گفت:
ملردم ! هرگونله )ضلرر و زیلان( مثلل زخلم، قتلل و ... از جانب ما به شلما وارد شلده و 
عالملت نلدارد )ضلارب و قاتللی معللوم نیسلت ( بله عهلده ملن اسلت و ملن آن را بله طور 
کاملل از ملال خلود می پلردازم و هرگونله زخلم و قتلل که ضارب و قاتلش   معلوم اسلت از 

آنها بگیرید.
بلزرگان قبیلله پیشلنهاد عاقالنله او را شلنیدند، دلشلان نلرم شلده و شلعله غضبشلان 

فرو نشست و از او تشکر کردند و گفتند:
ملا هیلچ گونله نیلازى بله ایلن چیزهلا نداریلم و خودمان بله پرداخت جریمله و عفو و 

گذشت سزاوار هستیم.
بدیلن گونله بلا تلرک غضلب هلر دو قبیله با یکدیگر صلح و آشلتی کرده، آتش کینه و 

عدوات در میانشان خاموش گردید.1

خالصه  و نتیجه گیری

کیلد قلرآن کریلم ایلن اسلت کله بلا نلزاع و کشلمکش در میلان خلود ایجلاد  •دسلتور ا
اختلالف نکنیلد و در نتیجله خلود را دچلار ضعف اراده مسلازید و علزت و دولت و یا غلبه 
بلر دشلمن را از دسلت مدهیلد، چلون اختلالف، وحلدت کلمله و شلوکت و نیروى شلما را 

از بین می برد.
ُه« 

َ
َرُسـول َو  ِطيُعـوا اهلَل 

َ
»أ • قانلون و رهبلر الهلی، محلور وحلدت و اتحلاد اسلت. 

ِطیُعوا« به قوانین الهی و »َرُسوَلُه« به رهبر آسمانی اشاره دارد.(
َ
)»أ

وا َو َتْذَهَب 
ُ
• نزاع، شما را از درون پوک ساخته و از بیرون، بى آبرو می کند. »َفَتْفَشل

ُیُكـْم« )در طلول تاریلخ، چه ضعف ها و شکسلت هایى که به خاطر عمل نکردن به  ِر
این آیه، نصیب مسلمانان شده است!(

گلر چیلزى بر خالف میلل ما بود، یا بر خالف  • در اطاعلت و وحلدت، پایلدار باشلیم و ا
وا«. میل ما عمل شد، صابر باشیم و یکدیگر را تحّمل کنیم. »َو اْصِبُر

• ایملان بله اینکله خداونلد بلا صابلران اسلت، انسلان را بله صبلر و پایلدارى سلوق 

1.بحار، ج 73، ص 277.
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يَن«. اِبِر وا ِإّنَ اهلَل َمَع الّصَ می دهد. »َو اْصِبُر
يَن« . اِبِر • نصرت و امداد الهی، با صابران است. »ِإّنَ اهلَل َمَع الّصَ

• مهم ترین عاملی که در بین جامعه مسلمین موجب شکست و تضعیف مومنان 
می شلود، اختلالف اسلت. برعکلس اتحلاد و انسلجام و برکت هایلى کله از آنهلا نصیلب 
افراد جامعه اسلالمی و امت اسلالمی می شلود، اختالف موجب ضعف مؤمنان، قدرت 
یافتلن فرومایلگان، جنلگ و خونریلزی و هلدر رفتلن سلرمایه هلا و فروپاشلی هیمنله 

مومنان می شود. 
• از منظلر قلرآن، ریشله اختلالف در انسلان بله مسلئله اسلتخدام گری انسلان بلاز 
يا؛ و ما  می گلردد.»و رفعنـا بعضهـم فـوق بعـض درجـات ليتخـذ بعضهـم بعضـا سـخر
برخلی از مردملان را بلر برخلی دیگلر بله درجاتلی برتلری دادیلم تلا برخلی از ایشلان برخی 

دیگر را به تسخیر خود درآورند.« )زخرف، آیه 23( 
کله  • سلتم و طغیلان و نیلز سلودخواهی و منفعلت طلبلی از عواملل دیگلری اسلت 
موجبلات جدایلى را فراهلم آورده اسلت. قلرآن از عالملان یهلودی یلاد می کنلد که دین 
فروشلان هسلتند و بله خاطلر مادیلات دنیلوی حقایلق را کتملان می کننلد و موجبلات 

تفرقه و اختالف میان بشر می شوند.





آزمایش الهی سنتی جاویدان

41

ــا َو ُهــْم ال  ــوا آَمّنَ
ُ
ْن َيُقول

َ
ْن ُيْتَرُكــوا أ

َ
ــاُس أ  َحِســَب الّنَ

َ
»أ

َمــّنَ 
َ
َیْعل

َ
ِذيــَن ِمــن َقْبِلِهــْم َفل

َّ
ــا ال َقــْد َفَتّنَ

َ
ُيْفَتُنــون * َو ل

». َكاِذِبــین
ْ
َمــّنَ ال

َ
َیْعل

َ
 َو ل

ْ
ِذيــَن َصَدُقــوا

َّ
اهلُل ال

]سوره عنكبوت، آيه 1-2[

»آیـا مـردم گمان كردند همین كه بگویند: »ایمان آوردیم«، 
بـه حـال خـود رهـا مى شـوند و آزمایـش نخواهنـد شـد؟! مـا 
كـه پیـش از آنـان بودنـد آزمودیـم )و اینهـا را نیـز  كسـانى را 
امتحـان مى كنیـم( بایـد علـم خـدا دربـاره كسـانى كـه راسـت 

مى گویند و كسانى كه دروغ مى گویند تحقق یابد!«
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شأن نزول

بعضی از مفسلران، روایتی نقل کرده اند که، بر طبق آن، »یازده آیه« آغازین سلوره 
کله در »مدینله« نلازل شلده، در ملورد مسللمانانی اسلت کله در »مّکله« بودنلد و اظهلار 
اسلالم می کردنلد، املا حاضلر بله هجلرت بله »مدینله« نبودنلد، آنهلا نامله اى از بلرادران 
خلود در »مدینله« دریافلت داشلتند کله در آن تصریلح شلده بلود: »خلدا اقرار بله ایمان را 
از شلما نمی پذیلرد مگلر ایلن کله: هجرت کنید و به سلوى ما بیاییلد« به این جهت آنها 
ج شلدند، جمعلی از مشلرکان بله تعقیلب  تصمیلم بله هجلرت گرفتنلد و از »مّکله« خلار
آنان پرداختند و با آنان پیکار کردند، بعضی، کشلته شلدند و بعضی، نجات یافتند و 

 بعضی نیز تسلیم شده به مّکه بازگشتند. 1
ً

احتماال

واژه های مهم 

__    َحِسَب
کلمله حسلب از ملاده حسلبان اسلت کله معنلاى پنلدار را می دهلد و جملله ان یترکلوا 
قائم مقام دو مفعول آن است، )چون این ماده همیشه دو مفعول می گیرد، روی هم 
که در فارسلی هم می گوییم: من فالنی را پسلر فالنی پنداشلتم( و جمله» ان يقولوا« با 
تقدیلر بلاء سلببّیت »بـان يقولـوا« می باشلد و کلمه فتنله به معناى آزمایش اسلت و چه 
بسلا بر معناى مصیبت و عذاب اطالق شلود، که معناى اول با سلیاق سلازگارتر اسلت و 

استفهام در آیه استفهام انکارى است. 2

__    فتنه

 به معناى آزمودن3 از ریشله »ف- ت- ن« به معناى شلیفتگی و شلیدایى اسلت. 
4 فتنله بلا توجله بله معنلاى ریشله آن، آزمودنلی اسلت کله بلا امور بله ظاهر زیبلا و فریبا 

1. مجمع البیان، ذیل آیات مورد بحث؛ بحار االنوار، ج 22، ص 48؛ جامع البیان، ج 20، ص 157. 
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، ص 147. 

3. لسان العرب، ج 10، ص 178؛ تاج العروس، ج 18، ص 424؛ مجمع البحرین، ج 2، ص 359، »فتن«. 
4. المنجد، ص 568، »فتن«. 
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صلورت پذیلرد. مؤّیلد ایلن مطللب به کار رفتلن فتنه در برخی آیات )تغابلن، 15( و نیز 
در لغلت1 دربلاره ملال و فرزنلدان اسلت. بلراى فتنه معانی دیگرى نیز گفته شلده 2 که 
کاربلرد فتنله دربلاره برخلی از آنهلا چلون قتلل، شلرک، کفلر و...از باب تسلمیه مسلّبب 
بله اسلم سلبب اسلت، زیلرا فتنله می توانلد زمینله ارتلکاب آنهلا را فراهلم آورد. بله نظلر 
می رسلد همه واژگان یاد شلده به نوعی دربردارنده مفهوم امتحان اسلت؛ گو اینکه 

در چگونگی این داللت به صورت تضمن، التزام یا مطابقت یکسان نیستند. 3

نکات تفسیری

1( ضرورت امتحان مؤمنین 

)مجاهد( گوید: که مقصود، امتحان در جان ها و مال ها باشد و این تفسیر از امام 
صادق  نیز آمده و بنا بر این ترجمه اش این اسلت که آیا امر و نهی نشلده و تکالیف 

سنگین الهی براى آنان نیاید؟
بعضلی گوینلد: مقصلود آیله  آن اسلت کله آیلا تنهلا بلا آوردن ایملان، دیگلر شلدائد و 

کامی هاى دنیا متوجه آنان نشده و در آسایش باشند؟ نا
بعضی گوید: ترجمه آیه آنست که آیا مردم گمان دارند که تنها با گفتن جمله توحید 

کتفاء شده و در راستگویى و دروغگویى آزمایش نگردند.  »ال اله اال اهلل« ا
املا بهتلر آنسلت کله آیه مشلتمل تمام معانی مذکور بوده و هیلچ گونه منافاتی ندارد 
زیرا مؤمن پس از اقرار به توحید پروردگار باید به دستورات دین عمل نموده و با جان 
کامی هاى دنیا به او متوجه گردد  و مالش آزمایش شود و به قدر خویش سختی ها و نا

و بنابراین باید خود را آماده تمامی آنها نماید. 4

2(  فلسفه امتحان الهی 
گاهلی خداونلد ذکلر شلده   در بعضلی از آیلات ملورد بحلث، هلدف از امتحلان عللم و آ
اسلت )آل عمران، 142؛ عنکبوت، 3؛ محّمد، 31(؛ اما چون خداى سلبحان به همه 
 َش ٍء َعلـمی« )عنکبلوت، 62( و حتلی 

ّ
گاهلی دارد: »اّنَ اهلَل ِبـُكل اشلیاء و حقایلق آنهلا آ

گاهلی پیلش از وجلود یافتن آنهاسلت )حدید، 22( چیزى بر او پوشلیده نیسلت:  ایلن آ

1. وجوه قرآن، ص 218؛ المنجد، ص 568، »فتن«. 
2. قاموس قرآن، ج 5، ص 147- 150؛ وجوه قرآن، ص 216- 218. 

3. دائرة المعارف قرآن کریم)4(، ص 266.
4. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 19، ص 9. 
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ٍة...« )یونس، 61( تا بخواهد مانند انسلان ها با  ّبَك ِمن ِمثقاِل َذّرَ »و ما َيعُزُب َعن َر
آزمودن کسی چیزى را براى خود روشن سازد1 

گاهی یافتن خود یاد کرده است؟ پس چگونه در برخی از آیات، هدف آن را آ
الف( ظهور صدق و كذب مدعیان ایمان در مقام عمل

بعضلی از مفسلرین گفته انلد: آیله شلریفه در مقلام تهدید دروغگویان اسلت و آوردن 
اسم جالله )اهلل( در مهابت و هول انگیزى مؤثرتر است. 2

وللی ظاهلرًا ایلن التفلات در امثلال ایلن مقلام بلراى افلاده تعلیلل اسلت و می خواهلد 
عللت حکلم را برسلاند و بفرمایلد دعلوت بله ایمان و هدایت به سلوى آن و ثواب یافتن 
از آن جایى که مربوط به کسلی اسلت که نامش »اهلل« اسلت یعنی همه عالم ابتداى 
خلقتلش از اوسلت و قلوام ذاتلش بله اوسلت و بله سلوى او هلم بازگشلت می کنلد، پلس 
الزم و واجلب اسلت کله حقیقلت ایملان از ایملان ادعایلى متمایلز شلود و مسلئله از حلال 
ابهام درآمده و صریح بیان شلود و به همین جهت از تعبیر مثل »فلنعلمن« به تعبیر 

َمّنَ اهلُل« عدول کرد. 3
َ
َیْعل

َ
»َفل

قلول دیگلر ایلن اسلت کله ملراد از این که می فرماید: تا خداوند بداند که چه کسلانی 
راسلت می گوینلد و چله کسلانی دروغ گوینلد، ایلن اسلت که: آثار صدق و کلذب آنان به 
وسلیله امتحلان در مقلام عملل ظاهلر شلود، چلون امتحان اسلت که باطن انسلان ها را 
ظاهر می کند و الزمه این ظهور این است که: آنهایى که ایمان واقعی دارند، ایمانشان 
محکم تر شود و آنها که ایمانشان صرف ادعا است همان صرف ادعا هم باطل گردد. 
چون آن ثواب و سلعادتی که وعده داده اند بر ایمان ایشلان مترتب شلود، بر ایمان 
واقعی و حقیقت ایمان مترتب می شود، ایمانی که آثارش در هنگام شداید و نیز آنجا 
کله پلاى اطاعلت خلدا بله میلان می آیلد ظاهر می شلود، یعنی صاحلب چنیلن ایمانی در 
شداید صبر می کند و نیز در برابر دستورات الهی صبر نموده آنها را انجام می دهد و در 
برابر معصیت ها صبر نموده و از آنها چشلم می پوشلد، چنین ایمانی آن سلعادت و آن 

ثواب ها را در پى دارد، نه ایمان ادعایى. 
پس معلوم شلد که مراد از دانسلتن خدا، ظاهر شلدن عالیم ایمان واقعی و ادعایى 
اسلت، ممکن هم هسلت مراد از دانسلتن خدا، علم فعلی خدا باشلد، که همان نفس 
امر خارجی است، چون که اعمال و امورى که از ما سرمی زند عینًا یکی از مراتب علم 
خلدا هسلتند و گلر نله عللم ذاتلی او احتیاجلی بله امتحلان نلدارد. )پلس معنلاى آیه این 

1. المیزان، ج 4، ص 28- 30، ج 19، ص 189. 
2. روح المعانی، ج 20، ص 135. 

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، ص 149. 
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می شلود که خدا سلنت امتحان را در همه اقوام و همیشله جارى می کند، تا علم فعلی 
او یعنی راست ها و دروغ ها ظهور پیدا کند(. 

و بنلا بلر ایلن معنلاى آیله ملورد بحلث این می شلود کله: آیا ملردم پنداشلته اند که رها 
می شلوند و در بوتله آزمایلش قلرار نمی گیرنلد و هلر ادعایلى بکننلد از ایشلان پذیرفتله 
می شلود؟ در حاللی کله چنیلن نیسلت، یکلی از سلنت هاى ما امتحان اسلت کله در امم 
قبلل از ایشلان نیلز جریلان داشلت، در ایلن املت نیلز بایلد جریلان یابلد، تلا راسلتگویان از 
دروغگویان متمایز و جدا شلوند، یعنی آثار راسلتگویى آنان و دروغگویى اینان ظاهر 
شلود و در نتیجه ایمان راسلتگویان پا برجاتر شلده و ادعاى صورى و دروغی اینان نیز 

از دل هایشان بیرون شود. 1
ِذيـَن ِمـْن َقْبِلِهـْم؛ و همانا حتملًا  آزموده ایم آنان که پیش از امت خاتم 

َّ
ـا ال َقـْد َفَتّنَ

َ
»َو ل

پیامبلران بودنلد و آزمایش هایشلان بلا دسلتورات دینلی و یلا سلختی ها و مشلکالت 
زندگلی بلر حسلب اختلالف آنهلا بلوده اسلت. و ایلن آیله خلود تسللی و آرامشلی بلراى 

مسلمانان صدر اسالم بود که با مشکالتی روبه رو بودند. 
 )ابلن عبلاس( گویلد: از جملله آنلان کله آیله در باره شلان نلازل شلده ابراهیلم خلیلل 
الرحمن و گروهی است که به او ایمان آورده بودند و پس از او در راه دین خدا متحّمل 
سلختی ها شلدند. دیگلرى گویلد: آیله دربلاره مللت بنلی اسلرائیل آملده کله بلا اسلتبداد 

فرعون روبه رو بوده و به بدترین عذاب آنان را شکنجه می کرده است. 
کله میلزان صداقلت افلراد در ایملان و  کله امتحلان بلراى آن اسلت  نتیجله ایلن 
اعتقادشان روشن شده و آنان که صادقانه از خدا اطاعت کرده و رسول وى را اجابت 
می کننلد از دروغگویانلی کله بلراى منافلع دنیلوى بله او می گراینلد مشلخص شلوند2: 
 .» َمـّنَ الكِذبـین

َ
َیعل

َ
ذيـَن َصَدقـوا ول

َّ
َمـّنَ اهلُل ال

َ
َیعل

َ
ذيـَن ِمـن َقبِلِهـم َفل

َّ
ـا ال َقـد َفَتّنَ

َ
»و ل

)عنکبوت، 3(
یکلی از نشلانه هاى صداقلت آن اسلت کله باطلن انسلان مخاللف ظاهلرش نبلوده 
و در نتیجله در آشلکار و نهلان خلدا تلرس باشلد، چنان کله خداونلد بلا برخلی از احلکام 
دینی، مؤمنان را می آزماید تا مشخص شود چه کسی در پنهانی از خداوند می ترسد: 
اُفـُه«.3 ـَم اهلُل َمـن َيحن

َ
يِد...ِلَیعل ُكـُم اهلُل ِبـَش ٍء ِمـَن الّصَ

َ
َوّن

ُ
َیبل

َ
ذيـَن ءاَمنـوا ل

َّ
ـا ال َ  »ياّیُ

 )مائده، 94(

1. همان،ص 148. 
2. جامع البیان، ج 3، ص 192؛ روح المعانی، ج 20، ص 199؛ المیزان، ج 16، ص 100. 

3. دائرة المعارف قرآن کریم)4(، ص 269. 
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ب( شكوفایی استعدادها
ایلن عاللم همچلون یلک دانشلگاه یلا یلک مزرعله اسلت )ایلن تشلبیهات در متلون 
احادیث اسالمی وارد شده( برنامه این است که در دانشگاه استعدادها شکوفا گردد، 

لیاقت ها پرورش یابد و آنچه در مرحله قوه است به فعلیت برسد. 
گلردد و از درون آنهلا جوانه هلا بیلرون آیلد،  بایلد در ایلن مزرعله نهلاد بذرهلا ظاهلر 
ک بردارند، پرورش یابند، نهال کوچکی شلوند و سلرانجام درختی  جوانه ها سلر از خا

تنومند و بارور  و این امور هرگز بدون آزمایش و امتحان ممکن نیست. 
و از اینجلا می فهمیلم کله آزمایش هلاى الهلی نله بلراى شلناخت افلراد اسلت، بلکله 

براى پرورش و شکوفایى استعدادها است. 1
ج( به فعلیت رسیدن كمال در انسان

گون تفسیر شده است؛ از جمله: امتحان از منظر مفسران به وجوه گونا
1(تربیت انسلان ها و دعوت ایشلان به سلوى حسلن عاقبت و سلعادت. 2( تشلریع 
اواملر و نواهلی و جعلل تکالیلف بلراى مردم. 3( تمرین دادن و آماده سلاختن بندگان. 
4( ایجلاد شلناخت و معرفلت در قللب انسلان. 5(بخشلیدن صبلر و مقاوملت در برابلر 

مشکالت. 2  
کله امتحلان در فرهنلگ قلرآن قلرار دادن  گفلت  در یلک جمع بنلدى شلاید بتلوان 
گلون تللخ و شلیرین بلا هلدف رسلیدن آنلان بله کملال  انسلان ها در بسلتر حلوادث  گونا
ح گردیده  الیق خویش اسلت و در آیات پرشلمارى با واژه هاى یاد شلده و غیر آنها مطر
و بله بررسلی ابعلاد مختللف آن پرداختله شلده اسلت؛ ماننلد: سلنت امتحلان و ضرورت 
آن )عنکبلوت، 2(، فلسلفه و اهلداف امتحلان )عنکبلوت، 3(، امتحلان و عللم الهلی 
)عنکبلوت، 1(، ابزارهلا و شلیوه هاى امتحلان )انفلال، 28( و راه موفقیلت در امتحلان 

)بقره، 155(. 3
توضیلح بیشلتر ایلن کله خلداى متعلال موجلودات را آفریلده و آنهلا را به سلوى کمال 
َّ َهـدى «.  ُ

 َش ٍء َخلَقـُه ث
َّ

ُكل ـذى اعطـی  
َّ
َنـا ال ّبُ کلرده اسلت: »َر وجودیشلان هدایلت 

کله انسلان ضملن برخلوردارى از آن از  )طله،50( ایلن هملان هدایلت تکوینلی اسلت 
هدایلت خلاص دیگلرى نیلز بهلره می بلرد. هدایلت خاص انسلان با جعلل قوانین الهی 
و تشلریع اواملر و نواهلی بلراى وى تحقلق می یابلد تلا او بلا اختیلار و اراده خلود راه کملال 

1. تفسیر نمونه، ج 16، ص 206. 
2. المیلزان،ج 4، ص 36 ؛ روح المعانلی، ج 26، ص 207 ؛ التفسلیر الکبیلر، ج 2، ص 38؛ تفسلیر قاسلمی، 

ج 9، ص 97. 
3. دائرة المعارف قرآن کریم)4(، ص 266. 
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را پیملوده و از ایلن رهگلذر، امتحلان خلود را پلس داده قلواى بالقلوه خلود را بله فعلیلت 
و کمال هلاى مکنلون خویلش را بله منّصله ظهلور رسلانده و بله جایلگاه نهایلى الیلق 
ُنـم َشـّىٌ و َسـعيد« )هلود، 105( و مقلام  ِ

َ
خلود، سلعادت ابلدى یلا شلقاوت دائملی: »ف

« )انسلان، 3(، 
ً
ِكًرا و اّما َكفورا  اّما شـا

َ
ـبيل شلکرگزارى یا ناسپاسلی برسلد1 »اّنا َهَدينُه الّسَ

بر این اسلاس، پیروزى یا شکسلت در آزمون هاى الهی، هر یک داراى نتایج ویژه اى 
است، چنان که خداوند به کسانی که در برابر سختی هاى امتحان شکیبا باشند و از 
امتحان الهی سربلند بیرون آیند بشارت داده و آنان را مشمول درودها و رحمت الهی 
ـم  ّبِ ـوٌت ِمـن َر

َ
ِيـم َصل

َ
يـن * اولئـَك َعل ُكـم... و َبّشـِر الصِبر

َ
َوّن

ُ
َنبل

َ
دانسلته اسلت: »و ل

کیلد بلر ایلن مطللب کله املوال و فرزنلدان  و َرَحـة...« )بقلره، 158- 157( و پلس از تأ
انسلان ها وسلیله آزمون انلد، بیلان داشلته کله در نلزد خداوند )براى کسلانی که در این 
ُكم و اولُدُكم ِفتَنٌة واّنَ اهلَل 

ُ
ا امول

َ
موا اّن

َ
امتحان پیروز شوند( اجرى بزرگ است: »و اعل

ِعنَدُه اجٌر َعظمی«. )انفال، 28( 

3( گستره امتحانات الهی  
الف( ابتالء به انواع امتحانات

گرچه بیان عمومیت امتحان براى تمام اقوام و جمعیت ها، اثر سازنده بسیار قابل 
مالحظه اى براى مؤمنان مکه که در آن روز در اقلیت شلدیدى بودند داشلت و توجه 
بله ایلن واقعیلت آنهلا را در مقابلل دشلمنان، سلخت مقلاوم و شلکیبا می کلرد، وللی این 
منحصلر بله مؤمنلان مکله نبلود بلکله هلر گلروه و جمعیتی بله نوعی در این سلنت الهی 
گون به سراغ آنها می آید.  شریک و سهیم اند و امتحانات خداوند در چهره هاى گونا
گروهی در محیط هایى قرار می گیرند که از هر نظر آلوده است، وسوسه هاى فساد 
از هلر طلرف آنهلا را احاطله می کنلد، امتحلان بلزرگ آنهلا ایلن اسلت کله در چنیلن جلّو  و 

کی خود را حفظ کنند.  شرایطی هم رنگ محیط نشوند و اصالت و پا
گلر حاضلر بله  گروهلی در فشلار محرومیت هلا قلرار می گیرنلد، در حاللی کله می بیننلد ا
معاوضله کلردن سلرمایه هاى اصیلل وجلود خلود باشلند، فقلر و محرومیلت بله سلرعت 
درهلم می شلکند، املا بله بهلاى از دسلت دادن ایملان و تقلوا و آزادگلی و علزت و شلرف و 

همین آزمون آنها است. 
گروهلی دیگلر بلر عکلس غلرق در نعملت می شلوند و امکانلات ملادى از هلر نظلر در 
اختیارشان قرار می گیرد، آیا در چنین شرایطی، قیام به وظیفه شکر نعمت می کنند؟ 
یا غرق در غفلت و غرور و خودخواهی و خودبینی، غرق در لذات و شهوات و بیگانگی 

1. المیزان، ج 4، ص 32- 34؛ ج 20، ص 133- 134. 
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از جامعه و از خویشتن می شوند؟! گروهی)همچون غرب و شرق زده هاى عصر ما( با 
کشورهایى روبرو می شوند که در عین دورى از خدا و فضیلت و اخالق، از تمدن مادى 
خیلره کننلده اى  بهره مندنلد و رفلاه اجتماعی قابل مالحظه اى دارند، در اینجا جاذبه 
ع زندگی می کشاند که به قیمت زیر پا نهادن  نیرومند مرموزى آنها را به سوى این نو
همله اصوللی کله بله آن اعتقلاد دارنلد و بله قیملت تلن دادن بله ذللت وابسلتگی چنلان 

ع آزمون است.  زندگی را براى خود و جامعه خویش فراهم سازند، این نیز یک نو
مصیبت هلا، درد و رنج هلا، جنلگ و نزاع هلا، قحطلی و گرانلی و تلورم، حکومت هلاى 
خودکامه، که انسلان ها را به بردگی و اسلارت خود دعوت می کنند و آنها را به تسللیم در 
برابلر برنامه هلاى طاغوتلی خلود فلرا می خواننلد و بالخلره املواج نیرومنلد هلواى نفس و 
شهوت، هر یک از اینها وسیله آزمایشی است بر سر راه بندگان خدا و در همین صحنه ها 
کی و امانت و آزادگی افراد مشلخص می شلود.  اسلت که ایمان و شلخصیت و تقوى و پا
اما براى پیروزى در این آزمون هاى سخت، جز تالش و کوشش مستمر و تکیه بر لطف 
خاص پروردگار راهی نیست. به هر حال عافیت طلبانی که گمان می کنند همین اندازه 
که اظهار ایمان کنند در صف مؤمنان قرار می گیرند و در اعلی علیین بهشت هم نشین 

پیامبران و صدیقین و شهداء خواهند بود سخت در اشتباه اند. 1
تلا بله ایلن  جلا سلخن از امتحلان مؤمنیلن بلود املا تکلیلف مشلرکینی کله مؤمنیلن را 
آزار می دهنلد2 را در آیلات بعلد معللوم می کنلد و می فرمایلد: آنهلا هلم بداننلد کله هلر جلا و 
در هلر حاللی باشلد مجازات هلای خداوند داملان آنها را خواهد گرفلت. بنابراین گمان 
گر مؤمنین در امتحانات و سختی ها هستند به این دلیل است که خداوند  نکنند که ا

کافران را دوست و مؤمنان را دشمن می انگارد! 
وَن.« آیا کسلانی که  ُ ْن َيْسـِبُقونا سـاَء ما َيْحكُ

َ
ئاِت3 أ ـّیِ وَن الّسَ

ُ
ِذيَن َيْعَمل

َّ
ْم َحِسـَب ال

َ
»أ

سلیئات را انجلام می دهنلد گملان کردنلد بلر ملا پیشلی خواهنلد گرفلت و از چنلگال کیفر ما 
رهایى خواهند یافت؟ چه بد قضاوتی کردند4

1. تفسیر نمونه، ج 16، ص 207-209. 
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، ص 149. 

3. عبلارت »یعمللون السلیئات« اشلاره بله کسلانی اسلت کله در اثلر اصلرار بلر گنلاه از حلق روی برتافته و بلى مهابا 
بله گناهلان خلود ادامله می دهنلد ایلن را از عبلارت »ان یسلبقونا« می فهمیلم چلون ایلن عبلارت، در صلدد بیان 
ج شلده و بلر آن سلبقت  ایلن نکتله اسلت کله ایلن افلراد گملان می کننلد می تواننلد از دایلره قضلاء و قلدر  الهلی خلار
بگیرنلد و در نتیجله از علذاب رهایلى پیلدا کننلد کله چنیلن طلرز تفکلری نملی توانلد مربلوط بله مومنیلن باشلد، 

بنابرایلن نظلر آیله بله کسلانی نیسلت کله ایملان دارنلد وللی گنلاه هلم مرتکب می شلوند. 
4. تفسیر نمونه، ج 16، ص 210. 
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گلون می آزمایلد؛ گاهلی با  بنابرایلن خداونلد انسلان ها را بلا شلیوه ها و ابزارهلاى گونا
املور مالیلم بلا طبلع و چیزهلاى خیلر و نیلک و زمانلی بلا نامالیملات و بدی هلا )رنج هلا، 
وُنـم 

َ
يـِر ِفتَنـًة« )انبیلاء،  35(، »و َبل ـّر و احلنَ

َ
مشلقت ها و مشلکالت(: »و َنبلوُكـم ِبالّش

كَرَمـُه  ـُه َفا ّبُ َر نسـُن اذا َمـا ابَتلـُه  ـا اال ـّیاِت« )اعلراف، 168(، »َفاّمَ ِباحَلَسـنِت والّسَ
زَقُه...«. )فجر،  15- 16(  يِه ِر

َ
َمُه...و اّما اذا ما ابَتلُه َفَقَدَر َعل وَنّعَ

آیاتی که در آنها به ابزارها و شیوه هاى آزمون اشاره شده بر دو قسم است:
1. قوانین کلی که در گذشته و حال و آینده می تواند مصادیقی داشته باشد. 

 2. موارد خاص و جزئی که از تحقق امتحان با ابزار و تکیه بر شیوه هاى خاص در 
ع  گذشلته خبلر داده اسلت؛ وللی در عیلن حلال خلود می تواند هشلدارى براى تکلرار وقو
مثلل آن در زندگلی انسلان ها در هلر زمانلی باشلد کله بله نمونه هایلى از هلر دو قسلم بلا 

ترتیب یاد شده اشاره می شود.
در این قسم مى توان امتحان با امور ذیل را یاد آور شد:

1. مال، فرزند ونعمت هاى دنیا
يَنُة   والَبنوَن ز

ُ
ملال و فرزنلد کله از آن در قلرآن بله زینت زندگی دنیا تعبیر شلده: »املال

ـُوّنَ ف 
َ
ُتبل

َ
نيـا« )کهلف، 46( ازجملله ابزارهلاى امتحلان به شلمار می آیلد: »ل

ُ
احَليـوِة الّد

ُكـم واولُدُكـم ِفتَنـٌة« )تغابلن، 15(، »وال 
ُ
ـا امول

َ
اموِلُكـم...« )آل عملران، 186(، »اّن

ـم فيـه«. )طله،  نيـا ِلَنفِتَنُ
ُ

وًجـا ِمُنـم َزهـَرَة احَليـوِة الّد عنـا ِبـِه از ّنَ َعيَنيـَك ال  مـا َمّتَ
َ

ـّد َتُ
نيـا« در ایلن آیله زینلت و شلادى دنیاسلت که گروهی 

ُ
131( مقصلود از »َزهـَرَة احَليـوِة الّد

از کافران از آن برخوردار شلده اند. 1 مال می تواند ازاین جهت براى شلخص متمکن و 
برخوردار وسیله امتحان باشد که معلوم شود با حقوق خدا و اولیاى او و مردم در مال 

خود چگونه رفتار می کند. 
آیلا بله وظیفله شلرعی و اخالقلی خلود در ایلن زمینله عملل می کنلد و زکات، صدقلات 
و نفقلات واجلب و مسلتحب را می پلردازد، در املور علام المنفعله شلرکت می کنلد و بله 
ـم َحـّقٌ َمعلـوم* ِللّسـاِل  وضلع مسلتمندان و تهیدسلتان رسلیدگی می کنلد:2 »ِف اموهِلِ
 توجله دارد کله بهره منلدى، خلود امتحلان الهلی 

ً
ج، 25( و آیلا اصلال وم« )معلار وامَلحـر

َمـُه...«  )فجلر، 15( یلا چلون قلارون  كَرَمـُه و َنّعَ ـُه َفا ّبُ نسـُن اذا َمـا ابَتلـُه َر ـا اال اسلت: »َفاّمَ
ا اوتيُتُه َعى ِعلٍم ِعندى...« 

َ
آن را محصول تالش و دسلتاورد دانش خود می داند: »اّن

)قصص، 78(، در حالی که علم و دانش موهبتی از جانب خداست و نعمت ها وسیله 

1. المیزان، ج 14، ص 238. 
2. تفسیر المنار، ج 4، ص 274؛ ج 9، ص 645. 
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آزمایلش اسلت1  و آیلا در بهره بلردارى از آن راه میانله را برمی گزینلد یا اسلراف و تبذیر در آن 
روا می دارد؟

فرزنلدان ازایلن رو می تواننلد وسلیله امتحلان باشلند کله پلدر و ملادر بلر اثلر محبلت 
مفلرط بله آنلان درصلدد جملع املوال براى ایشلان برآملده و از انجام وظایلف مالی خود 

بازمانده، گرفتار معصیت الهی می شوند. 2
2. خوف 

ُكـم ِبـَش ٍء ِمـَن 
َ
َوّن

ُ
َنبل

َ
خداونلد انسلان ها را بله طلور حتلم بلا تلرس می آزمایلد: »و ل

وِف...«. )بقره، 155( در جنگ احزاب مسلمانان به هنگام رویارویى با دشمنان  احلنَ
چنان دچار ترس شدید گشتند که چشم هاشان خیره و جان هاى آنان به لب رسید. 
َغِت 

َ
خداوند از این حالت ایشان به امتحان یاد کرده است: »... اذ زاَغِت االبصُر و َبل

الُقلوُب احَلناِجَر... ُهناِلَك ابُتِىَ امُلؤِمنوَن...«. )احزاب،  11(
3. گرسنگى 

ِمـَن... ِبـَش ٍء  ُكـم 
َ
َوّن

ُ
َنبل

َ
ل »و  اسلت:  گرسلنگی  الهلی  آزملون  از دیگلر شلیوه هاى 

ـوِع...«. )بقلره، 155( از غلبله گرسلنگی بلر مسللمانان در ابتلداى مهاجلرت ایشلان  احلج
به مدینه به عنوان نمونه اى از این امتحان یاد شده است. 

گفته می شود: رسول خدا�بر اثر شدت گرسنگی سنگ بر شکم خود می بست. 3  
4. كاهش اموال، جان ها و میوه ها

خداى متعالی انسلان ها را به نقص و زیان هاى مالی و جانی و کاسلتی در ثمرات و 
محصوالت می آزماید:

َمرِت...«. )بقره، 155( از دست 
َ
نُفِس والّث ُكم... و َنقٍص ِمَن االموِل واال

َ
َوّن

ُ
َنبل

َ
 »ول

دادن دوستان و بستگان بر اثر مرگ* و نیز مصائب جسمی چون بیماریها و جراحتها 
از مصادیق امتحان با جان به شمار آمده است. 4  

5. تفاوت افراد در برخوردارى از امكانات و كماالت
ع منصلب و مقلام آنلان  کملاالت خویلش و نیلز تنلو تفلاوت انسلان ها در اوصلاف و 
وسلیله اى بلراى امتحلان آنهلا بله یکدیگلر اسلت:  »...و َرَفـَع َبعَضُكـم َفـوَق َبعـٍض 
َوُكم ف ما ءاتُكم« )انعام، 165(، »و َكذِلَك َفَتّنا َبعَضُهم ِبَبعٍض ِلَیقولوا 

ُ
َدَرجٍت ِلَیبل

ِيـم ِمـن َبیِننـا...«. )انعلام، 53( برخلی انسلان ها در ایلن آزملون بله 
َ
اهـُؤالِء َمـّنَ اهلُل َعل

1. نمونه، ج 19، ص 493؛ الفرقان، ج 19- 20، ص 401. 
2. تفسیر المنار، ج 9، ص 645. 

3. التفسیر الکبیر، ج 4، ص 137. 
4. تفسیر المنار، ج 2، ص 39- 40. 
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کماالتلی کله بله دیگلران داده شلده حسلد می ورزنلد. 1 در ذیل آیله 53 انعام به حسلادت 
ورزیلدن رؤسلاى کافلران بله تهی دسلتان صحابله بر اثر سلبقت ایشلان در اسلالم اشلاره 

شده است. 2  
گاهلی ضعلف و ذللت مؤمنلان دسلتمایه امتحلان ظالملان یلا کافلران می شلود تلا در 
تسللط و ظللم نسلبت بله آنهلا طملع کننلد، ازایلن رو مؤمنلان درخواسلت می کننلد کله 
َعلنا ِفتَنًة  ج

َ
نا ال ت ّبَ خداوند ایشلان را وسلیله آزمایش  سلتمگران و کافران قرار ندهد: »َر

وا«. )ممتحنه، 5(  ذيَن َكَفر
َّ
َعلنا ِفتَنًة ِلل ج

َ
نا ال ت ّبَ « )یونس، 85(، »َر ِللَقوِم الظِلمین

گفتنلی اسلت کله اختلالف شلرایع الهلی و نقلص و کملال آنهلا نیلز مایله امتحلان پیروان 
ًة  ُكم اّمَ

َ
َعل َ و شـاَء اهلُل حَلج

َ
 َجَعلنا ِمنُكم ِشـرَعًة وِمناًجا ول

ّ
ادیان آسلمانی اسلت: »و ِلُكل

َوُكم ف ما ءاتُكم«. )مائده، 48(3
ُ
واِحَدًة ولِكن ِلَیبل

6. جهاد 
جهلاد بلا دشلمنان، از ابزارهلاى آزمایلش مؤمنلان اسلت کله از نظلر قلرآن راه بهشلت 
ذيَن 

َّ
ِم اهلُل ال

َ
ا َيعل َة ومَلّ ّنَ َ بدون پیمودن آن هموار نمی شلود: »ام َحِسـبُت ان َتدُخلوا احلج

گلون می تواند وسلیله اى  جَهـدوا ِمنُكـم...«. )آل عملران، 142( جهلاد از جهلات گونا
براى امتحان باشد؛ گاهی از جهت تحّمل دشواری ها و مشقت هاى نبرد یا از جهت 
از دسلت رفتن و شلهادت گروهی به هنگام رزم و زمانی از جهت شکسلت )آل عمران، 
152( و تأخیلر در دسلتیابى بله پیلروزى4 یلا حتلی از ایلن جهلت کله با پیروزى به دسلت 
آمده ممکن اسلت گرفتار غرور شلوند و پیروزى را دسلتاورد خود بدانند، در حالی که از 
کرم�در میلدان نبرد می اندازد در واقلع آن را خدا  نظلر قلرآن حتلی تیلرى کله پیامبلر ا
انداخته است: »و ما َرَميَت اذ َرَميَت و لِكّنَ اهلَل َرمی « و در صدر همین آیه می فرماید: 
گر شلما به کشلتن دشلمنان افتخار می کنید پس شلما آنها را نکشلتید و خداوند آنها را  ا
ُهم«. )انفال، 17( فرمان هاى خداوند در 

َ
م َتقُتلوُهم ولِكّنَ اهلَل َقَتل

َ
کشلته اسلت5: »َفل

ضملن پیلکار نیلز می توانلد از دیگلر مصادیلق امتحلان بله وسلیله جهاد در ضملن آن به 
شلمار آیلد، چنان کله سلپاهیان طاللوت در مبلارزه بلا جاللوت و سلپاه وى مأملور شلدند از 
ن َشـِرَب  َ َ

ٍر ف نهر آبى که در پیش رو داشلتند مگر اندکی ننوشلند: »اّنَ اهلَل ُمبَتليُكم ِبَنَ
ُه ِمىّنِ ااّل َمِن اغَتَرَف ُغرَفَة ِبَیِدِه...«. )بقره، 249(

َ
يَس ِمىّن وَمن َل َيطَعمُه َفاّن

َ
ِمنُه َفل

1. التفسیر الکبیر، ج 11، ص 196؛ ج 12، ص 238. 
2.همان، ج 12، ص 237؛ الفرقان، ج 7، ص 47. 

1. دائرة املعارف قرآن كريم)4(، ص: 273

4. فی ظالل القرآن، ج 1، ص 494. 
5. التفسیر الکبیر، ج 15، ص 139. 
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7. دسترسى آسان به شكار در حال احرام  
خداوند مسلمانان را در حال احرام به چیزى از شکار که در دسترس و تیررس آنان 
ُه ايديُكم 

ُ
يِد َتنال ُكُم اهلُل ِبَش ٍء ِمَن الّصَ

َ
َوّن

ُ
َیبل

َ
ذيَن ءاَمنوا ل

َّ
ا ال َ قرار دارد می آزماید: »ياّیُ

و ِرماُحُكم«. 
 )مائلده، 5و 94( بلا توجله بله نیلاز شلدید مسللمانان در حدیبیه به غلذا و با توجه به 
تردد وسوسه انگیز حیوانات در پیرامون خیمه ها به گونه اى که با دست می توانستند 
آنهلا را بگیرنلد، ممنوعیلت آنلان از ایلن کار و تحملل محرومیلت از آن شلکارها در آن 

هنگام، آزمون بزرگ الهی براى آنان محسوب می گردید. 1  
8. فرمان به لزوم وفاى به عهد و پیمان

در آیلات 91- 92 نحلل، خداونلد بعلد از آنکله به مؤمنان فرمان می دهد تا به عهد و 
کید می کند این امر و دستور چیزى است  پیمان خویش پایبند بوده و آن را نشکنند تأ
کله مؤمنلان بلا آن آزملوده می شلوند: »و اوفوا ِبَعهـِد اهلِل اذا عَهـدُت وال َتنُقُضوا االمیَن َبعَد 

ا َيبلوُكُم اهلُل ِبِه...«. 
َ

َتوكيِدها...* اّن
)نحل، 91- 92(2 

9. امهال و تأخیر در عذاب
ممکن است قومی مستحق عذاب باشند؛ اّما خداوند عذاب آنها را به تأخیر اندازد 
ُكـم...«.  

َ
ـُه ِفتَنـٌة ل

َّ
َعل

َ
ى ل تلا بلا ابهلام در زملان نلزول علذاب، آنهلا را بیازمایلد3: »ان ادر

)انبیاء، 111(

روایات

 » علن عللی �ُکّلملا کانلِت الَبللوى و االختبلاُر أعظلَم کانِت الَمُثوبلُة و الَجزاُء أْجَزَل ، أ 
ِلیَن ِمن َلُدْن آدَم صلواُت اهلل ِ علیِه إلی الِخریَن ِمن  اَل َتَروَن أّنَ اهلل سبحانه اْخَتبَر األّوَ
هلذا العاَللِم بأحجلاٍر ال َتُضلّرُ و ال َتنَفلُع ، و ال ُتبِصلُر و ال َتسلَمُع ، فَجَعَلهلا َبیَتُه الَحراَم اّلذي 

َجَعَلَه اهلل ُ للّناِس ِقیاما  ......... ؟! 
لدائِد ، و َیَتعّبُدُهلم بأنلواِع الَمجاِهلِد ، و َیْبَتلیِهلم 

َ
و لکلّن اهلل َیْختِبلُر ِعبلاَدُه بأنلواِع الّش

ِل في ُنفوِسِهم ، و ِلَیْجعَل 
ُ
َذّل ِر ِمن قلوبِهْم ، و إْسکانا للّتَ َکّبُ بُضروِب الَمکاِرِه ؛ إْخراجا للّتَ

ذلَك أبوابا ُفُتحا إلی فضِلِه ، و أسبابا ُذُلاًل ِلَعفِوِه «

1. همان، ج 12، ص 85؛ نمونه، ج 5، ص 81. 
2. مجمع البیان، ج 6، ص 590. 

3. التفسیر الکبیر، ج 22، ص 233. 
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 امام علی : هر چه امتحان وآزمایش بزرگتر باشد ثواب وپاداش فراوان تر است. 
کله خداونلد سلبحان پیشلینیان را، از زملان آدم  تلا آخریلن نفلر از  مگلر نمی بینیلد 
ملردم ایلن جهلان، بلا سلنگ هایى که زیان و سلودی نمی رسلانند ونملی توانند ببینند 
وبشنوند، آزمود و با همان سنگ ها خانه با حرمت خود را ساخت؛ خانه ای که برای 

مردم بر پا گردانید؟! 
اما خداوند بندگانش را با انواع سختی ها می آزماید وبا رنج وکوشش های گوناگون به 
بندگی وادارشان می کند وبا انواع ناخوشایندها امتحانشان می کند تا خود بزرگ بینی را از 
دل هایشلان بیرون کند وفروتنی را در جان هایشلان جای دهد واین را درهایى قرار دهد 

گشوده به سوی فضل و بخشش خود ووسایلی آماده برای گذشت وآمرزش خویش. 1

داستان

□ مفضل بن قیس سخت در فشار زندگی واقع شده بود. فقر و تنگدستی، قرض و 
ج زندگی او را آزار می داد. یک روز در محضر امام صادق  لب به شکایت گشود  مخار
و بیچارگی هلاى خلود را ملو بله ملو تشلریح کرد: »فلالن مبلغ قلرض دارم، نمی دانم چه 
ج دارم و راه درآمدى ندارم. بیچاره شدم، متحیرم، گیج  جور ادا کنم. فالن مبلغ خر
شلده ام. بله هلر در بلازى ملی روم بله رویلم بسلته می شلود...« در آخلر از املام تقاضا کرد 
درباره اش دعایى بفرماید و از خداوند متعال بخواهد گره از کار فروبسته او بگشاید. 
املام صلادق  بله کنیزکلی کله آنجلا بلود فرملود: »بلرو آن کیسله اشلرفی کله منصور 
بلراى ملا فرسلتاده بیلاور.« کنیلزک رفلت و فلورًا کیسله اشلرفی را حاضلر کلرد. آنلگاه بله 
مفضلل بلن قیلس فرملود: »در ایلن کیسله چهارصلد دینلار اسلت و کمکلی اسلت بلراى 

زندگی تو.«. 
مفضلل گفلت: مقصلودم از آن چله در حضلور شلما گفتلم ایلن نبلود، مقصلودم فقلط 

خواهش دعا بود.«. 
حضرت فرمود: »بسیار خوب، دعا هم می کنم. اما این نکته را به تو بگویم، هرگز 
سختی ها و بیچارگی هاى خود را براى مردم تشریح نکن، اولین اثرش این است که 
وانملود می شلود تلو در میلدان زندگلی زمین خورده اى و از روزگار شکسلت یافته اى. در 

نظرها کوچک  می شوى، شخصیت و احترامت از میان می رود.«2 

1. نهج البالغه، خ 192. )ترجمه میزان الحکمه(. 

2. داستان راستان، شهید مطهری، به نقل از بحاراالنوار، ج 11، ص 114. 
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خالصه و نتیجه گیری

• مراد از دانستن خدا، ظاهر شدن عالیم ایمان واقعی و ادعایى است، ممکن هم 
هست مراد از دانستن خدا، علم فعلی خدا باشد، که همان نفس امر خارجی است.

• یکی از سنت هاى ما امتحان است که در امت های قبل از ایشان نیز جریان داشت، 
در این امت نیز باید جریان یابد، تا راست گویان از دروغ گویان متمایز و جدا شوند، یعنی 
آثار راست گویى آنان و دروغ گویى اینان ظاهر شود و در نتیجه ایمان راستگویان محکم تر 

شده و ادعاى صورى و دروغی اینان نیز از دل هایشان بیرون شود.
و از اینجلا می فهمیلم کله آزمایش هلاى الهلی نله بلراى شلناخت افلراد اسلت، بلکله 

براى پرورش و شکوفایى استعدادها است. 
گون تفسیر شده است؛ از جمله: • امتحان از منظر مفسران به وجوه گونا

1. تربیت انسان ها و دعوت ایشان به سوى حسن عاقبت و سعادت. 
2. تشریع اوامر و نواهی و جعل تکالیف براى مردم. 

 3. تمرین دادن و آماده ساختن بندگان. 
4. ایجاد شناخت و معرفت در قلب انسان. 

5. بخشیدن صبر و مقاومت در برابر مشکالت.  
کله امتحلان در فرهنلگ قلرآن قلرار دادن  گفلت  در یلک جمع بنلدى شلاید بتلوان 
گون تلخ و شیرین با هدف رسیدن آنان به کمال الیق  انسان ها در بستر حوادث  گونا

خویش است .
گروهلی خلاص از  امتحلان از جملله سلنت هاى قطعلی الهلی اسلت و بله دوره و 
کم است.  انسان ها اختصاص ندارد و بر همه افراد و اقوام از گذشته و حال و آینده حا

امام در این باره می فرمودند:
انسلان در ایلن دنیلا، هلر انسلانی که باشلد از انسلان های بزرگ مثل انبیلاء و اولیاء تا 
انسلان های مادون آنها، مورد امتحان اسلت، امتحان مالزم با وجود انسلان اسلت و 
هیلچ انسلانی بلدون امتحلان، در ایلن عاللم نمی توانلد زیسلت کنلد گاهلی امتحلان به 
تلرس، گاهلی بله گرسلنگی، بله کلم شلدن املوال و از بیلن رفتلن نفلوس، بله کلم شلدن 

میوه ها و امثال این هاست. 1 

1. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 234. 
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 َفــِإْن 
َ
 أ

ُ
ُســل ــْت ِمــْن َقْبِلــِه الّرُ

َ
 َقــْد َخل

ٌ
 َرُســول

َ
ــٌد ِإاّل ّمَ »َو مــا ُمَ

ْعقاِبُكــْم َو َمــْن َيْنَقِلــْب َعــى  
َ
ْبــُتْ َعــى  أ

َ
 اْنَقل

َ
ْو ُقِتــل

َ
مــاَت أ

يَن« ِكر ــا
َ

الّش اهلُل  َســَیْجِزی  َو   
ً
َشــْیئا اهلَل  َيُضــّرَ  ــْن 

َ
َفل َعِقَبْیــِه 

]سوره آل عمران، آيه 144[

»محمد فقط فرسـتاده خداسـت؛ و پیش از او، فرسـتادگان 
كشـته شـود، شـما بـه  گـر او بمیـرد و یـا  دیگـرى نیـز بودنـد؛ آیـا ا
كـرده بـه دوران جاهلّیـت  عقـب برمى گردیـد؟ )و اسـالم را رهـا 
گـردد،  كـس بـه عقـب بـاز  كفـر بازگشـت خواهیـد نمـود؟( و هـر  و 
كران )و  هرگـز بـه خـدا ضـررى نمى زنـد؛ و خداونـد بـه زودى شـا

اسـتقامت كنندگان( را پـاداش خواهد داد.«
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شأن نزول

این آیه نیز ناظر به یکی دیگر از حوادث جنگ احد اسلت و آن اینکه: در همان حال 
گهلان صدایى  کله آتلش جنلگ میلان مسللمانان و بت پرسلتان به شلدت شلعله ور بود نا
بلند شد و کسی گفت: محمد را کشتم... محمد را کشتم...این درست همان دم بود 
که مردى بنام »عمرو بن قمیئه حارثی« سلنگ به سلوى  پیامبر پرتاب کرد، پیشلانی و 
دنلدان آن حضلرت شکسلت و للب پاییلن وى شلکافت و خون صورت وى را پوشلانید.1 
در ایلن موقلع دشلمن می خواسلت پیامبلر را بله قتلل برسلاند که مصعب بن عمیلر یکی از 
پرچمداران ارتش اسلالم جلو حمالت آنها را گرفت ولی خودش در این میان کشلته شلد 
ک و  و چون او شباهت زیادى به پیامبر داشت دشمن چنین پنداشت که پیغمبر در خا

خون غلطیده است و لذا این خبر را با صداى بلند به همه لشگرگاه رسانید. 
انتشار این خبر به همان اندازه که در روحیه بت پرستان اثر مثبت داشت در میان 
کثریت را تشکیل می دادند به دست  مسلمانان تزلزل عجیبی ایجاد کرد، جمعی که ا
ج می شدند، حتی بعضی در این فکر بودند  و پا افتاده و از میدان جنگ به سرعت خار
که با کشته شدن پیامبر از آیین اسالم برگردند و از سران بت پرستان امان بخواهند، 
کار و پایدار همچون علی  و ابودجانه و طلحه و بعضی  اما در مقابل آنها اقلیتی فدا
دیگر بودند که بقیه را به استقامت دعوت می کردند از جمله »انس بن نضر« به میان 
گر محمد�کشته شد، خداى محمد کشته نشده، بروید  آنها آمد و گفت: اى مردم ا
و پیکار کنید و در راه همان هدفی که پیامبر کشته شد، شربت شهادت بنوشید، پس 
از ایراد این سلخنان به دشلمن حمله نمود تا کشلته شلد، ولی به زودى روشلن گردید 
که پیامبر زنده اسلت و این خبر اشلتباه بوده اسلت یا دروغ، آیه فوق در این مورد نازل 

گردید و دسته اول را سخت نکوهش کرد.2

1 . و  در پلاره اى تواریلخ آملده اسلت: ایلن ضربلات بلر اثلر حملله چنلد نفلر صلورت گرفلت. )جهلت توضیلح بیشلتر 
ع فرمائیلد: »بحلار االنلوار«، ج 20، ص 27؛ »تاریلخ طبلرى«، ج 2، ص 201؛ »البدایلة و  بله ایلن ملدارك رجلو

النهایلة«، ج 4، ص 26. 
2. شان نزول آیات قرآن، ص 118.
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واژه های مهم 

__    انقلبتم 
ُب الّش ِء: برگرداندن و وارونه نمودن آن چیز از سویى و رویى به سویى و رویى 

ْ
َقل

دیگر.
راهلی و  بله  اندیشله اش  و  راه و روشلش  از  انسلان،  برگردانلدن  نسـاِن:  اإل ـُب 

ْ
َقل

اندیشه اى دیگر.

__    اعقاب 
ْعَقاب است.

َ
الَعِقب: پشت پا که )َعْقب( هم گفته شده، جمعش أ

انقلـب عـى َعِقَبْیـِه: مثلل عبلارت »رجلع عللی حافرتله« اسلت یعنلی عقلب گلرد کلرده 
ا َعـى  آثاِرِهـا َقَصصلًا« )کهلف،64(. حضلرت موسلی و همراهلش بلر 

َ
و مثلل آیله: »َفاْرَتـّد

نشانه هاشان با پى جویى بازگشتند.
ْعقاِبُكْم« به کار رفته اسلت، 

َ
ْبـُتْ َعى  أ

َ
در آیله بلراى بیلان سلیر قهقرایلى جمله »اْنَقل

ْبُتْ َعى  
َ
زیرا اعقاب جمع عقب )بر وزن خشن( به معنی پاشنه پا است بنا بر این »اْنَقل

ْعقاِبُكـْم« بله معنلی »عقلب گلرد می کنید« می باشلد و آن تصویر روشلنی اسلت از سلیر 
َ
أ

قهقرایى و ارتجاع به معنی واقعی، منتها از کلمه ارتجاع صریح تر و روشن تر است.1

 نکات تفسیری

1( سرزنش شدید فرار از میدان جنگ 

گلر رسلول خلدا�از دنیلا بلرود از دیلن خلدا بلر می گردنلد، بله ایلن  ایلن کله فرملود: ا
گلر به دیلن خدا  دلیلل اسلت کله غیلر از حفلظ منافلع دنیایلى خلود هیلچ هّملی ندارنلد، ا
هلم می گرونلد بلراى تأمیلن همیلن منافلع اسلت، در نتیجله ملا دام کله از پسلتان دیلن 
می دوشلند دین دارند و از آن دم می زنند، همین که منافعی برایشلان نداشلت و بلکه 

به منافع دنیایى شان لطمه زد از آن بر می گردند.
و آنها که در جنگ احد با شلنیدن قتل رسلول خدا�برگشلتند، )از دین برگشلتند 
نله از جنلگ(، علالوه بلر اینکله نظیلر آن فلرارى کله در احلد از ایلن طایفله سلر زد، در غیلر 
احد از قبیل جنگ حنین و خیبر و غیر آن دو نیز سر زد و خداى تعالی در آن دو جریان 
چنین خطابى به آنها نکرد و از فرار و پشلت کردنشلان به جنگ، چنین تعبیرى نکرد 
ْعقاِبُكـْم« بودیلد! بلکه تنهلا فرمود )و 

َ
ْبـُتْ َعـى  أ

َ
و نفرملود: شلما در خیبلر و حنیلن »اْنَقل

1. تفسیر نمونه، ج 3، ص 117.
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در روز حنیلن وقتلی از کثلرت جمعیلت خلود مغلرور شلدید، همیلن باعلث شلد کله کارى 
از پیلش نبریلد و زمیلن بلا همله فلراخ و وسلعتش بلر شلما تنلگ شلود و در آخر فلرار کنید(1 
پس حق این اسلت که مراد از »انقالب علی االعقاب«، برگشلتن به کفر سلابق اسلت، 

نه فرار از جنگ.
گرفتلن سلیاق عتلاب و توبیخلش ایلن  در نتیجله حاصلل معنلاى آیله بلا در نظلر 
می شود: که محمد�سمتی جز رسالت از ناحیه خدا ندارد )مانند سایر رسوالن که 
وظیفه شان تنها رساندن رسالت پروردگارشان است( نه مالک امر خودش است و نه 
امور عالم، امر عالم تنها و تنها به دسلت خداسلت، دین هم دین خداسلت و با بقاى 
خلدا باقلی اسلت، پلس ایلن چله معنا دارد که شلما مسللمانان ایملان خود را وابسلته به 
گر آن  جناب به مرگ و یا به قتل از دنیا برود  زنده بودن آن جناب کنید، به طورى که ا
قیلام بلرای دیلن خلدا را رهلا کنیلد و بله قهقلرا و عقب برگردیلد و هدایت خود را از دسلت 

داده و دچار گمراهی و غوایت شوید؟
و این سیاق قوى ترین شاهد است بر اینکه سپاه اسالم در روز احد بعد از گرم شدن 
تنلور جنلگ، ظلن قلوى پیلدا کردنلد به این که رسلول خدا�کشلته شلده و به همین 
جهلت متفلرق شلده و پشلت بله قتلال کردند و بنابراین روایت و تاریلخ ذیل )به طورى 

که ابن هشام آن را در سیره خود آورده( تأیید می شود.2 
پیامبر�که خود در این پیکار به شدیدترین وجه با دشمن می جنگید،3 و در حالی که 
مجلروح بلود و خلون از صورتلش می ریخلت، می فرمود: چگونه رسلتگار شلوند مردمی که 
صورت پیامبرشلان را به خون آغشلتند؛ در حالی که او آنها را به خدا دعوت می کند.4  آیه 
128 سوره آل عمران به پیامبر�دل دارى می دهد که تو مسئول هدایت آنها نیستی؛ 

ِيم...«.
َ
َك ِمَن االمِر َش ٌء او َيتوَب َعل

َ
يَس ل

َ
بلکه فقط به تبلیغ آنها موّظف هستی:  »ل

بلر حسلب بعضلی نقل هلا، در روز اُحلد، همله مسللمانان بله جلز تعلداد اندکلی میلدان 
جنگ را رها کردند5  که در نام آنها جز علی  اختالف اسلت. به نوشلته ابن اثیر، علی 
بن ابى طاللب پلس از کشلتن پرچلم داران قریلش، چندیلن بلار بله فرملان رسلول خدا به 
کارى  کنلده کلرد.6 فلدا صلف مشلرکان حملله کلرد و شلمارى از آنلان را کشلته، بقیله را پرا

1. سوره توبه آیه، 25.
2. سیره ابن هشام، ج 3،ص 30.    

3. انساب االشراف، ج 1، ص 394؛ الکامل، ج 2،ص 157.
4. السیرة النبویه، ابن کثیر، ج 2، ص 342؛ الکامل، ج 2،ص 155.

5. المغازى، ج 1،ص 240.
6. الکامل، ج 2،ص 154.
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حضلرت نقلش بسلزایى در حفلظ جلان پیامبلر�داشلت تلا آن جلا کله در ایلن جنلگ، 
70 زخلم بلر پیکلرش وارد شلد.1 وى در پایلان جنلگ از شمشلیر خمیلده و خون آللودش 
بله نیکلی یلاد می کنلد2 و برحسلب بعضلی نقل هلا هنگام جنگ، شمشلیرش شکسلت و 
پیامبلر�شمشلیر خویلش، ذوالفقلار را بله عللی  داد3  و هرکلس از مشلرکان کله بله 
  دفلع می شلد. بله فرموده املام صادق  حملله می کلرد، بله وسلیله عللی�پیامبلر
کلرد کله می گفلت: »السـيف ااّل  پیامبلر�جبرئیلل را بیلن آسلمان و زمیلن مشلاهده 
ذوالفقـار و ال فـت ااّل عـّى«؛ پلس امیلن وحلی نلازل شلد و گفلت: اى رسلول خلدا! ایلن 
کارى اسلت. پیامبلر�فرملود: عللی از ملن اسلت  و ملن از عللی هسلتم و  نهایلت فلدا

جبرئیل افزود: من از هر دوى شما هستم.4

2( نشانه سستی در ایمان   

ْبـُتْ َعـى  
َ
 اْنَقل

َ
ْو ُقِتـل

َ
 َفـِإْن مـاَت أ

َ
 أ

ُ
ُسـل ـْت ِمـْن َقْبِلـِه الّرُ

َ
 َقـْد َخل

ٌ
 َرُسـول

َ
ـٌد ِإاّل ّمَ »َو مـا ُمَ

ْعقاِبُكْم «
َ
أ

بلا اسلتفاده از حلوادث جنلگ احلد آیله حقیقلت دیگلرى را بله مسللمانان می آملوزد و 
آن اینکله اسلالم آییلن فلرد پرسلتی نیسلت و بله فرض کله پیامبر در این میدان شلربت 
شلهادت می نوشلید وظیفله مسللمانان بلدون تردیلد ادامله مبلارزه بلود، زیلرا بلا ملرگ 
یلا شلهادت پیامبلر، اسلالم پایلان نمی یابلد بلکله آییلن حقلی اسلت کله تلا ابلد جاویدان 

خواهد ماند.
مسلئله فلرد پرسلتی یکلی از بزرگ تریلن خطراتلی اسلت که مبلارزات هدفلی را تهدید 
گر چه پیامبر خاتم باشد مفهومش پایان یافتن  می کند، وابستگی به شخص معین ا
کوشلش و تلالش بلراى پیشلرفت، بله هنلگام از دسلت رفتلن آن شلخص اسلت و ایلن 

وابستگی یکی از نشانه هاى بارز عدم رشد اجتماعی است.
مبارزه پیامبر�با فرد پرستی یکی دیگر از نشانه هاى حقانیت و عظمت او است زیرا 
گر او به خاطر شلخص خویش قیام کرده بود الزم بود این فکر را در مردم تقویت کند  ا
گر او از میان برود همه چیز پایان خواهد یافت،  که همه چیز به وجود او بستگی دارد و ا
کلرم�هیچلگاه ملردم را بله چنیلن افلکارى  وللی رهبلران راسلتین هماننلد پیغمبلر ا
تشلویق نمی کننلد، بلکله بله شلدت با آن مبارزه می کنند و به آنهلا می گویند: هدف ما، 

1. مجمع البیان، ج 2،ص 826.
2. دالئل النبوه، ج 3، ص 283؛ البدایة و النهایه، ج 4،ص 38.

3. تفسیر قمی، ج 1،ص 143.
4. مجمع البیان،ج 2، ص 826؛ الکامل، ج 2،ص 154.
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از خلود ملا باالتلر اسلت و هرگلز بلا نابلودى ملا نابلود نخواهد شلد و لذا قرآن بلا صراحت در 
آیله فلوق می گویلد: محملد تنها فرسلتاده خدا سلت، پیش از او هم فرسلتادگانی بودند 
گر او بمیرد یا کشلته شلود باید شلما سلیر قهقرایى کنید؟ و به آیین  که از دنیا رفتند آیا ا

بت پرستی بازگردید؟ 
« سلپس می فرمایلد: آنهلا که عقب 

ً
ـْن َيُضـّرَ اهلَل َشـْیئا

َ
»َو َمـْن َيْنَقِلـْب َعـى  َعِقَبْیـِه َفل

گلرد کننلد و بله دوران کفلر و بلت پرسلتی بلاز گردنلد تنهلا به خلود زیان می رسلانند نه به 
خ هاى سلعادت خود را متوقف می سلازند بلکه آنچه  خلدا زیلرا بلا ایلن عملل نه تنها چر

را به دست آورده اند نیز به سرعت از دست خواهند داد.
يَن« در پایلان آیله بله اقلیتلی کله در جنلگ احد علی رغم همه  ِكِر ـا

َ
»َو َسـَیْجِزی اهلُل الّش

مشکالت و انتشار خبر شهادت پیغمبر، دست از جهاد برنداشتند اشاره کرده و کوشش هاى 
آنها را می ستاید و آنها را به عنوان شاکران و کسانی که از نعمت ها در راه خدا استفاده کردند 

معرفی می کند و می گوید: خداوند این شاکران را پاداش نیک می دهد.
درسلی را کله ایلن آیله دربلاره مبلارزه بلا فلرد پرسلتی می دهد درسلی اسلت بلراى همه 
مسللمانان در همه قرون و اعصار، آنها باید از قرآن بیاموزند که مسـائل هدفى هرگز 
نباید قائم به شخص یا اشخاص باشد بلكه باید بر محور یک سلسله اصول و 
گر پیامبر بزرگ خدا  تشكیالت ابدى دور بزند كه با تغییر افراد یا فوت آنان حتى ا
باشـد آن كار تعطیـل نگـردد، اصلوال رملز بقاى یک مذهب و یا یک تشلکیالت همین 
اسلت، بنا بر این برنامه ها و تشلکیالتی که قائم به شلخص هسلتند تشکیالتی ناسالم 

و غیر طبیعی محسوب می شوند که به زودى متالشی خواهند شد.
املا متأسلفانه غاللب تشلکیالت جواملع اسلالمی هنلوز قائلم بله اشلخاص اسلت و بله 
همیلن دلیلل بسلیار زود از هلم می پاشلد، مسللمانان باید بلا الهام از آیه فوق مؤسسلات 
گلون خلود را آن چنلان پى ریلزى کننلد کله از اشلخاص الیق کامال بهره گیرى شلود  گونا

اما در عین حال وابسته به شخص آنها نباشد.
« همان طور که گفتیم شلایعه 

ً
ال  ُمَؤّجَ

ً
 ِبـِإْذِن اهلِل ِكتابـا

َ
ـوَت ِإاّل ْن َتُ

َ
»َو مـا كاَن ِلَنْفـٍس أ

بى اساس شهادت پیامبر در احد عده زیادى از مسلمانان را به وحشت افکند تا آنجا که 
از میدان جنگ فرار کردند و حتی بعضی می خواستند از اسالم هم برگردند، در آیه فوق 
مجددًا براى تنبیه و بیدارى این دسلته می فرماید: مرگ به دسلت خدا و فرمان او سلت 
گر پیامبر  و بلراى هلر کلس اجللی مقرر شلده اسلت که نمی تواند از آن فرار کنلد، بنا بر این ا
در این میدان شلربت شلهادت می نوشلید چیزى جز انجام یافتن یک سلنت الهی نبود 
با این حال نباید مسلمانان از آن وحشت کنند و دست از ادامه مبارزه بردارند. از سوى 
دیگر فرار از میدان جنگ نیز نمى تواند از فرا رسیدن اجل جلوگیرى كند همان طور 
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كه شركت در میدان جهاد نیز اجل انسان را جلو نمى اندازد بنا بر این فرار از میدان 
جهاد براى حفظ جان بیهوده است.

ْنيـا ُنْؤِتـِه ِمْنـا َو َمـْن ُيـِرْد َثـواَب اْلِخـَرِة ُنْؤِتـِه ِمْنـا« در پایلان آیله 
ُ

»َو َمـْن ُيـِرْد َثـواَب الّد
گلر هلدف کسلی تنهلا  می فرمایلد: سلعی و کوشلش انسلان هیلچ گاه ضایلع نمی شلود، ا
نتیجه هلاى ملادى و دنیلوى باشلد و هماننلد بعضلی از رزمنلدگان احلد تنهلا بله خاطلر 
گلر هلدف عالی تلر بلود و  غنیملت تلالش کنلد، باالخلره بهلره اى از آن بدسلت ملی آورد املا ا
کوشلش ها در مسلیر حیلات جلاودان و فضائلل انسلانی بله کار افتلاد، بلاز بله هلدف خلود 
خواهد رسید، بنا بر این حاال که رسیدن به دنیا یا آخرت هر دو نیازمند به کوشش است، 
پس چرا انسلان سلرمایه هاى وجودى خود را در مسلیر دوم که یک مسلیر عالی و پایدار 
کران را بله زودى  کیلد می کنلد کله »پلاداش شلا اسلت بله کار نینلدازد؟ سلپس بلار دیگلر تأ

يَن«. ِكِر ا
َ

خواهیم داد«. »َو َسَنْجِزی الّش
قابلل توجله اینکله در آیله سلابق ایلن جمله به صلورت فعل غائب ذکر شلده بود و در 
کید وعده الهی را به دادن پاداش به آنها  اینجا به صورت فعل متکلم و این نهایت تا

بیان می کند و به تعبیر ساده خداوند می گوید: ضامن پاداش آنها منم.1

3( عوامل برگشت به جاهلیت
 1. جهل و نادانى 

در آیله 138 سلوره اعلراف، موسلی  بازگشلت بنی اسلرائیل را بله بت پرسلتی، پلس از 
رهایى از دست فرعون، بر اثر نادانی آنان می داند:

ُكم َقوٌم  
َ
 اّن

َ
ٌة قال م ءاِلَ ُ نا اًلا َكما لَ

َ
 الَبحَر... قالوا میویَس اجَعل ل

َ
 »وجَوزنا ِبَبىن اسرءيل

َهلون«. هم چنین طبق آیه 64 سوره زمر مشرکان به جهت فراخواندن مسلمانان به  ج
َ

ت
ّن اعُبُد  ارتجاع و بازگشلت به بت پرسلتی، جاهل خوانده شلده اند: »ُقل اَفَغيَر اهلِل َتأُمُرو
ِهلون«؛ چنان که بادیه نشینی و دورى از فرهنگ و تمّدن که خود از زمینه هاى  ا احلج َ اّیُ

نادانی است، یکی از اسباب پافشارى بر عقاید کهنه و باطل دانسته شده:
 اهلُل...«. )توبله، 9و 

َ
مـوا ُحـدوَد مـا انـَزل

َ
 ُكفـًرا وِنفاًقـا واجـَدُر ااّل َيعل

ُ
 »ااَلعـراُب اَشـّد

97( مقاومت بیش تر این افراد در برابر دین حق به جهت طبیعت خشلک، دورى از 
فرهنگ، علم و عالمان است که آنان را از نیک اندیشی دور ساخته است.«2

آیه 68، سوره مؤمنون مشرکان را به جهت نپذیرفتن اسالم سرزنش کرده، منشأ آن را 
 ام جاَءُهم ما َل َيـأِت ءاباَءُهُم 

َ
وا الَقول ـُر ّبَ

َ
م َيّد

َ
علدم تدبلر واندیشله دانسلته اسلت: »اَفل

1. تفسیر نمونه، ج 3، ص  119 -117.
2. الفرقان، ج 10- 11، ص 267؛ الکشاف، ج 2، ص 303.
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«؛ چنان که عامل اصلی گزینش چنین عقایدى نیز از سوى پیشینیان، جهل  لین االّوَ
و بى خردى آنان دانسته شده است. )بقره، 170(1  

كمان ظالم 2. حا
کملان و سلردمداران ظاللم بله صلورت یکلی از عواملل ارتجلاع  در برخلی آیلات، از حا
اقوام به عقاید باطل، یاد شلده اسلت. فرعون براى بازگرداندن گروندگان به موسلی 
به عقاید باطل گذشته، آنان را به قطع دست و پا و به صلیب کشیدن تهدید می کند: 
ُكـم 

َ
َقّطَعـّنَ ايِدَيُكـم وارُجل مـون * اَل

َ
ُكـم... َفَسـوَف َتعل

َ
 ان ءاَذَن ل

َ
»... ءاَمنـُت ِبـِه َقبـل

« )اعراف، 123- 124؛ طه،17؛ کهف، 19- 20( نیز بیم  ُكم اَجعین َبّنَ
ّ
َّ اَلَصل ُ

ِمن ِخلٍف ث
کمان کافر عصر خود را به جهت ارتداد و ارتجاع  اصحاب کهف از فشار و اعمال زور حا
ُجوُكـم او ُيعيدوُكم ف  يُكم َير

َ
وا َعل ـم ان َيظَهـر ُ بله آییلن باطلل گلزارش داده اسلت: »اّنَ

م...«.2   ِتِ
َّ
ِمل

3. اشراف و مترفان   
از جمله کسانی که با دعوت انبیاء مخالفت می کردند، مترفان بودند: »و ما ارَسلنا 
ون«. )سلبأ، 34( آنلان، هلم   ُمتَرفوهـا اّنـا ِبـا ارِسـلُت ِبـِه كِفـر

َ
َيـٍة ِمـن َنذيـٍر ااّل قـال ف َقر

خلود بلر عقایلد باطلل گذشلتگان پلاى می فشلردند: »و َكذِلـَك ما ارَسـلنا ِمـن َقبِلَك ف 
ٍة و اّنا َعـى  ءاثِرِهم ُمقَتدون«   ُمتَرفوهـا اّنـا وَجدنا ءاباَءنا َعى  اّمَ

َ
َيـٍة ِمـن َنذيـٍر ااّل قـال َقر

)زخلرف، 23( و هلم بله زیلر دستانشلان سلفارش می کردنلد کله بلر آییلن پیشلین خلود 
ِتُكم  وا َعـى  ءاِلَ  ِمُنـم اِن امشـوا واصِبر

َ
ـَق امَلـال

َ
بماننلد و از آن دسلت برندارنلد: »وانَطل

ـَش ٌء ُيـراد...«. )ص، 6- 8( آنلان ملردم را چنین بیلم می دادند که با پیروى 
َ
اّنَ هـذا ل

 
ُ َ
 امَلأل

َ
کان، زیان خواهند دید: »و قال از پیامبر و در نتیجه دسلت برداشلتن از آیین نیا

ون«.)اعراف، 90( مقصود از  ِسـر ُكـم اًذا حَلن
َ
َبعُت ُشـَعيًبا اّن

َ
وا ِمـن َقوِمـِه لِن اّت ذيـَن َكَفـر

َّ
ال

کت،3 ]به دسلت  خسلران در این کالم، ضرر ماّدى چون از دسلت دادن سلرمایه یا هال
آن مترفلان [ بلوده یلا ضلرر معنلوى و خسلارت در آییلن.4 گویلى آنهلا، راه نجلات را در 
بت پرستی می پنداشتند.5 هم چنین آنان از حربه هاى دیگرى، مانند اخراج از شهر و 
ذيَن 

َّ
 ال

ُ َ
 امَلأل

َ
آبادى براى بازگرداندن مؤمنان به آیین باطل استفاده می کردند: »قال

1. دائرة المعارف قرآن کریم)2(، ص 457.
2. همان. 

3. مجمع البیان، ج 4، ص 693؛ نمونه، ج 6، ص 258.
4 . التفسیر الکبیر، ج 14، ص 181.

5. نمونه، ج 6، ص 258.
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َتعوُدّنَ ف 
َ
َيِتنا اول ذيَن ءاَمنوا َمَعَك ِمن َقر

َّ
َك يُشـَعيُب وال ُنخِرَجّنَ

َ
وا ِمن َقوِمِه ل اسـَتكَبر

ِتنـا...«. )اعلراف، 88( آنلان از شلعیب و گرونلدگان بله او می خواسلتند کله به آیین 
َّ
ِمل

بت پرستی باز گردند. گویى شعیب پیش تر بر آن آیین بوده است. برخی این پندار را 
ناشلی از مخفی سلازى و تقّیه شلعیب در گذشلته1  یا سلکوت او و مأمورّیت نداشتن وى 
بلراى تبلیلغ2 دانسلته اند یلا این که خطلاب، فقط پیروان پیامبلر را دربرگیرد. برخی نیز 
گفته انلد کله ملاّده »علود« بلا »اللی« به معناى بازگشلت و با »فی« به معنلاى دگرگونی و 

تغییر حالت است.3  
4. مشركان و اهل كتاب 

طبلق بیلان قلرآن، مشلرکان نله تنها دشلمن مسللمانان بلوده، بلکه مایلل بودند آنان 
و َتكُفرون« )ممتحنه، 2( 

َ
ُكم اعـداًء... ووّدوا ل

َ
بله کفلر بلاز گردند: »ان َيثَقفوُكم َيكونوا ل

و در رسلیدن بله ایلن مقصلود، پیوسلته با آنلان می جنگیدنلد: »... وال َيزالـوَن ُيقِتلوَنُكم 
َحـّت  َيُرّدوُكـم َعـن ديِنُكـم اِن اسـَتطعوا...« )بقلره، 217( و حّتلی بله مسللمانان وعلده 
ذيَن 

َّ
 ال

َ
می دادند در صورت پیروى از آنان، بار گناهانشان را به گردن می گیرند: »وقال

نا ولَنحِمل َخطيُكم« )عنکبوت، 12(؛ ازاین رو قرآن به 
َ
ِبعوا َسبيل

َ
ذيَن ءاَمُنوااّت

َّ
وا ِلل َكَفر

مؤمنان هشدار می دهد که در صورت پیروى از مشرکان، آنان را به عقاید باطل پیشین 
بلاز می گرداننلد. )آل عملران، 149( آنلان در ملواردى نیلز بلا تهدیلد و ارعلاب، پیامبلران 
وا ِلُرُسـِلِهم  ذيـَن َكَفـر

َّ
 ال

َ
و پیروانشلان را بله بازگشلت بله آییلن خلود املر می کردنلد: »وقـال

ِتنا«.)ابراهیم، 13؛ اعراف، 88( از سوى دیگر، 
َّ
َتعوُدّنَ ف ِمل

َ
ُكم ِمن ارِضنا او ل ُنخِرَجّنَ

َ
ل

اهلل  کتلاب بله ویلژه یهلود نیلز بله منظلور رواج پدیده ارتجاع و بازگشلت بله آیین باطل 
میلان مسللمانان، بله حربه هایلى دسلت زدنلد که در ایلن میان، مهم تریلن حیله آنان 
براى بازگشلت مسللمانان به جاهلّیت این بود که به برخی از هم کیشلان خود توصیه 
�کردند که صبحگاهان به اسالم بگرایند؛ سپس شام گاهان به بهانه این که محّمد
نشلانه و ویژگی هلاى پیامبلر موعلود را نلدارد، از اسلالم برگردنلد تلا بدین سلان در ایملان 
 

َ
 َعى

َ
ذى انِزل

َّ
ت َطاَفٌة ِمن اهِل الِكتِب ءاِمنوا ِبال

َ
مسلمانان تزلزل ایجاد کنند »و قال

ُهـم َيرِجعـون«. )آل عملران، 72( افزون 
َّ
َعل

َ
وا ءاِخـَرُه ل كُفـُر ـاِر وا ذيـَن ءاَمنـوا َوجـَه الّنَ

َّ
ال

بلر ایلن، آنلان بلا نفاق افکنلی و ایجلاد کینله و علداوت میلان مسللمانان در ایلن مقصلود 

1 . مجمع البیان، ج 4، ص 690.  
2 . همان، ص 254 و ج 10، ص 300. 

3. المیزان، ج 12، ص 34.
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ذيَن ءاَمنوا 
َّ
ا ال َ گاه سلاخت: »ياّیُ می کوشلیدند که قرآن مسللمانان را از توطئه ارتجاع، آ

ين«. )آل عمران،100(1   ذيَن اوُتوا الِكتَب َيُرّدوُكم َبعَد امیِنُكم كِفر
َّ
يًقا ِمَن ال ان ُتطيعوا َفر

ثار وپیامدهاى  برگشت به جاهلیت 4(  آ
1ـ  خسران

دربرخلی از آیلات، بازگشلت بله عقایلد کهنله و باطلل، سلبب خسلران دانسلته شلده 
ين«.)آل عمران،  وا َيُرّدوُكم َعى  اعقِبُكم َفَتنَقِلبوا خِسر ذيَن َكَفر

َّ
است: »ان ُتطيعوا ال

کله بلا توّجله بله دسلته اى دیگلر از آیلات شلاید بتلوان ایلن خسلران  149؛ حلج، 11( 
را »حرملان دائلم از رسلتگارى«، »حبلط عملل در دنیلا و آخلرت« و »علذاب جلاودان« 

دانست. 
در ماجلراى اصحلاب کهلف، نتیجله و پیامد بازگشلت به آییلن باطل، حرمان دائم 
ُجوُكـم او ُيعيدوُكـم ف  يُكـم َير

َ
وا َعل ـم ان َيظَهـر ُ از رسلتگارى دانسلته شلده اسلت: »اّنَ

ن ُتفِلحوا اًذا اَبدا«. )کهف، 20( 
َ
م ول ِتِ

َّ
ِمل

2ـ  ضایع شدن اعمال
در آیله 217 سلوره بقلره پلس از بیلان تلالش مشلرکان بلراى انحلراف مؤمنلان از دین 
می افزایلد: کسلی کله از دیلن برگلردد و در حلال کفلر بمیلرد، تمام اعمال نیکلش در دنیا 
خ و همیشله درآن خواهلد بود: »وَمن  و آخلرت ضایلع می شلود و چنیلن کسلی، اهل دوز
ِخـَرِة 

َ
نيـا وال

ُ
ُهـم ِف الّد

ُ
َيرَتـِدد ِمنُكـم َعـن ديِنـِه َفَیُمـت وُهـَو كاِفـٌر َفاولـَك َحِبَطـت اعمل

واولَك اصحُب الّناِر ُهم فيا خِلدون«.
)آیله 68- 70 صافلات( نیلز پیاملد اصلرار بلر عقایلد باطلل پلدران را علذاب جهّنلم 
* َفُهـم َعـى   ـین

ّ
ـم الَفـوا ءاباَءُهـم ضال ُ حـمی* اّنَ َ َل احلج َّ اّنَ َمرِجَعُهـم اَل ُ

دانسلته اسلت: »ث
ءاثِرِهم ُیَرعون«.

این عذاب براى مشلرکان که از مهم ترین عوامل رویداد ارتجاع در جامعه هسلتند 
نیز وعده داده شده است: »َحّت  اذا اَخذنا ُمتَرفِيم ِبالَعذاِب...* َقدكاَنت ءايت ُتتى  

يُكم َفُكنُت َعى  اعقِبُكم َتنِكصون«. )مؤمنون، 64و 66(
َ
َعل

کان و اصلرار بلر آن را انتقلام الهلی  آیله 25 زخلرف، نیلز پى آملد گرایلش بله آییلن نیلا
2» بین َكّذِ دانسته است: »َفاْنَتَقْمنا ِمْنْم َفاْنُظْر َكْیَف كاَن عاِقَبُة امْلُ

3. پی آمدهاى شكست اُحد
الف( مشرکان که پس از پیروزى احساس غرور می کردند، تصمیم گرفتند از بین راه 

1. دائرة المعارف قرآن کریم)2(، ص 457.

2. دائرة المعارف قرآن کریم)2(، ص 460.
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مدینه باز گردند و براى همیشله به حیات اسلالم )به ویژه شلخص پیامبر�( خاتمه 
دهند که به غزوه حمراء االسد انجامید. 1

ب( یهودیان مدینه می پنداشلتند که توان نظامی مسللمانان پس از شکسلت اُحد 
کاهش یافته است؛ بدین جهت درصدد شورش در مدینه برآمدند. 2

ج از مدینه متزلزل شلده بود تا جایى که آنها  ج( اقتدار مسللمانان میان قبایل خار
درصدد معارضه با مسلمانان برآمدند.3

د( جوسلازى منافقلان برضلّد مسللمانان در مدینله و این کله عّللت شکسلت اُحلد را 
مخالفت پیامبر�با نظر عبداهلل بن ابّى معرفی کردند.4

از پى آمدهلاى مثبلت ایلن شکسلت، جدایلى صلف مؤمنلان از منافقلان اسلت5 کله 
َم 

َ
معاِن َفِباذِن اهلِل و ِلَیعل َ قرآن هم بدان اشاره کرده است: »و ما اصَبُكم َيوَم الَتَى احلج

ذيَن ناَفقوا...«. )آل عمران، 166و 167(
َّ
َم ال

َ
* و ِلَیعل امُلؤِمِنین

گلون غلزوه اُحلد پرداختله  قلرآن در آیلات متعلّددى از سلوره آل عملران بله ابعلاد گونا
گاه شلود،  گلر کسلی بخواهلد دربلاره جنگ احد آ اسلت. بله گفتله عبدالرحملن علوف، ا
آیله 120 بله بعلد آل عملران را بخواند. با این کار گویا در این جنگ حاضر بوده اسلت.6 
به گفته محمد بن اسحاق، 60 آیه از سوره آل عمران به جنگ اُحد اختصاص دارد.7 
این آیات لحن  نکوهش دارد و مؤمنان را به سلبب سسلتی در جنگ و ضعف در اراده 
سلرزنش کلرده اسلت. »1« افلزون بلر آیات سلوره آل عملران، آیات دیگرى نیلز چون آیه 
17 و 36- 37 انفلال، 126- 127 نحلل، 62 نلور  هلم دربلاره غلزوه احلد نلازل شلده 
است. شمارى از این آیات به صراحت به وقایع احد پرداخته است و برخی به طور غیر 
صریح و به نکاتی کّلی اشاره دارد در این آیات به موضوعاتی چون تهدید و نکوهش 
مشلرکان، سلرزنش منافقلان، وعلده پیلروزى و یلارى مؤمنلان، عواملل شکسلت در 
کلردن  جنلگ، شلایعه قتلل رسلول خلدا، هشلدار و دل داری  بله مؤمنان،مثلله 

شهیدان، مقام شهیدان و آرامش پس از جنگ پرداخته است.

2. السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 101- 102؛ سیره رسول خدا، ج 1، ص 475.
3.نمونه، ج 3، ص 78؛ فرازهایى از تاریخ پیامبر، ص 311. 

4.المغازى، ج 1، ص 340. 
5.همان، ص 317. 

6.الدرالمنثور، ج 2، ص 368- 369. 
7.المغازى، ج 1، ص 319؛ السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 106.  

7. السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 106. 
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پلس از جنلگ، هنگاملی کله مسللمانان بلا پیکرهلاى مثلله شلده شلهیدان بله ویلژه 
گلر بر مشلرکان پیروز  حملزه، عملوى پیامبلر�مواجله شلدند، سلوگند یلاد کردنلد کله ا
شلوند زنلدگان آنلان را مثلله خواهنلد کلرد تلا چله رسلد بله مردگانشلان1 یلا آنلان را چنلان 
مثله خواهند کرد که هیچ کس از عرب چنین نکرده باشد2 و برحسب بعضی روایات، 
گلر بلر قریلش پیلروز  پیامبلر�بلا دیلدن بلدن مثلله شلده حملزه، سلوگند یلاد کلرد کله ا
گر خواسلتید  شلود، 303 یلا 70 4تلن از آنلان را مثلله خواهلد کلرد. ایلن آیله نلازل شلد5 کله ا
گر شلکیبایى کنید، براى شلما  تالفی کنید، با عملی که با شلما شلده متناسلب باشلد و ا
ين«.  َو َخيٌر ِللصِبر ُ ن َصَبرُت لَ

َ
ثِل ما عوِقبُت ِبِه و ل بهتر اسلت: »و ان عاَقبُت َفعاِقبوا ِبِ

)نحل، 126(
پلس از غلزوه اُحلد بلراى نخسلتین بلار مسللمانان بلا خیلل شلهیدان و افلزون بلر آن، 
گر با ما بودید کشته نمی شدید، مواجه شدند؛ بدین جهت  تبلیغات سوء منافقان که ا
گاه شوند.6 خداوند در پاسخ به  مسلمانان آرزو داشتند که از حال برادران شهیدشان آ
آنان و مقام شهیدان اُحد خطاب به پیامبر یا هر انسانی،7این آیات را نازل کرد. آنان 
را کله در راه خلدا کشلته شلده اند، ملرده مپنداریلد؛ بلکله زنده انلد کله نزد پروردگارشلان 
روزى  داده می شلوند. بله آن چله خلدا از فضلل خلود بله آنهلا داده اسلت، شلادمانند و 
بلراى کسلانی کله از پلى ایشلان اند و هنلوز به آنان نپیوسلته اند، شلادى می کنند که نه 
ذيَن ُقِتلوا ف َسبيِل 

َّ
َسَبنَّ ال

َ
بیمی برایشان است و نه اندوهگین می شوند...: »و ال ت

وَن  ـم ُيرَزقـون* َفِرحینَ ِبا ءاُتـُم اهلُل ِمن َفضِلِه و َيسَتبِشـر ّبِ اهلِل اموًتـا َبـل احيـاٌء ِعنـَد َر
ِيـم و ال ُهـم َيحَزنـون«. )آل عملران، 

َ
 َخـوٌف َعل

َ
ـم ِمـن َخلِفِهـم ااّل ذيـَن َل َيلَحقـوا ِبِ

َّ
ِبال

169و 170( برحسلب نقلل دیگلر، ایلن آیلات در مقلام شلهیدان بلدر و اُحلد نلازل شلده 
است. 

بازمانلدگان  از  گلون  گونا مراحلل  در  هلم  خلدا  رسلول  قلرآن،  آیلات  بلر  افلزون 
گرفلت،  قلرار  اُحلد  شلهیدان  برابلر  در  کله  هنگاملی  و  کلرد.  دل جویلى  شلهیدان 
نمی شلود،  زخملی  خلدا  راه  در  کلس  هیلچ  کله  گواهلم  شلهیدان  بلر  ملن  فرملود: 

1. مجمع البیان، ج 6، ص 605.

2. جامع البیان، ج 14، ص 254؛ الدرالمنثور، ج 5، ص 179.

3. تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 614.
4. تفسیرثعالبی، ج 2، ص 246؛ الکشاف، ج 2، ص 645.

5. الکشاف، ج 2، ص 645.
6. روض الجنان، ج 5، ص 146؛ جامع البیان، ج 4، ص 227. 

7.  اسباب النزول، ص 109- 110.
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زخملش  از  کله  حاللی  در  برمی انگیلزد؛  قیاملت  در  را  وى  خداونلد  آن کله  مگلر 
باشلد.1  مشلک  هم چلون  آن  بلوى  و  خلون  ماننلد  آن  رنلگ  کله  می چکلد   خلون 

روایات 
الف(  پیامبر اسالم�می فرماید: 

َها«2
ُ
 َظَهَر َباِطل

َ
ا ِإاّل َ ٌة َبْعَد َنِبّيِ ّمَ

ُ
َفْت أ

َ
»...َما اْخَتل

هیلچ اّمتلی پلس از پیامبرشلان اختلالف نکردند؛ مگلر آنکه پیروان باطلل بر پیروان 
حّق پیروز شدند.«

ک ترین آنها رهبرى امامان  در میان عوامل اجتماعی رجعت به جاهلیت، خطرنا
گمراه است و لذا رسول خدا�فرمود: 

کله بلر اّملت  ّئـة املضلـون؛3 بیشلترین چیلزى  ّمـت ال
ُ
»إّن أخـوف مـا أخـاف عـى ا

خویش می ترسم، پیشوایان گمراه کننده اند.«
ب(  در حدیث است که عمر بن خّطاب از کعب پرسید: 

»کنلز العّملال : قلاَل ُعَملُر ِلَکْعلٍب : إّنلي أسلأُلَك َعلْن أْملٍر فلال َتْکُتْمنلي . قلاَل : ال و اهلل ِ ال 
ُفلُه عللی ُاّملِة ُمحّمٍد  ؟ قلاَل: أئّمًة  ْکُتُملَك َشلْیئا أْعَلُملُه . قلاَل : ملا أْخلَوُف َشلْيٍء َتَخّوَ أ

4». ِ یَن. قال ُعَمُر: َصَدْقَت، َقْد أَسّرَ إلّيَ ذِلَك و أْعَلَمِنیِه رسوُل اهلل ُمِضّلِ
از مسئله اى می پرسم، آن را کتمان مکن. کعب گفت: »سوگند به خداوند، چیزى 
را کله می دانلم، کتملان نملی کنلم«. عملر گفلت: »از چله چیلزى بیلش از همله بلر اّملت 
پیامبر�می ترسی؟«. کعب گفت: »پیشوایان گمراه کننده«. عمر گفت: »درست 

می گویى. رسول خدا این را پنهانی به من فرمود«. 
خطلر ائّمله ضالللت بلراى اسلالم و نقلش آنهلا در بازگشلت جامعله اسلالمی بله دوران 
جاهلیلت، تلا حلّدى اسلت کله رسلول خلدا�در حدیلث معتبلر مّتفلق علیله در بیلن 

کید می فرماید که:  مسلمین، تأ
»من مات بغير امام، مات ميتة جاهلية؛ آنکه بدون امام بمیرد، به مرگ جاهلی 

مرده است.«5 

1. روض الجنلان، ج 7، ص 2- 4 ل مجملع البیلان، ج 4، ص 518. روض الجنلان، ج 7، ص 2- 5 ل 
.146  -145 ص   ،3 ج  کشف االسلرار، 

2. کنزالعّمال، ج 1، ص 183؛ نهج البالغه، خطبه 192.
3. نهج الفصاحه،  ص، 271.

4. میزان الحکمه، ص، 229، حدیث 838.

5. و ایلن، بلدان معناسلت کله اماملِت پیشلوایاِن حلق و علدل، پشلتوانه و ضاملن تلداوم عصلر عللم و یلا عصلر 
اسلالم راسلتین اسلت، و بلدون آن، جامعله اسلالمی بله جاهلیلت پیلش از اسلالم، بلاز می گلردد.
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داستان

  چنیلن نقلل شلده  کله: عللی  در تفسلیر مجملع البیلان در ذیلل آیله، از املام باقلر
در روز احلد شلصت و یلک زخلم برداشلت و پیامبلر �ام سللیم و ام عطیله را دسلتور 
داد کله بله معالجله جراحلات آن حضلرت بپردازند. چیزى نگذشلت که آنهلا با نگرانی 
بله خدملت پیغمبلر عرضله داشلتند وضلع بدن علی  طورى اسلت که ما هلر زخمی را 
ک اسلت  می بندیم دیگرى گشلوده می شلود و زخم هاى تن او آن چنان زیاد و خطرنا
کله ملا از حیلات او نگرانیلم، پیغمبلر و جمعلی از مسللمانان بله عنلوان عیلادت به منزل 
عللی وارد شلدند در حاللی کله بلدن او یلک پارچله زخلم و جراحلت بلود پیامبلر بلا دسلت 

مبارک خود بدن او را مسح می کرد و می فرمود:
کسلی کله در راه خلدا ایلن چنیلن ببینلد آخریلن درجله مسلئولیت خود را انجلام داده 
  اسلت! و زخم هایى که پیامبر دسلت بر آن می کشلید بزودى التیام می یافت، علی
در این هنگام گفت الحمد هلل که با این همه، فرار نکردم و پشلت به دشلمن ننمودم 
کاری هاى  خداوند از کوشلش هاى او قدردانی کرد و در دو آیه از قرآن به آن )و به فدا
افلراد نمونله دیگلر از مجاهلدان احلد( اشلاره کلرده اسلت، در یلک ملورد می فرمایلد: »َو 

يَن.«1 ِكِر ا
َ

يَن« و در مورد دیگر می فرماید: »َو َسَنْجِزی الّش ِكِر ا
َ

َسَیْجِزی اهلُل الّش

1.  تفسیر نمونه، ج 3، ص 119.



247

خالصه و نتیجه گیری

• در ماجلراى جنلگ اُحلد و بله دنبلال شلایعه شلهادت پیامبلر�نیلز گروهی از این 
افراد به ظاهر مسلمان به فکر بازگشت به بت پرستی افتادند و برخی نیز از دین دست 
 َقد 

ٌ
ٌد ااّل َرسـول ّمَ کشلیدند کله آیله 144 آل عملران آنلان را سلرزنش کرده اسلت: »ومـا ُمَ

بُت َعـى  اعقِبُكم...«. همچنین پس از 
َ
 انَقل

َ
 اَفان ماَت او ُقِتل

ُ
ُسـل ـت ِمـن َقبِلـِه الّرُ

َ
َخل

رحلت آن حضرت، گروهی به گذشته خویش بازگشتند و به زنده کردن دوباره آداب 
و سلنن جاهللی پرداختنلد؛ چنان کله ایلن پدیلده در روایلات متعّددى از طریق شلیعه و 

اهل سّنت منعکس شده است.   
کمان باطل را پس از ایمان آوردن به دین  • آیه 60 نساء نیز درخواست داورى از حا
حق که به نوعی ارتجاع است، خواسته شیطان براى گمراه سازى انسان و به بیراهه 

کشیدن او دانسته است.
• بلا اسلتفاده از حلوادث جنلگ احلد آیه حقیقت دیگرى را به مسللمانان می آموزد و 
آن اینکله اسلالم آییلن فلرد پرسلتی نیسلت و بله فرض کله پیامبر در این میدان شلربت 
شلهادت می نوشلید وظیفله مسللمانان بلدون تردیلد ادامله مبلارزه بلود، زیلرا بلا ملرگ 
یلا شلهادت پیامبلر، اسلالم پایلان نمی یابلد بلکله آییلن حقلی اسلت کله تلا ابلد جاویدان 

خواهد ماند.
املا متاسلفانه غاللب تشلکیالت جواملع اسلالمی هنلوز قائلم بله اشلخاص اسلت و بله 
همیلن دلیلل بسلیار زود از هلم می پاشلد، مسللمانان باید بلا الهام از آیه فوق مؤسسلات 
گلون خلود را آن چنلان پى ریلزى کننلد کله از اشلخاص الیق کامال بهره گیرى شلود  گونا

اما در عین حال وابسته به شخص آنها نباشد.
• از آنجلا کله دو مفهلوم »ارتجلاع« و »ترّقلی خواهلی« مفاهیملی نسلبی هسلتند، چه 
بسلا املرى در وضعّیلت و جامعله اى خلاص، از مصادیلق ارتجلاع بلوده و در موقعّیلت و 

جامعه اى دیگر، نوعی پیشرفت و ترّقی به شمار آید. 





ک برتری تقوا مال

43

ُكْم  نا
ْ
ْنـىث  َو َجَعل

ُ
َكٍر َو أ ُكـْم ِمْن َذ ْقنا

َ
ـا َخل

َ
ـاُس ِإّن ـا الّنَ َ ّیُ

َ
»يـا أ

ُكْم ِإّنَ  ْتقا
َ
ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل أ

َ
 ِلَتعاَرُفوا ِإّنَ أ

َ
 َو َقباِئل

ً
ُشُعوبا

اهلَل َعلمٌی َخبير«
]سوره حجرات، آيه 13[

»اى مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها 
و قبیله هـا قـرار دادیـم تـا یكدیگـر را بشناسـید؛ )اینهـا مـالك 
امتیـاز نیسـت،( گرامى تریـن شـما نـزد خداونـد بـا تقواتریـن 

گاه است!« شماست؛ خداوند دانا و آ
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شأن نزول 

کرمدسلتور داد اذان بگوینلد، بلالل بلر پشلت بلام کعبه  بعلد از فتلح مکله پیامبلر ا
رفلت و اذان گفلت، عتلاب بلن اسلید کله از آزاد شلدگان بلود گفلت شلکر می کنلم خلدا را 
کله پلدرم از دنیلا رفلت و چنیلن روزى را ندیلد! و حلارث بلن هشلام نیلز گفلت: آیلا رسلول 
اهللغیلر از ایلن کالغ سلیاه! کسلی را پیلدا نکلرد؟! )آیله فلوق نازل شلد و معیلار ارزش 

واقعی را بیان کرد.(
بعضی دیگر گفته اند: آیه هنگامی نازل شد که پیامبردستور داده بود دخترى به 
بعضی از موالی دهند )موالی به بردگان آزاد شده، یا به غیر عرب می گویند( آنها تعجب 
کردند و گفتند: اى رسول خدا� آیا می فرمائید دخترانمان را به موالی دهیم؟! )آیه 

نازل شد و بر این افکار خرافی خط بطالن کشید.(1

واژه های مهم 

ُعوب
ُ

__   ش
کلمله شلعوب جملع شلعب بله کسلره شلین و سلکون عیلن اسلت و بله طلورى کله در 
مجملع البیلان2 گفتله بله معنلاى قبیله بزرگی از مردم اسلت، مانند قبیلله ربیعه و مضر 
و کلمله قبائلل جملع قبیلله اسلت کله جمعیتی کوچک تر از شلعب اسلت و تیره اى از آن 

است مانند تیم که یکی از تیره هاى مضر است.
بعضی هم گفته اند: مطلب به عکس اسلت و شلعوب جمعیت هاى کمتر از قبائل 
گر ایلن جمعیت ها را  اسلت بله طلورى کله چنلد شلعب یک قبیله را تشلکیل می دهلد و ا

شعب خوانده اند چون از یک قبیله منشعب می شوند.3

__   قبائل )تفاوت آن با شعوب(
در ایلن کله میلان شلعوب )جملع شلعب بلر وزن صعلب( بله معنلی گلروه عظیملی از 

1. روح البیان، ج 9، ص 90- در تفسیر قرطبی نیز همین شأن نزول ها آمده است، ج 9 ،ص6160.
2. مجمع البیان، ج 9، ص 138.

3. ترجمه تفسري امليزان، ج 18، ص: 487.
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مردم و قبائل )جمع قبیله( چه تفاوتی است؟ مفسران احتماالت مختلفی داده اند؟
جمعی گفته اند دایره شعوب گسترده تر از دایره قبائل است، همان طور که شعب 

امروز بر یک ملت اطالق می شود.
بعضی شعوب را اشاره به طوائف عجم و قبائل را اشاره به طوائف عرب می دانند:
و باالخلره بعضلی دیگلر شلعوب را از نظلر انتسلاب انسلان بله مناطلق جغرافیایلى و 
قبائل را ناظر به انتساب او به نژاد و خون شمرده اند. ولی تفسیر اول از همه مناسب تر 

به نظر می رسد.1

 نکات تفسیری 

1( تفاوت های تکوینی نشانه كرامت نیست
ملراد از ذکلر و انثلی مطللق ملرد و زن اسلت و آیله شلریفه در ایلن مقلام اسلت که مطلق 
تفاضل به طبقات به سفید پوستی و سیاه پوستی و عربیت و عجمیت و غنی بودن و 
فقیر بودن و به بردگی و موالیى و به مردى و زنی را از بین ببرد. و معناى آیه این است 
که: هان اى مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم، پس هر یک از شما انسانی 
هسلتید متوللد از دو انسلان و از ایلن جهلت هیلچ فرقلی با یکدیگر نداریلد و اختالفی هم 
که در بین شما هست و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله کرده، اختالفی است مربوط 
به جعل الهی، نه به خاطر کرامت و فضیلت بعضی از شما بر بعضی دیگر، بلکه براى 

این است که یکدیگر را بشناسید و نظام اجتماعتان کامل شود.2
یکی از ابتدائی ترین شلرایط زندگی اجتماعی شلناخت افراد از یک دیگر اسلت؛ که 
گلر آن نباشلد در یلک روز نظلام جامعله انسلانی بله هلم می ریلزد. نله گنهلکار از بیگنلاه  ا
شلناخته می شلود و نله طلبلکار از مدیلون و نله فرمانلده از فرمانبلر و نله پیشلوایان از 
پیلروان و.... آرى خداونلدى کله انسلان را بلراى چنیلن زندگلی آفریلد؛ او را بله نژادها و 
 متفاوت و در هر قبیله افرادى با خصوصیت هاى 

ً
قبائل و طوائف با ویژگی هاى کامال

 حل شود.3
ً

شخصی قرار داد که مسئله معارفه کامال
در نتیجله ملردم از ایلن جهلت کله مردمنلد همله بلا هلم برابرنلد و هیلچ اختلالف و 
فضیلتلی در بیلن آنلان نیسلت و کسلی بلر دیگرى برتلرى ندارد و اختالفی کله در خلقت 
آنلان دیلده می شلود تنهلا بله ایلن منظلور در بیلن آنلان بله وجلود آملده کله یکدیگلر را 

1. لغات در تفسیر نمونه،ص 314.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 18،ص 488.

3. پیام قرآن، ج 2،ص 450.
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بشناسلند، تا اجتماعی که در بینشلان منعقد شلده نظام بپذیرد و ائتالف در بینشلان 
گر شناسایى نباشد، نه پاى تعاون در کار می آید و نه ائتالف، پس  تمام گردد، چون ا
غلرض از اختالفلی کله در بشلر قلرار داده شلده ایلن اسلت، نله اینکله بله یکدیگلر تفاخلر 
کننلد، یکلی بله نسلب خلود بباللد، یکلی بله سلفیدى پوسلتش فخلر بفروشلد و یکلی بله 
خاطلر همیلن امتیلازات موهلوم، دیگلران را در بنلد بندگی خود بکشلد و یکی دیگرى را 
اسلتخدام کند و یکی بر دیگرى اسلتعال و بزرگی بفروشلد و در نتیجه کار بشلر به اینجا 
برسلد که فسلادش ترى و خشلکی عالم را پر کند و حرث و نسلل را نابود نموده، همان 

اجتماعی که دواى دردش بود، درد بى درمانش شود.1

2( ارزش هاى راستین و ارزش هاى كاذب  

بدون شلک هر انسلانی فطرتا خواهان این اسلت که موجود با ارزش و پر افتخارى 
باشد و به همین دلیل با تمام وجودش براى کسب ارزش ها تالش می کند.

ولی شناخت معیار ارزش با تفاوت فرهنگ ها کامال متفاوت است و گاه ارزش هاى 
کاذب جاى ارزش هاى راستین را می گیرد.

گروهلی ارزش واقعلی خویلش را در انتسلاب بله قبیلله معروف و معتبلرى می دانند و 
للذا بلراى تجلیلل مقلام قبیلله و طائفه خود دائما دسلت و پا می کنند، تلا از طریق بزرگ 

کردن آن خود را به وسیله انتساب به آن بزرگ کنند.
مخصوصلًا در میلان اقلوام جاهللی افتخلار بله انسلاب و قبائلل رایج تریلن افتخلار 
موهلوم بلود، تلا آنجلا کله هلر قبیلله اى خلود را قبیلله برتلر و هلر نژادى خلود را نلژاد واالتر 
می شلمرد، که متاسلفانه هنوز رسلوبات و بقایاى آن در اعماق روح بسلیارى از افراد و 

اقوام وجود دارد.
گلروه دیگلرى مسلئله ملال و ثلروت و داشلتن کاخ و قصلر و خلدم و حشلم و امثلال 
ایلن املور را نشلانه ارزش می داننلد و دائملا بلراى آن تلالش می کننلد، در حالی  که جمع 

دیگرى مقامات بلند اجتماعی و سیاسی را معیار شخصیت می شمرند. 
و به همین ترتیب هر گروهی در مسلیرى گام برمی دارند و به ارزشلی دل می بندند 
و آن را معیار می شمرند.اما از آنجا که این امور همه امورى است متزلزل و برون ذاتی 
و ملادى و زودگلذر، یلک آئیلن آسلمانی همچلون اسلالم هرگلز نمی توانلد بلا آن موافقلت 
کند، لذا خط بطالن روى همه آنها کشلیده و ارزش واقعی انسلان را در صفات ذاتی او 
کی او می شمرد حتی براى موضوعات مهمی،  مخصوصًا تقوا و پرهیزگارى و تعهد و پا

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 18، ص 489.
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گلر در مسلیر ایملان و تقلوا و ارزش هلاى اخالقلی، قلرار نگیلرد  همچلون عللم و دانلش، ا
اهمیت قائل نیست.

عجیب است که قرآن در محیطی ظهور کرد که ارزش قبیله از همه ارزش ها مهم تر 
محسلوب می شلد، اما این بت سلاختگی در هم شکسلت و انسلان را از اسلارت خون و 
قبیلله و رنلگ و نلژاد و ملال و مقلام و ثلروت آزاد سلاخت و او را بلراى یافتلن خویلش بله 
درون جانش و صفات واالیش رهبرى کرد! جالب اینکه در شان نزول هایى که براى 
این آیه ذکر شده نکاتی دیده می شود که از عمق این دستور اسالمی حکایت می کند، 
وللی عجیلب اسلت کله بلا ایلن تعلیملات وسلیع و غنلی و پربار هنلوز در میان مسللمانان 
کسلانی روى مسلئله نلژاد و خلون و زبلان تکیله می کننلد و حتلی وحلدت آن را بلر اخلوت 
اسالمی و وحدت دینی مقدم می شمرند و عصبیت جاهلیت را بار دیگر زنده کرده اند 
و با اینکه از این رهگذر ضربه هاى سختی  بر آنان وارد شده گویى نمی خواهند بیدار 

شوند و به حکم اسالم باز گردند!1 

3( تفاخر به انساب 

مفسرین2 گفته اند: آیه شریفه در این مقام است که ریشه تفاخر به انساب را بزند. 
ْنـىث«  آدم و حلوا خواهد بود و معنلاى آیه چنین 

ُ
َكـٍر َو أ و بنلا بلر ایلن، ملراد از جملله »ِمـْن َذ

می شلود: ما شلما مردم را از یک پدر و یک مادر آفریدیم، همه شلما از آن دو تن منتشلر 
شلده اید، چله سلفیدتان و چله سلیاهتان، چله عربتلان و چله عجمتلان. و ملا شلما را به 
صلورت شلعبه ها و قبیله هلاى مختللف قلرار دادیم، نه براى اینکه طائفه اى از شلما بر 
سلایرین برتلرى و کراملت داشلت، بلکله صرفلا بلراى ایلن که یکدیگلر را بشناسلید و امر 
گر فرض شود که مردم  اجتماعتان و مواصالت و معامالتتان بهتر انجام گیرد، چون ا
همگی یک جور و یک شکل باشند و نتیجتًا یکدیگر را نشناسند، رشته اجتماع از هم 

می گسلد و انسانیت فانی می گردد. 
در نظلام ارزشلی جاهللی کله بلر محلور تفاخلر بله آبلاء و املوال و اوالد دور ملی زد یلک 
مشلت دزد و غارتگر پرورش می یافت، اما با دگرگون شلدن این نظام و احیاى اصل 
ُكْم« محصول آن انسلان هایى همچون سللمان و  ْتقا

َ
ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل أ

َ
واالى »ِإّنَ أ

ابو ذر و عمار یاسر و مقداد بود.3 

1. تفسیر نمونه، ج 22،ص 202 ل 299.
2. روح المعانی، ج 26، ص 162.
3. تفسیر نمونه، ج 22،ص 203.
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4( تفاخر به نسب از رفتارهای جاهلیت است 

قلرآن مجیلد بعلد از آن کله بزرگ تریلن مایله مباهلات و مفاخلره عصلر جاهللی یعنلی 
خ بلر تمام امتیلازات ظاهرى و  نسلب و قبیلله را از کار می انلدازد بله ایلن ترتیلب قللم سلر
مادى کشلیده و اصالت و واقعیت را به مسلئله تقوا و پرهیزکارى و خدا ترسلی می دهد 
و می گویلد بلراى تقلرب بله خلدا و نزدیکلی بله سلاحت مقلدس او هیچ امتیلازى جز تقوا 

مؤثر نیست.
و از آنجا که تقوا یک صفت روحانی و باطنی است که قبل از هر چیز باید در قلب و جان 
انسلان مسلتقر شلود و ممکن اسلت مدعیان بسلیار داشته باشلد و متصفان کم، در آخر آیه 
گاه است »ِإّنَ اهلَل َعِلمٌی َخِبيٌر«. پرهیزگاران را به خوبى می شناسد  می افزاید: خداوند دانا و آ
گاه است، آنها را بر طبق علم خود گرامی  و از درجه تقوا و خلوص نیت و پاکی و صفاى آنها آ

می دارد و پاداش می دهد مدعیان دروغین را نیز می شناسد و کیفر می دهد.1
اسلالم بلا عصبیلت جاهلیلت در هلر شلکل و صورت مبارزه کرده اسلت، تا مسللمانان 
جهلان را از هلر نلژاد و قلوم و قبیلله زیر پرچم واحلدى جمع آورى کند، نه پرچم قومیت 
و نلژاد و نله پرچلم غیلر آن، چلرا کله اسلالم هرگلز ایلن دیدگاه هلاى تنلگ و محلدود را 
�نمی پذیرد و همه را موهوم و بى اساس می شمرد حتی در حدیثی آمده که پیامبر
ا ُمْنِتَنٌة؛ آن را رها کنید که چیز متعّفنی  َ در مورد عصبیت جاهلیت فرمود: »َدُعوَها َفِإَنّ

است!«2 
املا چلرا ایلن تفکلر متعفلن هنلوز ملورد عالقله گلروه زیلادى اسلت کله خلود را ظاهلرا 

مسلمان می شمرند و دم از قرآن و اخوت اسالمی می زنند؟ معلوم نیست! 
ْكَرَمُكـْم ِعْنـَداهلِل 

َ
چله زیبلا اسلت جامعله اى کله بلر اسلاس معیلار ارزشلی اسلالم »ِإّنَ أ

ُكْم« بنا شود و ارزش هاى کاذب نژاد و مال و ثروت و مناطق جغرافیایى و طبقه  ْتقا
َ
أ

از آن بر چیده شود، آرى تقواى الهی و احساس مسئولیت درونی و ایستادگی در برابر 
کلی و حلق و عداللت تنهلا معیلار ارزش  شلهوات و پایبنلد بلودن بله راسلتی و درسلتی و پا
انسلان اسلت و نله غیلر آن. هلر چنلد در آشلفته بلازار جواملع کنونلی ایلن ارزش اصیل به 

دست فراموشی سپرده شده و ارزش هاى دروغین جاى آن را گرفته است.3

1. تفسیر نمونه، ج 22،ص 198.
2. صحیح مسلم، )طبق نقل فی ظالل، ج 7، ص 538(.

3. تفسیر نمونه، ج 22،ص 202.
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5( نفی امتیازات قومی و نژادى   
پیامبلران خلدا مخصوصلًا پیامبلر اسلالم هیلچ گونله امتیلاز »نلژادى« و »قوملی« را 
نمی پذیرفتنلد، بلکله تملام نژادهلا و زبان هلا و اقلوام و مّلت هلاى جهلان، همله و همله 
در نظرشلان یکسلان بلود. در حدیلث معروفلی از پیامبلر اسلالم� آملده اسلت کله در 
سلرزمین منلی )در مراسلم حلج( در حاللی کله بر شلترى سلوار بلود رو به سلوى مردم کرد 
ُكـْم واِحـد،  ُكـْم واِحـد َو اّنَ ابا ّبَ ـا الّنـاس! اال اّنَ َر َ و ایلن سلخنان را ایلراد فرملود: »يـا اّیُ
ٍر  ـٍر َوال اَلْحَ ، َوال اَلْسـَوٍد َعى اْحَ ّبٍ ، َو ال ِلَعَجمـّیٍ َعـى عـر ِبٍ َعـى َعَجمـّیٍ  ِلَعـر

َ
اال ال َفْضـل

غاِئَب؛ اى 
ْ
ِغ الّشـاِهُد ال ِ

ّ
 ِلُیَبل

َ
وا َنَعم! قال

ُ
ْغـُت؟! قال

َّ
 َبل

ْ
ْقـوى، اال َهـل َعـى اْسـَوٍد، ااّل ِبالّتَ

ملردم! بدانیلد: خلداى  شلما یکی اسلت و پدرتلان یکی، نه عرب بر عجلم برترى دارد و 
نه عجم بر عرب، نه سلیاه پوسلت بر گندم گون و نه گندم گون بر سلیاه پوسلت، مگر 
بله تقلوا، آیلا متلن دسلتور الهلی را ابلالغ کلردم؟ همله گفتنلد: آرى! فرملود: این سلخن را 

حاضران به غائبان برسانند!«1  

 بحثی درباره تقوی2

قلرآن، تقلوى را نقطله مقابلل فجلور ذکلر کلرده، چنلان کله در ) آیله 8 سلوره شلمس( 
َمها ُفُجوَرها َو َتْقواها؛ خداوند انسان را آفرید و راه فجور و تقوى را به  َ لْ

َ
می خوانیم: »َفأ

او نشان داد.«
ک سرچشلمه گرفتله باشلد  قلرآن هلر عمللی را کله از روح اخلالص و ایملان و نیلت پلا
بلر اسلاس تقلوى می شلمرد، چنلان کله در آیله 108 سلوره توبله در بلاره مسلجد قبلا کله 

منافقان مسجد ضرار را در مقابل آن ساختند می فرماید:
ْن َتُقـوَم ِفيِه؛ مسلجدى که از روز 

َ
َحـّقُ أ

َ
ِل َيـْوٍم أ ّوَ

َ
ْقـوى  ِمـْن أ  الّتَ

َ
ـَس َعـى ّسِ

ُ
ْسـِجٌد أ »مَلَ

نخست بر شالوده تقوى باشد شایسته تر است که در آن نماز بخوانی.«
ع این آیات به خوبى استفاده می شود که تقوى همان احساس مسئولیت  از مجمو
کم می شلود و او  و تعهدى اسلت که به دنبال رسلوخ ایمان در قلب بر وجود انسلان حا
کی و عدالت دعوت می کند، اعمال آدمی را  را از فجور و گناه باز می دارد، به نیکی و پا

خالص و فکر و نیت او را از آلودگی ها می شوید.  
هنگامی که به ریشه لغوى این کلمه باز می گردیم نیز به همین نتیجه می رسیم، 
زیلرا تقلوى از وقایله بله معنلی کوشلش در حفلظ و نگله دارى چیلزى اسلت و منظلور در 

1. اعتقاد ما،ص 41.
2. در بررسی آیات، مفصال در باره تقوی بحث شد در این جا به اختصار اشاره می کنیم. 
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اینگونله ملوارد نگهلدارى روح و جلان از هلر گونله آلودگلی و متمرکلز سلاختن نیروهلا در 
امورى است که رضاى خدا در آن است.

بعضی از بزرگان براى تقوى سه مرحله قائل شده اند:
1- نگه دارى نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح.

2- پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت.
3- خویشلتن دارى در برابلر آنچله قللب آدملی را بله خلود مشلغول ملی دارد و از حلق 

منصرف می کند و این تقواى خواص بلکه خاص الخاص است.1 
تقلوى هملان حاللت خویشلتن دارى و کنتلرل نفلس و تسللط بلر شلهوات اسلت، در 
حاللی کله بلى تقوایلى هملان تسللیم شلدن در برابلر شلهوات سلرکش و از بیلن رفتلن هر 

گونه کنترل بر آنها است.

 تقوا تنها كرامت و امتیاز حقیقی است  
ُكـْم« ایلن جملله مطللب تلازه اى را بیلان می کنلد و آن  ْتقا

َ
ْكَرَمُكـْم ِعْنـَد اهلِل أ

َ
»ِإّنَ أ

عبلارت از ایلن اسلت کله چله چیلزى نلزد خلدا احتلرام و ارزش دارد. تا قبلل از این جمله 
می فرمود:

در ایلن جملله می خواهلد امتیلازى را کله در بیلن آنلان بایلد باشلد بیلان کنلد، املا نله 
امتیاز موهوم، امتیازى که نزد خدا امتیاز است و حقیقتا کرامت و امتیاز است.

توضیح اینکه: این فطرت و جبّلت در هر انسانی است که به دنبال کمالی می گردد 
کله بلا داشلتن آن از دیگلران ممتلاز شلود و در بیلن اقلران خلود داراى شلرافت و کرامتلی 
خلاص گلردد. و از آنجایلى کله عامله مردم دل بستگیشلان به زندگی مادى دنیا اسلت 
قهلرا ایلن امتیلاز و کراملت را در هملان مزایلاى زندگلی دنیلا، یعنلی در ملال و جملال و 
حسلب و نسلب و امثال آن جسلتجو می کنند و همه تالش و توان خود را در طلب و به 
دست آوردن آن به کار می گیرند، تا با آن به دیگران فخر بفروشند و بلندى و سرورى 

کسب کنند. 
در حاللی کله ایلن گونله مزایلا، مزیت هلاى موهوم و خاللی از حقیقت اسلت و ذره اى 

کت ساقط می کند. از شرف و کرامت به آنان نمی دهد و او را تا مرحله شقاوت و هال
آن مزیتلی کله مزیلت حقیقلی اسلت و آدملی را باال می برد و به سلعادت حقیقیش که 
همان زندگی طّیبه و ابدى در جوار رحمت پروردگار اسلت می رسلاند، عبارت اسلت از 
تقوى و پرواى از خدا. آرى، تنها و تنها وسیله براى رسیدن به سعادت آخرت همان 

1. بحار االنوار ،ج 70، ص 136.
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تقوى است که به طفیل سعادت آخرت سعادت دنیا را هم تامین می کند و لذا خداى 
ُدوا َفـِإّنَ  ّوَ يـُد اْلِخـَرَة1  و نيـز فرمـوده َو َتـَز ْنيـا َو اهلُل ُيِر

ُ
يـُدوَن َعـَرَض الّد تعاللی فرملوده: »ُتِر

ْقـوى«2  و وقتلی یگانه مزیت تقوى باشلد، قهرا گرامی ترین مردم نزد خدا  اِد الّتَ َخْیـَر الـّزَ
با تقوى ترین ایشان است، هم چنان که در آیه مورد بحث هم همین را فرموده.

کیلد می کنلد و در ضملن  »ِإّنَ اهلَل َعِلـمٌی َخِبيـٌر « ایلن جملله مضملون جملله قبلل را تا
گلر خلداى تعاللی از بیلن سلایر مزایلا تقلوى را بلراى  اشلاره اى هلم بله ایلن معنلا دارد کله ا
کرامت یافتن انسان ها برگزید، براى این بود که او به علم و احاطه اى که به مصالح 
بندگان خود دارد می داند که این مزیت، مزیت حقیقی و واقعی است، نه آن مزایایى 
کله انسلان هلا بلراى خلود مایله کرامت و شلرف قلرار داده اند، چلون آنها همله، مزایایى 
ـَی  ِ

َ
اَر اْلِخـَرَة هل

َ
ِعـٌب َو ِإّنَ الـّد

َ
ـٌو َو ل ْ

َ
 ل

َ
ْنيـا ِإاّل

ُ
يـاُة الّد وهملی و باطلل اسلت.  »َو مـا هـِذِه احْلَ

ُموَن. «3
َ
ْو كاُنوا َيْعل

َ
َیواُن ل احْلَ

آیه شریفه داللت دارد بر این که بر هر انسانی واجب است که در هدف هاى زندگی 
خود تابع دستورات پروردگار خود باشد، آنچه او اختیار کرده اختیار کند و راهی که او 
بله سلویش هدایلت کلرده پیلش گیلرد. و خلدا راه تقوى را براى او برگزیلده، پس او باید 
هملان را پیلش گیلرد. علالوه بلر ایلن، بلر هلر انسلانی واجب اسلت که از بین همه سلنت 

هاى زندگی دین خدا را سنت خود قرار دهد.4
ضمنلا از آیله شلریفه اسلتفاده می شلود کله تقلوا تنهلا یلک مسلئله اخالقلی محسلوب 
نمی شلود؛ بلکله یلک مسلئله مهم اجتماعی اسلت که سلامان یافتن زندگلی اجتماعی 
بشلر تنهلا در پرتلو آن میّسلر اسلت. تقلواى اقتصلادى، تقلواى سیاسلی، تقلواى زبانی و 

باالخره تقواى فکرى یا به عبارت دیگر تقوا در تمام زمینه ها.5

روایات

اللف( در حدیثلی می خوانیلم: روزى پیامبلر�در مکله بلراى ملردم خطبله خوانلد 
و فرمود:

1. شما متاع دنیا راى می خواهید، ولی خدا آخرت را. سوره انفال، آیه 67.
2.  براى زندگی ابدى خود توشه جمع کنید که بهترین توشه تقوى است. سوره بقره، آیه 197.

گر می توانسلتند  3. ایلن زندگلی دنیلا چیلزى بجلز لهلو و لعلب نیسلت و خانله آخرتسلت کله زندگی واقعی اسلت، ا
بفهمند. سلوره عنکبلوت، آیه 64.

4. ترجمه تفسیر المیزان، ج 18،ص 491 -490.
5.  پیام قرآن، ج 2،ص 451.
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اهلية و تعاظمها باباهئا، فالناس  »يـا ایـا النـاس ان اهلل قـد اذهب عنكم عيبـة احلج
می عـى اهلل و فاجر شـى هین عى اهلل و النـاس بنو آدم و خلق اهلل  رجـالن: رجـل بـر تـى كـر
ُكْم  نا

ْ
ْنـىث  َو َجَعل

ُ
َكـٍر َو أ ُكـْم ِمـْن َذ ْقنا

َ
ـا َخل

َ
ـاُس ِإّن ـا الّنَ َ ّیُ

َ
آدم مـن تـراب، قـال اهلل تعـال: يـا أ

ُكْم ِإّنَ اهلَل َعِلمٌی َخِبيٌر.«1 ْتقا
َ
ْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل أ

َ
 ِلَتعاَرُفوا ِإّنَ أ

َ
 َو َقباِئل

ً
ُشُعوبا

کان را زدود، مردم  اى ملردم! خداونلد از شلما ننلگ جاهلیلت و تفاخر به پلدران و نیا
دو گلروه بیلش نیسلتند: نیکلوکار و بلا تقلوا و ارزشلمند نلزد خلدا و یلا بلدکار و شلقاوتمند و 
ک آفریده، چنان  پست در پیشگاه حق، همه مردم فرزند آدمند و خداوند آدم را از خا
که می گوید: اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار 
دادیم تا شناخته شوید، از همه گرامی تر نزد خداوند کسی است که از همه پرهیزگارتر 

گاه است. باشد، خداوند دانا و آ
ب(  و نیز در حدیث دیگرى در جمله هایى کوتاه و پر معنی از آن حضرت آمده است:
»ان اهلل ال ينظر ال احسابكم و ال ال انسابكم و ال ال اجسامكم و ال ال اموالكم 
و لكـن ينظـر ال قلوبكـم، فـن كان لـه قلـب صالـح تـ�ن اهلل عليـه و انـا انـت بنـو آدم و 

كم.« 2 احبكم اليه اتقا
خداونلد بله وضلع خانوادگلی و نسلب شلما نلگاه نمی کند و نه به اجسلام شلما و نه به 
اموالتلان، وللی نلگاه بله دل هلاى شلما می کنلد، کسلی کله قللب صالحلی دارد، خلدا بله 
او لطلف و محبلت می کنلد، شلما همگلی فرزنلدان آدمیلد و محبوبترین شلما نلزد خدا با 

تقواترین شما است.
ج( پیامبر�می فرماید:

ون بآباهئم او ليكونن اهون  »كلكم بنو آدم و آدم خلق من تراب و لينتین قوم يفخر
عالن.«3 عى اهلل من احلج

ک آفریده شلده، از تفاخر بله پدران بپرهیزید و  همله شلما فرزنلدان آدمیلد و آدم از خا
گرنه نزد خدا از حشراتی که در کثافات غوطه ورند پست تر خواهید بود! 

گویلا و زنلده اى پیراملون  د(  امیلر مؤمنلان عللی )در نهلج البالغله( تعبیلرات 
تقلوى دارد و تقلوى از مسلائلی اسلت کله در بسلیارى از خطلب و نامه هلا و کلمات قصار 

حضرت روى آن تکیه شده است.

1. تفسیر قرطبی، ج 9، ص 6161.
2. تفسیر المراغی، ج 26، ص 143.

3. فی ظالل، ج 7، ص 538.
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در یک جا تقوى را با گناه و آلودگی مقایسه کرده چنین می گوید:
مهـا، فتقحمت بم ف  طايـا خيـل مشـس حـل عليـا اهلهـا و خلعـت حلج »اال و ان احلن
نة!«1 النار! اال و ان التقوى مطايا ذلل حل عليا اهلها و اعطوا ازمتا، فاوردتم احلج
بدانیلد گناهلان همچلون مرکلب هلاى سلرکش اسلت کله گنله کاران بلر آنهلا سلوار 

خ سرنگون می سازد. می شوند و لجامشان گسیخته می گردد و آنان را در قعر دوز
اما تقوى مرکبی است راهوار و آرام که صاحبانش بر آن سوار می شوند، زمام آنها را 

به دست می گیرند و تا قلب بهشت پیش می تازند.
ه(  و در جاى دیگرى می فرماید:

يـز و الفجـور دار حصـن ذليـل، ال مینـع  »اعلمـوا عبـاد اهلل ان التقـوى دار حصـن عز
طايا.«2 ا اليه، اال و بالتقوى تقطع حة احلن ز من حلج اهله و ال یر

بدانید اى بندگان خدا که تقوا قلعه اى محکم و شکست ناپذیر است، اما فجور و گناه 
حصلارى اسلت سسلت و بلى دفلاع کله اهللش را از آفلات نجات نمی دهد و کسلی کله به آن 
پناهنده شود در امان نیست، بدانید انسان تنها به وسیله تقوا از گزند گناه مصون می ماند.

و(  و باز در جاى دیگر می افزاید:
وته.«3 وته و معقال منيعا ذر »فاعتصموا بتقوى اهلل فان هلا حبال وثيقا عر

چنگ به تقواى الهی بزنید که رشلته اى محکم و دسلتگیره اى اسلت اسلتوار و پناه 
گاهی است مطمئن.

کله فرمودنلد: خداونلد بلزرگ روز قیاملت  ز( از پیامبلر خلدا�روایلت شلده اسلت 
می فرماید: به شما فرمان دادم اما شما آنچه را که سفارش کرده بودم ضایع ساختید 
و در فکلر بلاال بلردن انسلاب خلود بودیلد، املروز هلم ملن نسلب خلود را بلاال برده انسلاب 
شلما را پائیلن ملی آورم کجا هسلتند پرهیلزکاران؟ که گرامی ترین فرد در پیشلگاه الهی 

با تقواترین فرد خواهد بود.4
ح( روایلت شلده اسلت کله ملردى از حضلرت عیسلی بن مریلم پرسلید: کدامین 
ک برگرفته فرمود: کدامیک از این  انسان برتر است؟ حضرت از روى زمین دو کف خا
ک آفریلده شلده اند هلر کلدام کله بلا تقواتر باشلند  ک برتلر اسلت؟ ملردم از خلا دو کلف خلا

1. نهج البالغه، خطبه 16.
2. همان، خطبه 157.
3. همان، خطبه 190.

4. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 23،ص 224.
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برتر خواهند بود.1
ابو بکر بیهقی با اسناد خود از عبایة بن ربعی از ابن عباس روایت می کند که رسول 
خدا فرمودند: خداوند بندگان خود را به دو قسم تقسیم کرده مرا در بهترین قسم 
قرار داده است آنجا که می فرماید: »و أصحاب اليمین و أصحاب الّشمال« )واقعه، 
41( ملن از یلاران دسلت راسلتم و از بهتریلن آنلان می باشلم، سلپس ایلن دو قسلم را بله 
سله دسلته تقسلیم کلرده ملرا در بهتریلن ثللث آن قلرار داد آنجا که فرملود: »و أصحاب 
ـاِبُقوَن«)واقعه، 9( من از سلابقین هستم  ـاِبُقوَن الّسَ امليمنة و أصحاب املشـئمة َو الّسَ
و بهتریلن آنلان هلم هسلتم، آن گاه ایلن سله دسلته را تقسلیم بله قبائللی کلرد و ملرا در 

بهترین قبیله ها قرار داد، آنجا که فرمود:
« که من با تقواترین فرزندان آدم هستم و فخرى هم 

َ
 َو َقباِئل

ً
ُكْم ُشُعوبا نا

ْ
»َو َجَعل

نلدارم و گرامی تریلن آنلان هسلتم و مباهاتلی هلم نمی کنلم، آن گاه قبائلل را به بیت ها 
يـُد اهلُل  ـا ُيِر

َ
تقسلیم کلرده ملرا در بهتریلن آن بیت هلا قلرار داد آنجلا کله می فرمایلد: »ِإّن

« ملن و اهل بیتلم از گناهلان 
ً
َرُكـْم َتْطِهيـرا َبْیـِت َو ُيَطّهِ

ْ
 ال

َ
ْهـل

َ
ْجـَس أ ِلُیْذِهـَب َعْنُكـُم الّرِ

کیزه هستم.2   پا

داستان

□ ملردى از اهاللی بللخ می گویلد: در سلفر خراسلان در خدملت املام رضلا بلودم، 
روزى سلفره غذا انداختند و امام همه غالمان و خدمتگزاران خود حتی سلیاهان را بر 

سر سفره نشانید تا با آنها غذا بخورند.
گانه می انداختند. عرض کردم: فدایت شوم! بهتر است براى اینان سفره جدا

کت باش! خداى همه ما یکی اسلت، پدر و مادرمان نیز یکی اسلت  امام فرمود: سلا
و پاداش بستگی به عمل اشخاص دارد.3

□ زید برادر امام رضا در مدینه قیام کرد، خانه هاى گروهی را آتش   زد و تعدادى 
را کشت. به این جهت او را زید النار )زید آتش افروز( می گفتند.

مأمون افرادى را فرستاد او را گرفتند و نزد وى آوردند.
مأملون )بله خاطلر بلرادرش املام رضلا از تقصیراتلش گذشلت( و دسلتور داد او را نلزد 

برادرش، امام رضا ببرید.

1. همان. 
2.همان، ص 225.

3. بحار: ج 49، ص 101.



261

حسلن پسلر موسلی می گوید: در خراسلان در مجلس حضرت رضا بودم، زید هم در 
آن مجلس   بود، امام که مشلغول صحبت شلد، زید بى اعتناء به سلخنان امام متوجه 

عده اى از افراد مجلس شد و گفت: ما چنین و چنانیم و به خویشتن می بالید.
امام رضا سخنان زید را شنید و فرمود: اى زید! گفتار بّقال هاى کوفه تو را گول 
کدامنی فاطمهفرزندان  زده و مغرور کرده است که می گویند: خداوند به خاطر پا

او را به آتش جهنم حرام کرد.
بله خلدا سلوگند! ایلن مقلام، مخصلوص )حسلن و حسلین( و فرزنلدان بالواسلطه 

)فاطمه زهرا( است.
آیا ممکن است پدرت امام موسی بن جعفر بندگی کند، روزها روزه بگیرد و شبها را به 

عبادت بگذراند و تو معصیت خدا را بکنی فرداى قیامت هر دو داخل بهشت شوید؟
گر چنین باشد، مقام تو در پیش خداوند باالتر از امام موسی بن جعفر خواهد بود.  ا

زیرا پدرت با زحمت بهشت رفته اما تو بدون زحمت داخل بهشت شده اى.
در صورتلی کله حضلرت عللی بلن الحسلین می فرماید: »ملحسـننا كفالن مـن االجر و 
ملسـيئنا ضعفـان مـن العـذاب؛ اجر نیکلوکاران ما خاندان، دو برابلر و عذاب گنه کاران 

ما، نیز دو برابر خواهد بود.«
زید گفت: من برادر و پسر شما هستم و به خاطر شما من هم وارد بهشت می شوم. 

امام فرمود:
آرى! تو آن وقت می توانی برادر من باشی که از خدا اطاعت کنی.

سپس فرمود:
پسلر نلوح ماداملی کله معصیلت نکلرده بلود از خاندان او بلود، ولی هنگاملی که گناه 
 کرد، خداوند او را از خاندان نوح به شمار نیاورد و در پاسخ درخواست حضرت نوح
)کله نجلات فرزنلدش را از غلرق شلدن در آب از او می خواسلت( فرمود:»انـه ليـس مـن 

اهلك؛ او از خاندان شما نیست او متمرد و معصیت کار است.«1

خالصه و نتیجه گیری

• مسللمانان بایلد بکوشلند تلا فرهنلگ قلرآن و اهل بیلت پیامبلر  در جامعله زنلده 
گردد. جز تقوا به هیچ کدام از وسایل مادى و خرافی امتیاز ندهند.

• اسالم با عصبیت جاهلیت در هر شکل و صورت مبارزه کرده است، تا مسلمانان 

1. بحار، ج 43، ص 230 ل 231 ؛ج 49، ص  219 ل 217.
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جهلان را از هلر نلژاد و قلوم و قبیلله زیر پرچم واحلدى جمع آورى کند، نه پرچم قومیت 
و نلژاد و نله پرچلم غیلر آن، چلرا کله اسلالم هرگلز ایلن دیدگاه هلاى تنلگ و محلدود را 
  نمی پذیرد و همه را موهوم و بى اساس می شمرد حتی در حدیثی آمده که پیامبر
ا ُمْنِتَنٌة؛ آن را رها کنید که چیز متعفنی  َ در مورد عصبیت جاهلیت فرمود: »َدُعوَها َفِإَنّ

است!  «
• از آنجلا کله تقلوا یلک صفلت روحانلی و باطنی اسلت کله قبل از هر چیز بایلد در قلب و 
جان انسلان مسلتقر شلود و ممکن اسلت مدعیان بسلیار داشته باشلد و متصفان کم، در 
گاه است »ِإّنَ اهلَل َعِلمٌی َخِبيٌر«. پرهیزگاران را به خوبى  آخر آیه می افزاید: خداوند دانا و آ

گاه است. کی و صفاى آنها آ می شناسد و از درجه تقوا و خلوص نیت و پا
ْكَرَمُكْم ِعْنَد  • همه انسان ها حّتی یاران پیامبر  در گرو اعمال خویشند و اصل قرآنی »اّنَ ا

اهلِل اْتقيُكْم؛ گرامی ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست« درباره آنها نیز صادق است.
• ملردم از ایلن جهلت کله مردمنلد همله بلا هلم برابرنلد و هیلچ اختلالف و فضیلتی در 
بیلن آنلان نیسلت و کسلی بلر دیگلرى برتلرى نلدارد و اختالفلی کله در خلقت آنلان دیده 
می شود که شعبه شعبه و قبیله قبیله هستند تنها به این منظور در بین آنان به وجود 
آملده کله یکدیگلر را بشناسلند، تلا اجتماعی که در بینشلان منعقد شلده نظلام بپذیرد و 

ائتالف در بینشان تمام گردد.
• از مجملوع ایلن آیلات بله خوبلى اسلتفاده می شلود کله تقوى همان احسلاس مسلئولیت و 
تعهدى است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم می شود و او را از فجور و 
گناه باز می دارد، به نیکی و پاکی و عدالت دعوت می کند، اعمال آدمی را خالص و فکر و نیت 

او را از آلودگی ها می شوید.  
• و نیلز از آیله شلریفه اسلتفاده می شلود کله تقلوا تنهلا یلک مسلئله اخالقلی محسلوب 
نمی شلود؛ بلکله یلک مسلئله مهم اجتماعی اسلت که سلامان یافتن زندگلی اجتماعی 
بشلر تنهلا در پرتلو آن میّسلر اسلت. تقلواى اقتصلادى، تقلواى سیاسلی، تقلواى زبانی و 

باالخره تقواى فکرى یا به عبارت دیگر تقوا در تمام زمینه ها. 
• از ظاهلر سلیاق بلر می آیلد کله ملراد از »َنْفـٍس واِحـَدٍة« آدم و مراد از زوج ها حوا باشلد که 
پدر و مادر نسل انسان است که ما نیز از آن نسل می باشیم و به طورى که از ظاهر قرآن کریم 
بر می آید همه افراد به این دو تن منتهی می شوند، هم چنان که از آیات زیر همین معنا بر 

ْوَجها.«     ِمْنا َز
َ

َّ َجَعل ُ
َقُكْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة، ث

َ
می آید که: »َخل
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ــا َغليــَظ 
ً

ُكْنــَت َفّظ ــْو 
َ
ــْم َو ل ُ

َ
ــٍة ِمــَن اهلِل ِلْنــَت ل »َفِبمــا َرْحَ

ــْم َو اْســَتْغِفْر  ــوا ِمــْن َحْوِلــَك َفاْعــُف َعْنُ
ُ

ْنَفّض ــِب اَل
ْ
َقل

ْ
ال

 اهلِل 
َ

 َعــى
ْ

ل
َ

ــَوّك ــَت َفَت ــِإذا َعَزْم ــِر َف ْم
َ
ــْم َو شــاِوْرُهْم ِف اْل ُ لَ

لــین « َتَوّكِ ِإّنَ اهلَل ُيِحــّبُ امْلُ
]سوره آل عمران، آيه 159[

»بـه )بركـت( رحمـت الهـى، در برابـر آنـان ]مـردم [ نـرم )و 
گـر خشـن و سـنگ دل بـودى، از اطـراف  مهربـان( شـدى! و ا
كنـده مى شـدند. پـس آنهـا را ببخـش و بـراى آنهـا  تـو، پرا
امـا  كـن!  مشـورت  آنـان  بـا  كارهـا،  در  و  بطلـب!  آمـرزش 
هنگامـى كـه تصمیـم گرفتـى، )قاطـع بـاش! و( بـر خـدا تـوكل 

كن! زیرا خداوند متوكالن را دوست دارد.«
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شأن نزول

گرچله در ایلن آیله یلک سلسلله دسلتورهاى کللی به پیامبلر داده شلده و از نظر 
محتلوا مشلتمل بلر برنامه هلاى کللی و اصوللی اسلت وللی از نظلر نزول در بلاره حادثه 
احد است زیرا بعد از مراجعت مسلمانان از احد کسانی که از جنگ  فرار کرده بودند، 

اطراف پیامبر را گرفته و ضمن اظهار ندامت تقاضاى عفو و بخشش کردند.1 

واژه های مهم 

__   فظ

کلمله: فلظ بله معنلاى جفلا کار بلى رحلم اسلت و غلیلظ بلودن قللب کنایله اسلت از 
نداشتن رقت و رأفت .

__   انفض

کلمه: انفضاض که مصدر فعل انفضوا است به معنای متفرق شدن است.2                         
کندن شی ء است مثل شکستن مهر نامه و به طور  راغب گفته: فّض شکستن و پرا
ـا َغِليـَظ 

ً
ـْو ُكْنـَت َفّظ

َ
کنلده شلدند »َو ل  القـوم« یعنلی قلوم پرا

َ
اسلتعاره گفته انلد »اْنَفـّض

گر بد رفتار و قسلّی القلب بودى حتما از اطراف تو متفّرق  وا ِمْن َحْوِلَك « ا
ُ

ْنَفّض ِب اَل
ْ
َقل

ْ
ال

وا« 
ُ

ـوَن ال ُتْنِفُقـوا َعـى  َمـْن ِعْنـَد َرُسـوِل اهلِل َحـّتَ َيْنَفّض
ُ
ِذيـَن َيُقول

َّ
می شلدند.» ايضـا ُهـُم ال

)منافقون، 7( آنها کسانی اند که می گویند به کسانی که در نزد رسول خدا هستند انفاق 
نکنید تا متفّرق شوند.

ّقَ َفاْفُضْض  وا احْلَ
ُ

ُهـّمَ ِإْن َرّد
َّ
در نهلج البالغله خطبله 122 در بلاره جمعی فرموده: »الل

ْم«. اَعَتُ َجَ
گر حق را رّد کردند اجتماعشان را متفّرق گردان. 3   خدایا ا

1. تفسیر نمونه، ج 3،ص 142.
2. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4،ص 56.

3. قاموس قرآن، ج 5،ص 182.
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__   غلیظ القلب 

به کسی می گویند که سنگ دل می باشد و عماًل انعطاف و محبتی نشان نمی دهد 
بنلا بلر ایلن، ایلن دو کلمله گرچله هلر دو بله معنی خشلونت اسلت املا یکی غالبلا در مورد 
خشلونت در سلخن و دیگرى در مورد خشلونت در عمل به کار می رود و به این ترتیب 
خداونلد اشلاره بله نرملش کاملل پیامبلر و انعطلاف او در برابلر افلراد نلادان و گنهکار 

می کند.1            

__   لنت 

ِلیلن یعنلی نرملی. ضلد خشلونت اسلت، که در اجسلام به کار می رود و سلپس در باره 
اخالق و سایر معانی به طور استعاره به کار می رود.

می گوینلد: فالنلی اخالقلش مالیلم و نلرم اسلت و دیگلرى خشلن و نامالیلم، کله ایلن 
هلر دو صفلت گاهلی بله صلورت ملدح و سلتایش و زمانلی بله گونله سلرزنش و نکوهلش 

ْم « ُ ٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت لَ به اختالف موقعیت ها گفته می شود. در آیه فرمود: »َفِبما َرْحَ
« هسلتی بلا ملردم مالیملت  ـینَ عامَلِ

ْ
ـًة ِلل در اثلر رحمتلی کله از خداونلد اسلت و تلو» َرْحَ

دارى.
ْكِر اهللِ « )زمر، 23( آنگاه وجودشان و دل هایشان  ْم ِإل  ِذ ُبُ و

ُ
وُدُهْم َو ُقل

ُ
َّ َتِلینُ ُجل ُ

»و ث
به سلوى یاد خدا نرم و مطیع می شلود که اشلاره اى اسلت به پذیرش حق و اذعان به 

اوست بعد از انکار و دور بودنشان از او.2                     

__   قلب 

ُب الّش ِء: برگرداندن و وارونه نمودن آن چیز از سویى و رویى به سویى و رویى 
ْ
َقل

دیگر.
نسـاِن  : برگردانلدن انسلان، از راه و روشلش و اندیشله اش بله راهلی و  ـُب اإل

ْ
َقل

اندیشه اى دیگر.3
کید اسلت یا دو  در ایلن کله »فلّظ« و »غلیلظ القللب« هلر دو بله یلک معنی و بله معنی تأ
معنی متفاوت را می رساند، مرحوم »طبرسی« در »مجمع البیان« تعبیر جالب و جامعی 
دارد می گویلد: »بعضلی گفته انلد جملع بیلن ایلن دو وصلف بلا ایلن که هلر دو از نظر معنی 

1. تفسیر نمونه، ج 3،ص 142.
2. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 4،ص 176.

3 . همان، ج 3، ص 236. 
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قریلب االفلق هسلتند بله خاطلر ایلن اسلت کله »فّظ« معملواًل در مورد خشلونت در سلخن 
به کار می رود و »غلیظ القلب« در مورد خشلونت در عمل که ناشلی از سلنگ دلی اسلت. 
بنابراین هر دو به معنی خشونت است، ولی یکی به معنی خشونت در سخن و دیگرى 

خشونت در برخورد عملی است.1

 نکات تفسیری

1( پیامبر مظهر اخالق كریمه و افعال حسنه
ایلن آیله دالللت اسلت بلر اختصلاص پیغمبلر ملا به اخلالق کریمله و افعال حسلنه و از 
عجائلب حضرتلش ایلن کله اسلباب بزرگلی را بیلش از همله دارا بود زیرا نسلبش از همه 
ک ترین و فصیح ترین آنها  عالی تر و مقاماتش از همه واالتر و اشجع و سخی ترین و پا
بلود وللی در عیلن حلال از همله متواضلع تلر بلود و از تواضلع او ایلن بلود کله لبلاس خود را 
خلود وصلله ملی زد و نعلیلن خلود را پینله می کلرد و بر االغ سلوار می شلد و دعلوت بندگان 
ک می نشسلت و ملردم را بلدون خشلم و اخلم و  و بلردگان را اجابلت  می فرملود و بلر خلا

رنجاندن خاطر به خدا می خواند.
سیاق آیات نشان می دهد که این آیه از آیات مربوط به جنگ احد است که دوست 
و دشلمن سلخت ترین فشلارها را در طلول ایلن جنلگ بلر پیامبلر  وارد کلرد، بدیهلی 
اسلت عفلو و گذشلت و اسلتغفار و برخلورد محبت آمیلز در چنیلن شلرایطی، نشلانه قلرار 
داشلتن پیامبلر  در باالتریلن سلطح خلوش خویلى و محبلت و مهربانلی بلود و کمتلر 

انسانی را می توان یافت که در چنین شرایطی از کوره در نرود و تند خویى نکند.2
در آیه فوق، نخسلت اشلاره به یکی از مزایاى فوق العاده اخالقی پیامبر شلده و 
گر  می فرماید: در پرتو رحمت و لطف پروردگار، تو با مردم مهربان شدى در حالی که ا
ـْم َو  کنلده می شلدند. »َفاْعـُف َعْنُ خشلن و تندخلو و سلنگ دل بلودى از اطلراف تلو پرا
ْم« سلپس دسلتور می دهد که از تقصیر آنان بگذر و آنها را مشلمول عفو خود  ُ اْسـَتْغِفْر لَ
گلردان و بلراى آنهلا طلب آمرزش کن یعنی نسلبت بله بى وفایى هایى که با تو کردند و 
مصائبلی کله در ایلن جنلگ بلراى تلو فراهلم نمودنلد از حق خلود درگذر و من بلراى آنها 
نلزد تلو شلفاعت می کنلم و در ملورد مخالفت هایلى کله نسلبت به فرمان ملن کردند، تو 

شفیع آنها باش و آمرزش آنها را از من بطلب.
بله عبلارت دیگلر آنچله مربلوط بله حق تو اسلت عفلو کن و آنچله مربوط بحق من اسلت من 

1. اخالق در قرآن، ج 3،ص 137.
2. همان.
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می بخشم پیامبر به فرمان خدا عمل کرد و آنها را به طور عموم مشمول عفو خود ساخت.
گلر  کله اینجلا یکلی از ملوارد روشلن عفلو و نرملش و انعطلاف بلود و ا روشلن اسلت 
کندگلی ملردم کاملال فراهلم بلود، مردمی  پیامبلر غیلر از ایلن می کلرد زمینله بلراى پرا
گر  که گرفتار آن شکسلت فاحش شلده بودند و آن همه کشلته و مجروح داده بودند )ا
چله عاملل اصللی همله اینها خودشلان محسلوب می شلدند( چنین مردمی نیاز شلدید 
بله محبلت و دل جویلى و مرهلم گذاشلتن بلر جراحلات قلبلی و جسلمی داشلتند، تلا بله 
سرعت همه این جراحات، التیام پذیرد و آماده براى حوادث آینده شوند. در این آیه 
بله یکلی از صفلات مهلم کله در هلر رهبرى الزم اسلت اشلاره شلده و آن، مسلئله گذشلت 
و نرملش و انعطلاف در برابلر کسلانی اسلت کله تخلفلی از آنهلا سلرزده و بعلدا پشلیمان 
گر خشن و تندخو و غیر  شده اند، بدیهی است شخصی که در مقام رهبرى قرار گرفته ا
قابل انعطاف و فاقد روح گذشت باشد بزودى در برنامه هاى خود مواجه با شکست 
کنده می شلوند و از وظیفه رهبرى بازمی ماند و بهمین  خواهد شلد و مردم از دور او پرا
ياسـة سـعة الصـدر«  دلیلل عللی در یکلی از کلملات قصلار خلود می فرمایلد: »آلـة الر

وسیله رهبرى گشادگی سینه است.1

2( پیام آیه برای مومنان

و در آیه نیز ترغیب مؤمنان است بر عفو از گناهکار و نیز طلب آمرزش بر بدکار و نیز 
ترغیب اسلت بر مشلورت با یکدیگر در امور خود و همچنین نهی اسلت از خشلونت در 
گفتلار و غفللت در اخلالق و جفلاى در عملل و نیلز آیله شلریفه مومنلان را بله تلوکل به خدا 
گلر رحملت نبود  گلذارى کارهلا بله او می خوانلد و نیلز دالللت دارد بلر لطلف الهلی کله ا و وا
و نرملی و تواضلع از پیغمبلر صلادر نمی شلد و کسلی دعلوت او را نمی پذیرفلت و نیز بیان 
کرده که امور نفرت آور از پیغمبر ما و دیگر انبیاء و مردم مانند آنها و جانشینان آنها که 
ک می داند  حجت بر مردم هستند به دور است و این آیه نیز آنها را از گناهان کبیره پا

زیرا نفرت نسبت به گناهان کبیره بیشتر است.2

ثار رحمت پیامبر  3( آ
در ایلن آیله شلریفه التفاتلی بله کار رفتله، چلون در آیلات قبلل خطلاب متوجله عملوم 
مسللمین بود و در این آیه متوجه شلخص رسلول خدا شلده و خطاب در اصل معنا 

1. تفسیر نمونه، ج 3،ص 142.
2. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 316.
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در حقیقلت بلاز بله عملوم مسللمین اسلت و می خواهلد بفرمایلد: رسلول ما بله رحمتی از 
ناحیه ما نسلبت به شلما مهربان شلده اسلت و به همین جهت به او امر کردیم که شلما 
را عفلو کنلد و برایتلان اسلتغفار نمایلد و بلا شلما در املور مشلورت کنلد و وقتلی تصمیملی 

گرفت بر ما توکل کند.
دلیلل درخواسلت عفلو هلم خلرده ایسلت کله بعضلی معترضیلن نسلبت بله رسلول 
خلدا در بلاره جنلگ و کشلته هایشلان گرفتله انلد و بله خاطلر همیلن نسلبت نلاروا، 
 خلداى تعاللی از سلخن گفتلن بلا آنلان اعلراض نملوده و روى سلخن بله رسلول خدا

ْم.« ُ ٍة ِمَن اهلِل ِلْنَت لَ کرده، فرموده: »َفِبما َرْحَ
ع و نتیجه گیرى از کالمی  و این سخن به خاطر اینکه حرف »فا« در اول آن آمده فر
 در آیات نیامده، ولی سیاق بر آن داللت دارد و تقدیر کالم 

ً
دیگر است که البته صریحًا

وا و التحسـر عـى  يـه مـن الشـباهة بالذيـن كفـر چنیلن اسلت: »و اذا كان حاهلـم مـا تر
نفضوا من حولك« »وقتی حالشلان چنین اسلت  قتالهـم، فبرحـة منـا لنـت هلم و اال ال
کله می بینلی، سلخنانی نظیلر سلخنان کفلار دارنلد و بلر کشلتگان خلود تحسلر و انلدوه 
گلر چنیلن  می خورنلد، پلس بله رحمتلی از ملا نسلبت بله آنلان مهربانلی می کنلی، چلون ا

نکنی از پیرامونت متفرق می شوند. )و خدا داناتر است(.«1

4( شرط عفو خطاكاران و مشورت با مردم

ْمِر «
َ
ْم َو شاِوْرُهْم ِف اْل ُ ْم َو اْسَتْغِفْر لَ »َفاْعُف َعْنُ

ایلن جملله بلراى ایلن آمده که سلیره رسلول خلدا را امضلاء کرده باشلد، چون آن 
جناب قبال هم همین طور رفتار می کرده و جفاى مردم را با نرم خویى و عفو و مغفرت 
مقابلله می کلرده و در املور بلا آنلان مشلورت می کلرده اسلت، بله شلهادت اینکله اندکلی 
ع جنگ با آنان مشلورت کرد و این امضاء اشلاره اى اسلت به این که رسلول  قبل از وقو

خدا بدانچه مامور شده عمل می کند و خداى سبحان از عمل او راضی است.
در این جمله خداى تعالی، رسول گرامی خود را مامور کرد تا آنان را عفو کند تا 
در نتیجله بلر اعملال ایشلان اثلر معصیلت مترتب نشلود و از خدا برایشلان طلب مغفرت 

کند با اینکه مغفرت بالخره کار خود خداى تعالی است .
« و چون خداى تعالی تو را به خاطر  ِلینَ َتَوّكِ  اهلِل ِإّنَ اهلَل ُيِحّبُ امْلُ

َ
 َعى

ْ
ل

َ
»َفِإذا َعَزْمَت َفَتَوّك

اینکه به او توکل کرده اى دوست می دارد در نتیجه ولی و یاور تو خواهد بود و درمانده ات 
نخواهد گذاشت و به همین جهت که اثر توکل به خدا یارى و عدم خذالن است، دنبال 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 4، ص 87، با کمی تغییر. 
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گر  « را هم دعوت کرد به توکل و فرمود: ا این جمله فرمود: »ِإْن َيْنُصْرُكُم اهلُل... و مؤمنین
گر شما را درمانده گذارد کیست  خدا  شما را یارى کند کسی نیست که بر شما غلبه کند و ا
کله بعلد از خلدا شلما را یلارى کنلد؟ آن گاه در آخلر آیله بلا بله کار بلردن سلبب توکل )کله ایمان 
ِل 

َ
َیَتَوّك

ْ
 اهلِل َفل

َ
باشد( در جاى خود توکل مؤمنین را  امر به توکل نموده و می فرماید: »َو َعى

ْؤِمُنوَن«، یعنی مؤمنین به سبب اینکه ایمان به خدا دارند و ایمان دارند به اینکه ناصر  امْلُ
و معینی جز او نیست باید فقط بر او توکل کنند.1

5ـ( مراد از فی االمر

ْمِر «بعد از فرمان عفو عمومی، براى زنده کردن شلخصیت آنها و 
َ
»َو شـاِوْرُهْم ِف اْل

تجدید حیات فکرى و روحی آنان دسلتور می دهد که در کارها با مسللمانان مشلورت 
کن و راى و نظر آنها را بخواه.

ایلن دسلتور بله خاطلر آن اسلت کله پیامبلر قبلل از آغلاز جنلگ احلد در چگونگلی 
کثریلت بلر ایلن شلد کله اردوگاه،  مواجهله بلا دشلمن بلا یلاران خلود مشلورت کلرد و نظلر ا
دامنله احلد باشلد و دیدیلم کله ایلن نظلر، محصلول رضایت بخشلی نداشلت. در اینجا 
این فکر به نظر بسلیارى می رسلید که در آینده پیامبر نباید با کسلی مشلورت کند. 
قلرآن بله ایلن طلرز تفکلر پاسلخ می گوید و دسلتور می دهد که باز هم با آنها مشلورت کن 
هر چند نتیجه مشلورت در پاره اى از موارد، سلودمند نباشلد زیرا از نظر کلی که بررسلی 
کنیلم منافلع آن روی هم رفتله بله مراتلب بیلش از زیان هلاى آن اسلت و اثلرى که در آن 
بلراى پلرورش فلرد و اجتملاع و بلاال بلردن شلخصیت آنها وجلود دارد از همله اینها باالتر 

است.2 

ل و مشورت در امور 
ّ
6( توك

 اهلِل« هملان انلدازه کله به هنگام مشلورت بایلد، نرمش و 
َ

 َعـى
ْ

ل
َ

»َفـِإذا َعَزْمـَت َفَتـَوّك
ج داد، در موقلع اتخلاذ تصمیلم نهایلى بایلد قاطع بود، بنا بلر این پس  انعطلاف بله خلر
از برگزارى مشلاوره و روشلن شلدن نتیجه مشلورت، باید هر گونه تردید و دودلی و آراء 
کنده را کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت و این همان چیزى است که در آیه فوق  پرا

از آن تعبیر به عزم شده است و آن تصمیم قاطع می باشد. 
قابل توجه اینکه در جمله باال مسئله مشاوره به صورت جمع ذکر شده )و شاورهم( 

ولی تصمیم نهایى تنها به عهده پیامبر و به صورت مفرد ذکر شده )عزمت(.  

1. همان،ص 88.
2. تفسیر نمونه، ج 3،ص 143.
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ایلن اختلالف تعبیلر، اشلاره بله یک نکته مهلم می کند و آن اینکه: بررسلی و مطالعه 
جوانلب مختللف مسلائل اجتماعلی، بایلد بله صلورت دسلته جمعی انجلام گیلرد، املا 
هنگامی که طرحی تصویب شد باید براى اجراى آن، اراده واحدى به کار افتد. در غیر 
گر اجراى یک برنامه به وسیله رهبران  ج پدید خواهد آمد، زیرا ا ج و مر این صورت هر
متعلدد، بلدون الهلام گرفتلن از یلک سرپرسلت صلورت گیلرد، قطعلًا مواجله بلا اختلالف 
و شکسلت خواهلد شلد و بله همیلن جهلت در دنیلاى املروز نیلز مشلورت را بله صلورت 
دسلته جمعی انجلام می دهنلد، املا اجلراى آن را بله دسلت دولت هایى می سلپارند که 

تشکیالت آنها زیر نظر یک نفر اداره می شود.
ع مهلم دیگلر ایلن کله جملله فلوق، می گویلد: بله هنلگام تصمیم نهایلى باید  موضلو
تلوکل بلر خلدا داشلته باشلید یعنلی در عیلن فراهلم نملودن اسلباب و وسلائل علادى، 

استمداد از قدرت بى پایان پروردگار را فراموش مکن.
البته معناى توکل این نیست که انسان از وسائل و اسباب پیروزى که خداوند در 
جهان ماده در اختیار او گذاشلته اسلت، صرف نظر کند چنان که در حدیثی از پیغمبر 
کرم نقل شلده اسلت که هنگامی که یک نفر عرب، پاى شلتر خود را نبسلته بود و  ا
آن را بلدون محافلظ رهلا سلاخته بلود و ایلن کار را نشلانه تلوکل بلر خدا می دانسلت به او 
فرمود: »اعقلها و توكل « یعنی پایش را ببند و سپس توکل کن؛ بلکه منظور این است 
کله انسلان در چهلار دیلوار عالم ماده و محدوده قلدرت و توانایى خود محاصره نگردد 
و چشلم خلود را بله حمایلت و لطلف پلروردگار بلدوزد، ایلن توجله مخصلوص، آرامش و 
اطمینلان و نیلروى فلوق العلاده روحی و معنوى به انسلان می بخشلد که در مواجهه با 

مشکالت اثر عظیمی خواهد داشت.   
« در پایلان آیله دسلتور می دهلد که افراد بلا ایمان باید تنها  ِلـینَ َتَوّكِ »ِإّنَ اهلَل ُيِحـّبُ امْلُ

بر خدا تکیه  کنند زیرا خداوند متوکالن را دوست دارد.
و ضمنا از این آیه اسلتفاده می شلود که توکل باید حتما بعد از مشلورت و اسلتفاده از 

همه امکاناتی که انسان در اختیار دارد قرار گیرد.1
ـِذی َيْنُصُرُكـْم ِمْن 

َّ
ـْن َذا ال َ

َ
ُكـْم ف

ْ
ُذل ُكـْم َو ِإْن َيحنْ

َ
در آیله »ِإْن َيْنُصْرُكـُم اهلُل َفـال غاِلـَب ل

َبْعـِدِه.« )آل عملران، 160( کله مکّملل آیله گذشلته اسلت، نکته توکل بلر خداوند بیان 
شلده اسلت و آن اینکله: قلدرت او باالتریلن قلدرت هاسلت، بله حمایلت هلر کلس اقدام 
گر حمایت خود را از کسلی  کنلد هیلچ کلس نمی توانلد بلر او پیلروز گردد. همان طلور که ا
برگیرد هیچ کس قادر به حمایت او نیست، کسی که این چنین همه پیروزی ها از او 

1. همان، ص، 149. 
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سرچشمه می گیرد، باید به او تکیه کرد و از او کمک خواست.
ایلن آیله افلراد بلا ایملان را ترغیلب می کنلد، کله علالوه بلر تهیله همله گونله وسلائل 

ظاهرى باز به قدرت شکست ناپذیر خدا تکیه کنند.
کلرم  بلود. و بله او دسلتور  و در حقیقلت روى سلخن در آیله پیلش، بله پیامبلر ا
می داد. و اما در این آیه روى سخن به همه مؤمنان است. و به آنها می گوید: همانند 
 اهلِل 

َ
ک خلدا تکیله کننلد و للذا در پایلان آیله می خوانیلم: »َو َعـى پیامبلر، بایلد بلر ذات پلا

ْؤِمُنوَن« مؤمنان تنها بر ذات خداوند، باید توکل کنند. ِل امْلُ
َ

َیَتَوّك
ْ
َفل

گفتله پیداسلت، کله حمایلت خداونلد، یلا تلرک حمایلت او نسلبت بله مؤمنلان بى  نا
حسلاب نیسلت و روى شایسلتگی ها و لیاقت ها صورت می گیرد. آنها که فرمان خدا را 
زیر پا بگذارند و از فراهم ساختن نیروهاى مادى و معنوى غفلت کنند هرگز مشمول 
یارى او نخواهند بود و بر عکس آنها که با صفوف فشلرده و نّیات خالص و عزم هاى 
راسلخ و تهیله همله گونله وسلائل الزم، به مبارزه با دشلمن برمی خیزند دسلت حمایت 

پروردگار پشت سر آنها خواهد بود.1 

نکات تربیتی 

الف( مهربانی پیامبر، عامل جذب مسلمانان 
در آیه 63 سوره انفال می خوانیم:

يٌز  ُه َعز
َ
ْم اّن َف َبْیَنُ

َّ
ْم َو لِكّنَ اهلَل ال ِبِ و

ُ
ْفَت َبْینَ ُقل

َّ
 ما ال

ً
ْو اْنَفْقَت ما ِف ااْلْرِض َجيعا

َ
 »ل

َحكمٌی«؛
گر تمام آنچه روى زمین است صرف می کردى که میان دل هاى   )اى پیامبر ما!( ا
آنان الفت دهی مّوفق نمی شدى؛ ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد. او توانا 

و حکیم است.
ایجلاد یلک اّملت مسللمان پرقلدرت از آن ملردم عقلب افتلاده و تبدیلل دل هلاى 

کنده و پر از کینه آنها، به قلب هایى مّتحد و مهربان، یک معجره الهی بود. پرا
گر یکی از معجزاِت مهّم پیامبر اسلالم  و سللم را تألیف قلوب و جمع  بنابراین، ا
بیلن جمعّیتلی خشلن و پلر کینله و ایجلاد محّبلت و صفلا و صمیمّیلت بیلن آنهلا بدانیم، 

سخن به گزافه نگفته ایم.

1. همان، ص 151.
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آیلا آئینلی کله معجلزه آن تألیلف قللوب و مهربانلی و رحملت و عطوفلت اسلت، آئیلن 
خشونت است!

ٍق َعظمٍی« )قلم، 4(
ُ
َعى  ُخل

َ
َك ل

َ
»َو ِإّن

بعضلی از مفسلران خللق عظیلم پیامبلر  را بله صبلر در راه حلق، وسلعت بلذل و 
بخشلش، تدبیلر املور و رفلق و ملدارا و تحّملل سلختی ها در راه دعلوت بله سلوى خلدا 
و عفلو و گذشلت و جهلاد در راه پلروردگار و تلرک حلرص و حسلد تفسلیر کرده انلد1  و ایلن 
نشان می دهد که خلق عظیم را منحصر به خوش خویى و نرمش و مدارا ندانسته اند 
بلکه آن را مجموعه اى از صفات واالى انسانی شمرده اند و به تعبیر دیگر تقریبًا همه 

اخالق حسنه را در خلق عظیم به طور جمعی دیده اند.

ب( قرآن منادى حسن خلق و نرمش و محبت

اِس  َك ِللّنَ
َ

ْر َخّد در سلوره لقملان، وی بله فرزندش چنین توصیه می کنلد:»َو ال ُتَصّعِ
تـاٍل َفُخـوٍر- َو اْقِصـْد ف َمْشـِيَك َو   ُمنْ

َّ
ُكل  اّنَ اهلَل ال ُيِحـّبُ 

ً
ـِش ِف ااْلْرِض َمَرحـا َو ال َتْ

ميِر.« )لقمان، 18 و 19( َصْوُت احْلَ
َ
اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك اّنَ اْنَكَر ااْلْصواِت ل

)پسرم!( با بى اعتنائی از مردم روى مگردان و مغرورانه بر زمین راه مرو؛ که خداوند 
هیلچ متکّبلر مغلرورى را دوسلت ندارد- )پسلرم!( در راه رفتن، اعتلدال را رعایت کن.، 

از صداى خود بکاه! )و هرگز فریاد مزن( که زشترین صداها صداى خران است.
لر« از ملاده  »َصَعلر« )بلر وزن خطلر( در اصلل نوعلی بیملارى اسلت کله بله شلتر  »ُتَصّعِ
دست می دهد و گردن خود را کج می کند، سپس به هر گونه روى گردانی اطالق شده 
ع بیمارى  اسلت، این تعبیر ممکن اسلت بیان گر این معنی باشلد که بدخلقی یک نو
و شلبیه کارهلاى حیوانلی اسلت. و جاللب ایلن که نهلی از این کار تنها در ملورد مؤمنان 
اِس« و به  َك ِللّنَ

َ
ْر َخّد نیسلت بلکه در مورد همه انسلان ها اسلت، می فرماید: »َوال ُتَصّعِ

هلر حلال قلرار گرفتلن ایلن صفلت رذیلله در کنلار تکبلر و افلراط کارى در راه رفتلن و صلدا 
نشان می دهد که همه از صفات رذیله اى است که باعث تنّفر مردم می شود.

کیلد شلده اسلت: نخسلت این کله می گوید »بلا بى اعتنایى از  در ایلن بلر چهلار چیلز تأ
اِس.« َك ِللّنَ

َ
ْر َخّد مردم روى مگردان« »َوال ُتَصّعِ

سلپس می افزایلد: »و مغرورانله بلر روى زمیلن راه مرو کله خداوند هیچ متکبر مغرورى 
تاٍل َفُخوٍر.«  ُمنْ

َّ
 اّنَ اهلَل ال ُيحّبُ ُكل

ً
ِش ِف ااْلْرِض َمَرحا را دوست نمی دارد«. »َو ال َتْ

1. مجمع البیان، ج 10، ص 331، ذیل آیه فوق.
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و در سومین و چهارمین جمله می گوید: »در راه رفتن اعتدال را رعایت کن و از اوج 
صلداى خلود بلکاه و فریلاد نزن که زشلت ترین صداها صداى خران اسلت« »َو اْقِصدْه 

ميِر.« َصْوُت احْلَ
َ
ف َمْشيَك َو اْغُضْض ِمْن َصْوِتَك اّنَ اْنَكَر ااْلْصواِت ل

این دسلتور که غالبًا در رابطه با برخورد با دیگران اسلت بخش مهمی از حسلن خلق را 
که آمیزه اى از خوش رویى و تواضع و نرمش در سخن و رفتار را منعکس می کند و خداوند 
سلخن ایلن ملرد حکیلم را چنلان بلا ارزش دانسلته کله در البله الى کلملات خلود آن را بیلان 

فرموده است.  

ج( تعریف حسن خلق 

حسلن خللق شلاید از املورى باشلد کله بى نیلاز از تعریلف اسلت و همله ملردم بلا آن آشلنا 
هسلتند، ولی براى توضیح بیشلتر می توان گفت: حسلن خلق از مجموعه اى از صفات 
و برخوردهلا تشلکیل یافتله اسلت: »نرملش و ملدارا، گشلاده رویلى، زبلان خلوب و اظهلار 
محبت، رعایت ادب، چهره خندان و تحمل و بردبارى در مقابل مزاحمت هاى این و 
آن.« هنگامی که این صفات و اعمال به هم آمیخته شد، به آن حسن خلق می گویند.
در حدیث جامع و جالبی از امام صادق در تعریف حسن خلق چنین آمده است، 
 ِق؛ تعریف حسن خلق چیست؟« امام

ْ
ل  ُحْسِن احْلنُ

ُ
یکی از یاران امام پرسید: »ما َحّد

ـى اخـاَك ِبِبْشـٍر َحَسـٍن؛ بلا نرملش و ملدارا با 
ْ
ـُب َكالَمـَك َو َتل فرملود: »َتلـینُ جاِنَبـَك َو ُتطّیِ

کیلزه می گردانلی و بلرادرت را بلا خلوش رویى  ملردم رفتلار می کنلی و سلخن خویلش را پا
مالقات می نمایى«.1 

در حدیلث دیگلرى از رسلول خلدا  بله بخشلی از تفسلیر حسلن خللق اشلاره شلده 
ْنيا َيْرض، َو اْن َلْ ُيِصْبُه َلْ َيْسَخْط؛ 

ُ
ِق ما اصاَب الّد

ْ
ل ا َتْفسيُر ُحْسِن احْلنُ

َ
می فرماید: »اّن

گر به دنیا  تفسیر حسن خلق این است که هر مقدار از دنیا به او برسد، خشنود باشد و ا
ک نشود«.2    نرسد خشمنا

د( حسن خلق در سیره پیشوایان دین

یکی از بهترین راه ها براى کسلب فضیلت حسلن خلق و مالحظه آثار شلگفت انگیز 
آن، بررسی حال پیشوایان بزرگ دین است:  

1. بحاراالنوار، ج 68، ص 389.
2. کنزالعمال، ج 3، ص 17، حدیث 5229.
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1-  در حدیثلی از املام حسلین می خوانیلم کله می فرمایلد: از پدرم عللی، از روش 
پیامبر  در برخورد با مردم سؤال کردم فرمود: »پیامبر  همیشه چهره اى خندان 
داشت، بر مردم آسان می گرفت و با نرمش رفتار می کرد، خشن و سنگ دل نبود و فریاد 
نمی کشلید، هرگلز بله کسلی ناسلزا نمی گفت، عیب جوئلی نمی کرد، متمّلق و سلتایش گر 
نبلود، هلرگاه چیلزى برخلالف میل او انجام می شلد، براى این که افراد ناراحت نشلوند، 
خلود را بله تغافلل ملی زد، امیلدواران را نلا امید نمی کرد، سله چیز را همیشله رها می نمود، 
مذملت، عیبجوئلی و جسلتجو در اسلرار ملردم، سلخن نمی گفلت، مگر در جائلی که امید 
پلاداش الهلی داشلت و هنگاملی کله سلخن می گفلت چنان جاذبه داشلت کله همه اهل 
مجلس سکوت کرده و چشم به زمین می دوختند گویى پرنده اى باالى سر آنها نشسته 
کت می شد آنها سخن می گفتند و ابّهت پیامبر  چنان بود که  است. و هنگامی که سا

کسی جرئت نمی کرد در برابر آن حضرت با دیگرى نزاع و پرخاش گرى کند«.1 
2- در حاالت علی در حدیث معروفی می خوانیم که امام عازم کوفه بود، اتفاقًا 
یک نفر یهودى با آن حضرت هم سفر شد، هنگامی که بر سر دو راهی رسیدند )راهی 
بله سلوى کوفله می رفلت و راه دیگلرى به سلوى مقصلِد یهودى( مرد یهلودى با کمال 
تعجب دید علی راه کوفه را رها کرد و از طریقی که او عازم بود آمد. عرض کرد: مگر 
شلما نفرمودیلد قصلد کوفله را داریلد، پس چرا راه کوفه را رها کردیلد؟ فرمود: می دانم. 
گاهانله از راه خلود صلرف نظر کرده با ملن آمدید؟  گلر می دانیلد پلس چلرا آ علرض کلرد: ا
فرملود: همسلفر بایلد احتلرام همسلفرش را نگله دارد و بلراى تکمیلل آن بایلد هنلگام 
جدائی مقدارى همسفرش را بدرقه کند. این گونه پیامبر ما به ما دستور داده است: 

یهودى با تعجب پرسید آیا این دستور پیامبر شما است؟ فرمود: آرى.
یهودى گفت: البد کسانی که از او پیروى کردند به خاطر این کارهاى بزرگوارانه و 
اعمال انسلانی او اسلت، من هم گواهی می دهم که آیین شلما حق اسلت )این سخن 

را گفت و مسلمان شد(.2   

پیامدهای سوء خلق 

نقطه مقابل حسن خلق، سوء خلق است که می توان آن را به بد زبانی و خشونت 

1. جالءاالفهام ابن قیم جوزى، ص 92، مطابق نقل کتاب پرورش روح، ج 1، ص 79.
2. سفینة البحار، چاپ جدید، ج 2، ماده خلق، ص 692.
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تفسیر کرد.
افراد بد اخالق و داراى سوء خلق، بالى عظیمی براى خود و خانواده و جامعه اى 

که در آن زندگی می کنند محسوب می شوند.
کندگلی اسلت و کسلانی کله بله  سلوءخلق از مهمتریلن عواملل نفلرت و انزجلار و پرا
این  درد بزرگ مبتال هستند، غالبًا در جامعه منزوى می شوند و مردم با آنها قطع رابطه 
گر به خاطر الزام هاى اجتماعی یا پست و مقامشان مجبور به مراوده با آنها  می کنند و ا

باشند، در دل بر آنها نفرین می فرستند و تا بتوانند از آنها می گریزند.
هلرگاه ایلن بیملارى اخالقلی در عالملان دینلی و خادملان مذهلب پیلدا شلود، خطلر بسلیار 
بزرگتلرى بله دنبلال دارد و آن ایلن کله سلبب بدبینلی و سلوء ظلن ملردم به اصل مذهلب و فرار 
آنها از دین خواهد شد. و این گناهی است بسیار بزرگ که چیزى نمی تواند آن را جبران کند.

بله همیلن دلیلل در روایلات اسلالمی شلدیدترین تعبیلرات دربلاره سلوءخلق دیلده 
می شود، تعبیراتی بسیار تکان دهنده و گاه وحشت زا.

روایات

ِق َفاّنَ 
ْ
ل ُكْم َو ُسـوَء احْلنُ ا کلرم  می خوانیم کله فرمود: »اّيَ اللف( در حدیثلی از پیغمبلر ا

َة؛ از سوء خلق بپرهیزید که این عمل سرانجام در آتش است« 
َ
اِر ال ُمال ِق ِف الّنَ

ْ
ل ُسوَء احْلنُ

خ گرفتار می کند(.1  )و صاحب خود را نیز به آتش دوز
ب(  در حدیث دیگرى از همان حضرت می خوانیم که: سوء خلق گناهی است که 
َبِة؛ خداوند از پذیرش توبه  ْو ّيِ ِبالّتَ ِق الّسَ

ْ
ل توبه ندارد. و فرمود: »اب اهلُل ِلصاِحِب احلنُ

افراد بد اخالق ابا دارد« عرض کردند: یا رسول اهلل! چرا و چگونه؟
ـِذى تـاَب ِمْنـُه؛ زیلرا 

َّ
ْنـِب ال

َ
ـُه اذا تـاَب ِمـْن َذْنـٍب َوَقـَع ف  اْعَظـَم ِمـَن الّذ

َ
ّن فرملود: »اِل

هنگامی که از گناهی توبه کند در گناه بزرگ ترى واقع می شود«.2  
ممکن است منظور از این سخن این باشد که افراد بد اخالق، هنگامی که در موردى 
توبله می کننلد، در حاللی کله بلد اخالقلی از وجلود آنهلا ریشله کلن نشلده، عقلده آن را در 
جاى دیگر و به صورت شلدیدتر باز می کنند و به همین دلیل هرگز موفق به توبه کامل 

نمی شوند، مگر این که این رذیله اخالقی را از وجود خود ریشه کن سازند.

1. بحاراالنوار، ج 68، ص 383.
2. همان، ج 70، ص 299.
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ُ

ج(  حضلرت عللی سلوء خللق را بدتریلن مصیبلت شلمرده و می فرمایلد: »اَشـّد
ِق؛ شدیدترین مصیبت ها سوء خلق است«. 1 

ْ
ل صاِئِب ُسوِء احْلنُ امْلَ

چله مصیبتلی از آن باالتلر کله انسلان را در جامعله منلزوى می کنلد و تملام پیوندهلا را 
میان او و خلق و خالق قطع می نماید.

ِق؛ 
ْ
ل د( و نیز از همان حضرت می خوانیم که فرمود: »ال َوْحَشَة اْوَحُش ِمْن ُسوِء احْلنُ

وحشتی بدتر از سوء خلق نیست«.2 
دلیل آن روشن است، زیرا انسان را در تنهایى عجیبی فرو می برد.

ِق؛ انسان بد 
ْ
ل ه( به همین دلیل در حدیث دیگرى می فرماید: »ال َعْیَش ِلَسّيِ احْلنُ

اخالق زندگی ندارد«.3  
 چرا که هم خودش در زحمت است و هم اطرافیان و معاشرین او در عذابند.

و(  شلبیه این تعبیر اما با یک تفاوت روشلن در یک حدیث دیگرى از آن حضرت آمده 
ِق؛ انسان بد اخالق در جامعه، بزرگی و آقایى پیدا نمی کند«.4  

ْ
ل است: »الُسْوَدَد ِلَسّيِ احْلنُ

دلیل آن هم روشن است زیرا نخستین شرط بزرگی و آقایى جاذبه اخالقی و مهر و 
محبت و ادب است و آن کس که این سرمایه را ندارد، به آن نخواهد رسید.

ز( و نیز از همان حضرت حدیث گویاى دیگرى در این زمینه آمده است، می فرماید: 
ْيَقِة؛ مؤمن نرم  ِر ُ الّطَ ِلْیَقِة َسّيِ كاِفُر َشَرُس احْلنَ

ْ
ِلْیَقِة، ال  احْلنَ

ُ
يكة، َسْهل نُ ااْلر ّیِ

َ
ْؤِمُن ل »امْلُ

و انعطاف پذیر و خوش خلق است و کافر بد اخالق و بد روش است«.5

و به این ترتیب حسن خلق، یکی از نشانه هاى ایمان و سوء خلق یکی از نشانه هاى 
کفر می باشد.

داستان

کرم و مدعی شد که من از شما طلبکارم و  شخصی یهودى آمد خدمت رسول ا

1. عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 37، به نقل از پرورش روح، ج1، ص 83.
ح غرر، ج 6، ص 400. 2. شر

3. همان، ص 359.
4. همان.

5. همان، ج 1، ص 364.
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االن در همین کوچه باید طلب مرا بدهی.
پیغمبلر فرمودنلد: اواًل کله شلما از ملن طللب کار نیسلتی و ثانیلا اجلازه بلده کله ملن 
بلروم منلزل و پلول بلراى شلما بیلاورم زیرا پولی همراه من نیسلت. یهلودى گفت: یک 
قلدم هلم نملی گلذارم از اینجلا برداریلد هرچله پیامبلر با او نرمش نشلان دادند او بیشلتر 
خشلونت نشلان داد بلا آن جملله کله عبلا و رداى پیامبلر� را گرفلت و بله دور گلردن 

حضرت پیچیده و آنقدر کشید که اثر قرمزى در گردن مبارک پیامبر به جاى ماند.
حضلرت کله قبلل از ایلن ماجلرا علازم مسلجد براى اقامله نماز جماعت بودنلد با این 
پیشامد تأخیر کردند. مسلمین دیدند حضرت نیامدند و وقت گذشت آمدند مشاهده 
کردند که یک نفر یهودى جلوى رسلول خدا  را گرفته اسلت و آن حضرت را اذّیت 

می کند. مسلمین خواستند یهودى را کنار بزنند و یا احتماال کتک کارى کنند.
حضلرت فرملود: نله ملن خلودم ملی دانلم بلا رفیقلم چله بکنلم شلما کارى نداشلته 
باشلید، آنقلدر نرملش نشلان داد کله یهلودى همان جلا گفت:»اشـهد ان ال الـه اال اهلل 
و اشـهد انـك رسـول اهلل.« شلما بلا چنیلن قدرتی کله دارید این همه تحملل می کنید! و 

این، تحمل یک انسان عادى نیست و مسلما از جانب خداوند مبعوث شده اید.1

خالصه و نتیجه گیری

• آیله شلریفه دالللت دارد بلر اختصلاص پیغمبلر ما به اخالق کریمه و افعال حسلنه و 
از عجائب حضرتش این که اسباب بزرگی را بیش از همه دارا بود زیرا نسبش از همه 
ک تریلن و فصیلح تریلن  عاللی تلر و مقاماتلش از همله واالتلر و اشلجع و سلخی ترین و پلا
آنهلا بلود، وللی در عیلن حلال از همله متواضلع تلر بلود و از تواضلع او ایلن بلود کله لباس را 
خلود وصلله ملی زد و نعلیلن خلود را پینله می کلرد و بر االغ سلوار می شلد و دعلوت بندگان 
ک می نشسلت و ملردم را بلدون خشلم و اخلم و  و بلردگان را اجابلت  می فرملود و بلر خلا

رنجاندن خاطر به خدا می خواند.
• سیاق آیات نشان می دهد که این آیه از آیات مربوط به جنگ ُاحد است که دوست 
و دشمن سخت ترین فشارها را در طول این جنگ بر پیامبر  وارد کرد، بدیهی است 
عفلو و گذشلت و اسلتغفار و برخلورد محبت آمیلز در چنیلن شلرایطی، نشلانه قلرار داشلتن 
پیامبلر  در باالتریلن سلطح خلوش خویلى و محبلت و مهربانلی بلود و کمتلر انسلانی را 

می توان یافت که در چنین شرایطی از کوره در نرود و تند خویى نکند. 
• پیامبر در قانون گذارى، هیچ وقت مشورت نمی کرد و تنها در طرز اجراى قانون 

1. سیره نبوى، ص 139.
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نظلر مسللمانان را می خواسلت و للذا گاهلی کله پیامبلر پیشلنهادى را طلرح می کلرد 
مسلمانان نخست سؤال می کردند که آیا این یک حکم الهی است؟ و یک قانون است 
گر از قبیل دوم  که قابل اظهار نظر نباشد و یا مربوط به چگونگی تطبیق قوانین می باشد ا

گر از قبیل اول بود تسلیم می شدند. بود اظهار نظر می کردند و ا
 اهلِل«همان اندازه که به هنگام مشلورت باید، نرمش و 

َ
 َعـى

ْ
ل

َ
• »َفـِإذا َعَزْمـَت َفَتـَوّك

ج داد، در موقلع اتخلاذ تصمیلم نهایلى بایلد قاطع بود، بنا بلر این پس  انعطلاف بله خلر
از برگزارى مشلاوره و روشلن شلدن نتیجه مشلورت، باید هر گونه تردید و دودلی و آراء 
کنده را کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت و این همان چیزى است که در آیه فوق  پرا

از آن تعبیر به عزم شده است و آن تصمیم قاطع می باشد.
• آیه شریفه حاوی نکات تربیتی و اخالقی فراوانی است که ضمن بحث به آنها اشاره شد؛ 
اصولی که خصوصا مبلغین و مرّوجین می بایست به آن آراسته باشند تا بتوانند با مردم ارتباط 

برقرار کرده و از طریق روش های ارائه شده پیام قرآن و عترت را به مردم برسانند. 



تغییر سرنوشت

45

ِفـِه َيْحَفُظوَنـُه 
ْ
ِ َيَدْيـِه َو ِمـْن َخل بـاٌت ِمـْن َبـْین ـُه ُمَعّقِ

َ
»ل

وا مـا  ـُر ـُر مـا ِبَقـْوٍم َحـّتَ ُيَغّیِ ْمـِر اهلِل ِإّنَ اهلَل ال ُيَغّیِ
َ
ِمـْن أ

ْم  ُ ـُه َو ما لَ
َ
 ل

َ
 َفـال َمـَرّد

ً
راَد اهلُل ِبَقـْوٍم ُسـْوءا

َ
ْنُفِسـِهْم َو ِإذا أ

َ
ِبأ

ِمْن ُدوِنِه ِمْن واٍل«
]سوره رعد، آيه 11[

»بـراى انسـان، مأمورانـى اسـت كـه پـى در پـى، از پیـش رو 
و از پشـت سـرش او را از فرمـان خـدا ]حـوادث غیـر حتمـى [ 
تى( 

ّ
حفـظ مى كننـد؛ )اّما( خداوند سرنوشـت هیچ قوم )و مل

را تغییـر نمى دهـد مگـر آنكـه آنان آنچه را در خودشـان اسـت 
بـه قومـى  اراده سـویى  كـه خـدا  تغییـر دهنـد! و هنگامـى 
)بخاطر اعمالشان( كند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ و 

جز خدا، سرپرستى نخواهند داشت!«
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واژه های مهم 

__   معقبات 
چنلان کله طبرسلی در مجملع البیلان و بعضلی دیگر از مفسلران بلزرگ گفته اند جمع 
معقبه اسلت و آن هم به نوبه خود جمع معقب می باشلد و به معنی گروهی اسلت که 

پى در پى و به طور متناوب به دنبال کارى می روند.1
و تعقیب هر چیز به معناى آمدن و یا آوردن بعد از آن اسلت و با این حال چنین به 
نظر می رسد که معقبات از پیش رو، معنا نداشته باشد، چون گفتیم معناى معقب، 
گزیر باید آدمی را چنین تصور  چیزی است که از دنبال و پشت سر انسان بیاید، پس نا

کرد که در راهی می رود و معقبات، دورش می چرخند.2

__   حافظ

واژه »حاِفْظ« از ماده حفظ معناى مشهور و روشنی دارد و آن نگاه دارى است و به 
گفته »مقاییس الّلغه« به معناى مراعات و مراقبت کردن از چیزى اسلت و به همین 
جهلت بله حاللت غضب، »حفیظه« گفته می شلود، زیلرا این حالت ایجاب می کند که 

انسان، بیشتر مراقبت از خود نماید.
کله بله  کله می گویلد: حفلظ واژه اى اسلت  در کتلاب التحقیلق تعبیلر جامعلی آملده 
اختلالف ملوارد و موضوعلات، معانلی متفاوتلی می دهد)هلر چنلد ریشله اصللی یکلی 
اسلت( گاه گفته می شلود مال را حفظ کرد، یعنی از تلف شلدن، امانت را حفظ کرد، از 
خیانت، نماز را حفظ کرد و از فوت شدن، فالن کس را حفظ کرد، یعنی مراقب او بود، 
سلوگند و عهلدش را حفلظ کلرد، یعنلی از مخالفلت نملودن با آن و فلالن مطلب را حفظ 

کرد یعنی به ذهن سپرد )به گونه اى که از میان نرود(... .3 
و از اینجا معناى حافظ نیز روشلن می شلود، البّته از آنجا که حفیظ صفت مشلبهه و 

حافظ اسم فاعل است، حفیظ معناى عمیق تر و با ثبات ترى را می رساند.

1. تفسیر نمونه، ج 10،ص 142.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 11،ص 422.

3. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ماده »حفظ«.
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 نکات تفسیری
1( منظور از معقبات1

خداونلد حافلظ و نگاهبلان بنلدگان خود می باشلد: براى انسلان مأمورانی اسلت که 
پلى در پلى از پیلش رو و پشلت سلر او قلرار می گیرنلد و او را از حلوادث حفلظ می کننلد املا 
براى اینکه کسی اشتباه نکند که این حفظ و نگاهبانی بى قید و شرط است و انسان 
می توانلد خلود را بله پرتگاه هلا بیافکنلد و دسلت به هر ندانم کارى بزنلد و یا مرتکب هر 
گونه گناهی که مسلتوجب مجازات و عذاب اسلت بشلود و باز انتظار داشلته باشلد که 
خلدا و مأملوران او حافلظ وى باشلند اضافله می کنلد که: خداوند سرنوشلت هیچ قوم و 
ُر  ملتلی را تغییلر نمی دهلد مگلر اینکله آنهلا تغییراتی در خود ایجاد کننلد! »ِإّنَ اهلَل ال ُيَغّیِ

ْنُفِسِهْم.«
َ
وا ما ِبأ ُر ما ِبَقْوٍم َحّتَ ُيَغّیِ

و بلاز بلراى اینکله ایلن اشلتباه پیلش نیایلد کله بلا وجلود ماملوران الهی که عهلده دار 
حفلظ انسلان هسلتند، مسلئله مجلازات و بالهلاى الهلی چله معنلی دارد، در پایلان آیله 
اضافله می کنلد کله هلر گاه خداونلد بله قلوم و جمعیتلی اراده سلوء و بلدى کنلد هیلچ راه 

ُه.«
َ
 ل

َ
 َفال َمَرّد

ً
راَد اهلُل ِبَقْوٍم ُسْوءا

َ
دفاع و بازگشت ندارد »َو ِإذا أ

ْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن  ُ و هیچ کلس غیلر خلدا نمی توانلد واللی و ناصر و یاور آنها باشلد »َو مـا لَ
واٍل.«

بله همیلن دلیلل هنگاملی کله مقلدرات حتملی خداونلد جاری گلردد و یلا فرمان خدا 
بله علذاب و مجلازات یلا نابلودى قلوم و ملتلی صلادر شلود، حافظلان و نگهبانلان دور 

می شوند و انسان را تسلیم حوادث می کنند!2
بدون تردید انسان در زندگی خود در معرض آفات و بالهاى زیادى است، حوادثی 
از درون و بلرون، انلواع بیماری هلا، میکرب هلا، انلواع حادثه ها و خطراتی که از زمین و 
گاهی  آسلمان می جوشلد، انسلان را احاطه کرده اند، مخصوصًا به هنگام کودکی که آ
انسلان از اوضلاع اطلراف خلود بسلیار ناچیلز اسلت و هیچ گونله تجربله اى نلدارد، در هلر 
گامی خطرى در کمین او نشسته است و گاه انسان تعجب می کند که کودک چگونه 
از البله الى ایلن همله حلوادث جلان بله سلالمت می برد و بلزرگ می شلود، مخصوصًا در 
گاهلی از مسلائل ندارنلد و یلا امکاناتلی در  خانواده هایلى کله پلدران و ملادران چنلدان آ
اختیلار آنهلا نیسلت ماننلد کودکانلی کله در روسلتاها بلزرگ می شلوند و در میلان انبلوه 

1 .  در بلاره معنلای آن مفسلران اختلالف نظلر بسلیاری دارنلد کله ملورد نقلد عالمله قلرار گرفتله اسلت. ر. ک. 
المیلزان فلی تفسلیر القلرآن، ج 11،ص 316 - 314. 

2. تفسیر نمونه، ج 10،ص 141.
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محرومیت ها، عوامل بیمارى و خطرات قرار دارند.
کله نیلروى محافظلی  گلر براسلتی در ایلن مسلائل بیندیشلیم احسلاس می کنیلم  ا
هسلت که ما را در برابر حوادث حفظ می کند و همچون سلپرى از پیش رو و پشلت سلر 

محافظ و نگهدار ما است.
ک بلراى انسلان پیلش می آید و او معجزه آسلا  در بسلیارى از مواقلع، حلوادث خطرنلا
از آنهلا رهایلى می یابلد بله طلورى که احسلاس می کند همه اینها تصادف نیسلت بلکه 

نیروى محافظی از او نگهبانی می کند.
کید شده است،  در روایات متعددى که از پیشوایان اسالم نقل شده نیز روى این تا

از جمله:
در روایتی از امام باقر می خوانیم که در تفسیر آیه فوق فرمود:

ْمِر 
َ
ِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن أ

ْ
باٌت ِمْن َبْینِ َيَدْيِه َو ِمْن َخل ُه ُمَعّقِ

َ
ِبي َجْعَفٍر   ِفي َقْوِلِه ل

َ
»َعْن أ

ْ ٌء َحّتَ ِإَذا َجاَء  ْو ُيِصيُبُه َشي
َ
ْیِه َحاِئٌط أ

َ
ْو َيَقَع َعل

َ
ْن َيَقَع ِفي َرِكّيٍ أ

َ
ْمِر اهلِل ِمْن أ

َ
 ِبأ

ُ
اهلِل َيُقول

َكاِن 
َ
ْیِل َو َمل

َّ
َكاِن َيْحَفَظاِنِه ِبالل

َ
ا َمل َقاِديِر َو ُهَ ـْوا َبْیَنـُه َو َبْیَنـُه َيْدَفُعوَنُه ِإَل امْلَ

َّ
َقـَدُر َخل

ْ
ال

اِر َيَتَعاَقَبان  «1 َ َيْحَفَظاِنِه ِبالّنَ
در تفسیر علی بن ابراهیم ، در روایت ابى جارود از امام پنجم �در قول خدا »از او 
است پى گیرها از پیش و از پس که نگهش دارند به فرمان خدا« می فرمود: به فرمان 
خدا از اینکه در چاهی افتد، یا دیوارى بر او فرود آید یا بدو بدى رسد، تا چون مقّدر آید 
او را با آن رها کنند و به دسلت مقدراتش سلپارند، آن دو فرشلته اند پاسلبان شلب، و دو 

تا پاسبان روز که بدنبال هم باشند.
ِبي َعْبـِد اهلِل   ِفي َقْوِلـِه 

َ
در حدیثلی دیگلر از املام صلادق می خوانیلم: »َعـْن أ

ْمُر 
َ
ـَكاِن َيْحَفَظاِنـِه َفِإَذا َجـاَء اْل

َ
 َو َمَعـُه َمل

َ
 َمـا ِمـْن َعْبـٍد ِإاّل

َ
َّ َقـال ُ

ْمـِر اهلِل ث
َ
َيْحَفُظوَنـُه ِمـْن أ

ْمِر اهلل «2
َ
َیا َبْیَنُه َو َبْینَ أ

َّ
ِمْن ِعْنِد اهلِل َخل

هیلچ بنلده اى نیسلت مگلر اینکله دو فرشلته با او هسلتند و او را محافظلت می کنند، 
اما هنگامی که فرمان قطعی خداوند فرا رسد، او را تسلیم حوادث می کنند )بنابراین 

آنها تنها او را از حوادثی که به فرمان خدا قطعیت نیافته حفظ می کنند(.
 ِ

ّ
 ع ِإّنَ َمَع ُكل

َ
در نهج البالغه نیز می خوانیم که امیر مؤمنان علی فرمود: »َو َقال

ٌة َحِصيَنة3«  ُجّنَ
َ

َجل
َ
َیا َبْیَنُه َو َبْیَنُه َو ِإّنَ اْل

َّ
َقَدُر َخل

ْ
َكْینِ َيْحَفَظاِنِه َفِإَذا َجاَء ال

َ
ِإْنَساٍن َمل

گذارش   بلا هلر آدملی دو فرشلته اسلت کله او را می پایند و چون قدر- الهی- رسلد بلدان وا

1 ـ بحار، ج 65، ص 179.

2. همان، ج 56، ص 186.
3. نهج البالغه، کلمات قصار، جمله 201.
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نمایند، و مدت زندگانی که براى انسان است چون سپرى وى را نگهبان است.
 هلم چنیلن در خطبله اول نهج البالغله در توصیف فرشلتگان و گروه هاى مختلف آنها 

می خوانیم:
»و منم احلفظة لعباده« گروهی از آنها حافظان بندگان اویند.1

وظیفه مالئكه نگهبان )معقبات( 
معقبلات، هملان طلور کله بله املر خلدا حفظ می کننلد، از امر خدا نیز حفلظ می کنند و 
ْمـِر اهلِل« به همین معنا تفسلیر و 

َ
گزیلر بایلد جملله »َيْحَفُظوَنـُه ِمْن أ چلون چنیلن اسلت نا

حمل شود.
و از آن چه گفته شد معلوم گردید که وجه اتصال و ارتباط جمله مورد بحث با جمله 
ْنُفِسِهْم« چیست و این 

َ
وا ما ِبأ ُر ُر ما ِبَقْوٍم َحّتَ ُيَغّیِ بعدیش که می فرماید: »ِإّنَ اهلَل ال ُيَغّیِ

که در حقیقت جمله مذکور می خواهد جمله مورد بحث را تعلیل کند و معناى مجموع 
آن دو این است  که خداى تعالی این معقبات را قرار داده و بر انسان موکل کرده تا او را به 
ک شود و یا از وضعی که دارد دگرگون گردد  امر خدا از امر خدا حفظ نمایند و از این که هال
نگهدارنلد، چلون سلنت خلدا بلر ایلن جریان یافته کله وضع هیچ قومی را دگرگون نسلازد 
گلر شلکرگزار بودند به  مگلر آن کله خودشلان حلاالت روحلی خلود را دگرگلون سلازند. مثلاًل  ا
گر ایمان داشتند، به شرک  گر مطیع بودند عصیان بورزند و یا ا کفران مبدل نمایند و یا ا
بگرایند، در این هنگام خدا هم نعمت را به نقمت و هدایت را به اضالل و سعادت را به 

شقاوت مبدل می سازد و همچنین... .2  
گلر مالئکله عمللی می کننلد آن نیلز بله املر خلدا اسلت هم چنلان که قلرآن کریم  پلس ا

می فرماید:
َقـْوِل َو ُهـْم 

ْ
ْمـِرِه«3 و نیلز می فرمایلد: »ال َيْسـِبُقوَنُه ِبال

َ
وِح ِمـْن أ ِئَكـَة ِبالـّرُ ال  امْلَ

ُ
ل »ُيَنـّزِ

وَن.«4
ُ
ْمِرِه َيْعَمل

َ
ِبأ

از همیلن جلا معللوم می شلود کله ایلن معقبلات )نگهبانلان(، هملان طلور کله آنچله 
حفلظ می کننلد بله املر خلدا می کننلد، همچنیلن از املر خلدا حفلظ می کننلد، چلون فنا و 
کلت و فسلاد هلم بله املر خداسلت هملان طلور کله بقلا و اسلتقامت و صحلت، بله املر  هال
خداسلت، پلس هیلچ مرکلب جسلمانی و ملادى دوام نمی یابلد مگلر بله املر خلدا و هیلچ 
یک از آنها ترکیبش انحالل و فساد نمی یابد مگر باز به امر خدا، در معنویات هم هیچ 

4. هامن، خ، 1.

2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 11،ص 423.
3. خداوند مالئکه را به همراهی روحی که از امر اوست. نازل می فرماید سوره نحل، آیه 2.

4. از او در گفتار سبقت نمی گیرند و ایشان به امر او عمل می کنند. سوره انبیاء، آیه 27.
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حاللت روحلی و یلا عملل و یلا اثلر عمللی دوام نمی یابلد مگلر بله امر خدا و هیچ یلک از آنها 
دچار حبط و زوال و فسلاد نمی شلود مگر به امر خدا، آرى امر، همه اش از آن خداسلت 

و برگشت همه اش به سوى او است.1
ِفـِه«، توسلعه می یابلد و  هلم املور ملادى و 

ْ
ِ َيَدْيـِه َو ِمـْن َخل معنلاى جملله »ِمـْن َبـْین

جسلمانی را شلامل می شلود و هم امور روحی را پس همه اجسلام و جسلمانیاتی که در 
طلول حیلات ایشلان بله جسلم او احاطله دارد بعضی از آنها در پیلش روى او قرار گرفته 
و بعضلی در پشلت سلر او واقلع شلده اند و همچنیلن جمیلع مراحل نفسلانی کله آدمی در 
مسلیرش بله سلوى پلروردگارش می پیمایلد و جمیلع احوال روحی که بله خود می گیرد 
و قلرب و بعدهلا و سلعادت و شلقاوت ها و اعملال صاللح و طاللح و ثلواب و عقاب هایلى 
کله بلراى خلود ذخیلره می کنلد، همله آنها یا در پشلت سلر انسلان قرار دارند و یلا در پیش 

رویش. 2
و ایلن معّقباتلی کله خداونلد از آنهلا خبلر داده در این گونله املور از نظلر ارتباطلش بله 
انسلان هلا دخلل و تصرفهلا یلى دارنلد و ایلن انسلان کله خداونلد او را توصیلف کلرده بله 
اینکله: ماللک نفلع و ضلرر، ملرگ و حیلات و بعلث و نشلور خلود نیسلت و قلدرت حفلظ 
هیلچ یلک از خلود و آثلار خلود را نلدارد، چله آنهلا که حاضرنلد و چه آنها کله غایبند و این 
خلداى سلبحان اسلت کله او و آثلار حاضلر و غائلب او را حفلظ می کنلد و در عیلن اینکله 
ِ َشْ ٍء َحِفيٌظ«4 در عین 

ّ
َك َعى  ُكل ّبُ ْم«3 و نيز فرموده: »َو َر ْيِ

َ
فرموده: »اهلُل َحِفيٌظ َعل

ْیُكـْم 
َ
حلال وسلائطی را هلم در ایلن حفلظ کلردن، اثبلات نملوده و می فرمایلد: »َو ِإّنَ َعل

  5» حَلاِفِظینَ
گر خداى تعالی آثار حاضر و غایب انسلانی را به وسلیله این وسلائط که گاهی  پس ا
گاهلی معقبلات خوانلده حفلظ نمی فرملود، هلر آینله فنلا و  آنهلا را حافظیلن نامیلده و 
کت از پیش رو و پشلت سلر به سویشلان  نابودى از هر جهت آنها را احاطه نموده و هال
می شلتافت، چیلزى کله هسلت همان طلور کله حفلظ آنهلا بله املرى از ناحیله خداسلت 
کتشلان بله املر خداسلت، زیلرا مللک هسلتی از آن  همچنیلن فنلاى آنهلا و فسلاد و هال
اوسلت و جز او کسلی مدبر و متصرف در آن نیسلت، این حقیقتی اسلت که تعلیم قرآن 
بلدان هدایلت می کنلد، البتله آیلات در ایلن معانلی بسلیار اسلت لیکلن حاجتلی بله ایراد 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 11،ص 422.
2. همان.

3. خداوند بر ایشان حافظ است. سوره شورى، آیه 6.
4. و پروردگارت بر هر چیزى حافظ و نگهبان است. سوره سبا، آیه 21.

5. به درستی که بر شما نگهبانانی هست. سوره انفطار، آیه 10.
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آنها نیست.1
فیض رحمت خدا بى کران و عمومی و همگانی اسلت ولی به تناسلب شایسلتگی ها و 

لیاقت ها به مردم می رسد.
گر  در ابتلدا خلدا نعمت هلاى ملادى و معنلوى خویلش را شلامل حال اقلوام می کند، ا
نعمت هاى الهی را وسلیله اى براى تکامل خویش سلاختند و از آن در مسلیر حق مدد 
گرفتنلد و شلکر آن را کله هملان اسلتفاده صحیلح اسلت به جلا آوردند، نعمتلش را پایدار 
بلکه افزون می سلازد، اما هنگامی که این مواهب وسلیله اى براى طغیان و سرکشلی 
و ظللم و بیدادگلرى و تبعیلض و ناسپاسلی و غلرور و آلودگلی گلردد در این هنگام نعمت 
هلا را می گیلرد و یلا آن را تبدیلل بله بلال و مصیبت می کند. بنا بلر این دگرگونی ها همواره 

از ناحیه ما است و گرنه مواهب الهی زوال ناپذیر است.2
معنای حفیظ

از آنجا که حفیظ صفت مشلبهه و حافظ اسلم فاعل اسلت، حفیظ معناى عمیق تر 
و بلا ثبات تلرى را می رسلاند. بله هلر حلال هنگاملی کله ایلن وصلف در ملورد خداونلد بله 
کار ملی رود معنلاى گسلترده اى دارد کله حفلظ و مراقبلت خداونلد را نسلبت بله تماملی 
موجلودات ملادى و معنلوى، آسلمان و زمیلن، همچنین حفظ اعملال بندگان و حفظ 
کتلب آسلمانی و شلرایع و حفلظ پیامبلران و اماملان معصوم از لغزش هلا و حفظ هرگونه 
عهلدى کله نسلبت بله بندگانلش را شلامل می شلود. و بله ایلن ترتیلب حافلظ و حفیلظ 

بودن خداوند مفاهیمی همچون قیومّیت را در بر می گیرد.
گلر حفلظ الهلی نبلود هیلچ موجودى در پهنه زمین و آسلمان لحظله اى به حیات  و ا
َقاِهـُر َفـْوَق  

ْ
خلود ادامله نملی داد، چنلان کله در آیله 61 سلوره انعلام می خوانیلم: »َوُهـَو ال

َنا َوُهـْم اَل 
ُ
ْتـُه ُرُسـل

َ
ـْوُت َتَوّف َحَدُكـْم امْلَ

َ
ْیُكـْم َحَفَظـًة َحـّتَ ِإَذا َجـاَء أ

َ
 َعل

ُ
ُيْرِسـل ِعَبـاِدِه َو

ُطوَن«؛ ُيَفّرِ
و اوست که بر بندگان خود تسّلط کامل دارد؛ و مراقبانی بر شما می گمارد؛ تا زمانی 
کله ملرگ یکلی از شلما فلرا رسلد؛ )در ایلن هنگام،( فرسلتادگان ملا جلان او را می گیرند؛ و 
آنها )در نگاهدارى حساب عمر و اعمال بندگان،( کوتاهی نمی کنند«. از این آیه به 
خوبلى اسلتفاده می شلود کله خداونلد فرشلتگانی را مأملور حفلظ انسلان ها از حلوادث و 

بالها تا رسیدن اجل معین کرده است.
ِإّنَ  در ملورد فرشلتگان مراقلب حفلظ اعملال نیلز در سلوره انفطلار می خوانیلم: »َو

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 11،ص 422.
2. تفسیر نمونه، ج 7، ص 207.



286

وَن«؛ 
ُ
ُموَن َما َتْفَعل

َ
- َيْعل  َكاِتِبینَ

ً
- ِكَراما اِفِظینَ ْیُكْم حَلَ

َ
َعل

و به یقین نگاهبانانی بر شما گمارده شده، واال مقام و نویسنده )اعمال نیک و بد 
شما(، که می دانند شما چه می کنید«. )سوره انفطار، آیه 10- 12 (

كلمـه هـم از طریـق علـم و  بنابرایـن حافـظ بـودن خداونـد بـه معنـاى وسـیع 
قدرت پروردگار تحقق مى یابد، هم به وسـیله فرشـتگانى كه جهت  انجام این 

برنامه ها مأموریت مخصوص دارند.1

2( قانون كلی تغییر 
ْنُفِسـِهْم« کله در دو ملورد از قلرآن 

َ
وا مـا ِبأ ـُر ـُر مـا ِبَقـْوٍم َحـّتَ ُيَغّیِ جملله »ِإّنَ اهلَل ال ُيَغّیِ

بلا تفلاوت مختصلرى آملده اسلت، یلک قانلون کللی و عمومی را بیلان می کنلد، قانونی 
سرنوشت ساز و حرکت آفرین و هشدار دهنده! این قانون که یکی از پایه هاى اساسی 
جهلان بینلی و جامعه شناسلی در اسلالم اسلت، بله ملا می گویلد مقدرات شلما قبلل از هر 
چیلز و هلر کلس در دسلت خلود شلما اسلت و هلر گونله تغییلر و دگرگونی در خوشلبختی و 
بدبختلی اقلوام در درجله اول بله خلود آنهلا بازگشلت می کنلد، شلانس و طاللع و اقبلال و 
تصلادف و تاثیلر اوضلاع فلکلی و ماننلد اینهلا هیچ کلدام پایله نلدارد، آنچه اسلاس و پایه 
اسلت این اسلت که ملتی خود بخواهد سلربلند و سلرفراز و پیروز و پیشلرو باشلد و یا به 
عکس خودش تن به ذلت و زبونی و شکست در دهد، حتی لطف خداوند، یا مجازات 
او، بى مقدمه، دامان هیچ ملتی را نخواهد گرفت، بلکه این اراده و خواست ملت ها 
و تغییرات درونی آنهاست که آنها را مستحق لطف یا مستوجب عذاب خدا می سازد.
به تعبیر دیگر: این اصل قرآنی که یکی از مهم ترین برنامه هاى اجتماعی اسالم را 
بیان می کند به ما می گوید هر گونه تغییرات برونی متکی به تغییرات درونی ملت ها 
و اقوام اسلت و هر گونه پیروزى و شکسلتی که به قومی رسلید از همین جا سرچشلمه 
می گیلرد، بنلا بلر ایلن آنهلا کله همیشله بلراى تبرئله خویلش بله دنبلال »عواملل برونلی« 
کننلده را هملواره عاملل بدبختلی خلود  می گردنلد و قدرت هلاى سللطه گر و اسلتعمار 
گلر ایلن قدرت هلاى جهنملی پایگاهلی  در  می شلمارند، سلخت در اشلتباهند، چلرا کله ا

درون یک جامعه نداشته باشند، کارى از آنان ساخته نیست.
مهم آن است که پایگاه هاى سلطه گران و استعمار کنندگان و جباران را در درون جامعه خود 

در هم بکوبیم، تا آنها هیچ گونه راهی براى نفوذ نداشته باشند.
آنهلا بله منزلله شلیطانند و می دانیلم شلیطان بله گفتله قلرآن بر کسلانی کله عباد اهلل 
مخلصیلن هسلتند راه نلدارد، او تنهلا بلر کسلانی چیلره می شلود کله پایگاهلی در درون 

1. پیام قرآن، ج 4،ص 342.
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وجود خود براى شیطان ساخته اند.
کامی ها باید دسلت  ایلن اصلل قرآنلی می گوید: بلراى پایان دادن به بدبختی ها و نا
به انقالبى از درون بزنیم، یک انقالب فکرى و فرهنگی، یک انقالب ایمانی و اخالقی 
و به هنگام گرفتارى در چنگال بدبختی ها باید فورًا به جستجوى نقطه هاى ضعف 
خویشلتن بپردازیلم و آنهلا را بلا آب توبله و بازگشلت بله سلوى حلق از داملان روح و جلان 
خلود بشلوییم، توللدى تلازه پیلدا کنیلم و نلور و حرکتلی جدیلد، تلا در پرتلو آن بتوانیلم 
ایلن نقطه هلاى  اینکله  نله  بله پیلروزى مبلدل سلازیم،  را  کامی هلا و شکسلت ها  نا
ضعلف کله عواملل شکسلت اسلت در زیر پوشلش هاى خلود خواهی مکتلوم بماند و به 
جسلتجوى عواملل شکسلت در بیلرون جامعله خلود در بیراهه هلا سلرگردان بمانیم! تا 
کنون کتاب ها یا مقاالت زیادى در باره عوامل پیروزى مسلمانان نخستین و عوامل 
عقب نشلینی مسللمین قرون بعد، نوشلته شلده است، که بسلیارى از بحث هاى آنان 
گلر بخواهیلم از اصلل فلوق کله از سرچشلمه  بله کاوش در سلنگالخ و بیراهله می مانلد، ا
کامی را در  وحی به ما رسلیده الهام بگیریم باید هم آن پیروزى و هم آن شکسلت و نا
تغییلرات فکلرى و عقیدتلی و اخالقلی و برنامه هاى عملی مسللمانان جسلتجو کنیم و 
نله غیلر آن، در انقالب هلاى معاصلر از جمله انقالب ملت ما )مسللمانان ایران( انقالب 
کمیت این اصل  قرآنی را مشاهده  الجزائر، انقالب افغانستان و مانند آن به وضوح حا
می کنیم. یعنی بى اینکه دولت هاى اسلتعمارى و ابرقدرت هاى سللطه گر روش خود 

را تغییر دهند، هنگامی که ما از درون دگرگون شدیم همه چیز دگرگون شد.
و بله هلر حلال ایلن درسلی اسلت بلراى املروز و فلردا و فرداهلاى دیگلر، بلراى همله 
مسلمان ها و همه نسل هاى آینده! و می بینیم تنها رهبرانی پیروز و موفق شدند که 
ملت خود را بر اساس این اصل رهبرى کردند و دگرگون ساختند، تاریخ اسالم و تاریخ 
معاصر مملو است از شواهدى بر این اصل اساسی و جاودانی که ذکر آنها ما را از روش 

بحثمان در این تفسیر دور می سازد.1
به طور اجمال باید گفت: آیه شریفه به طورى که سیاق هم می رساند، این معنا را 
افاده می کند که براى هر فردى از افراد مردم به هر حالی که بوده باشند معقب هایى 
هسلتند کله ایشلان را در مسلیرى کله بله سلوى خلدا دارنلد تعقیلب نملوده، از پیلش رو 
و از پشلت سلر در حلال حاضلر و در حلال گذشلته بله املر خلدا حفظشلان می کننلد و نملی 
کلت و یلا فسلاد و یلا شلقاوت، کله خلود املر دیگر خداسلت متغّیر  گذارنلد حالشلان بله هال
شلود و ایلن املر دیگلر کله حلال را تغییر می دهد وقتی اثر خلود را می گذارد که مردم خود 

1. تفسیر نمونه، ج 10،ص 148- 146.
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را تغییر دهند، در این هنگام است که خدا هم آنچه از نعمت که به ایشان داده تغییر 
می دهلد و بلدى را بلر ایشلان می خواهلد و وقتلی بلدى را بلراى مردملی خواسلت دیگلر 
جلوگیلرى از آن نیسلت، چلون بشلر غیلر خداونلد واللی دیگلرى کله متولی امورش شلود 

ندارد تا آن والی از نفوذ اراده و خواست خداوند جلوگیرى به عمل آورد.1
تأثیر اجل در حوادث

یکلی از ملوارد تاثیلر املر، آملدن و سلر رسلیدن »اجلل مسلمائی« اسلت کله اختلالف و 
 

َ
مـا ِإاّل ْرَض َو مـا َبْیَنُ

َ
ـماواِت َو اْل ْقَنـا الّسَ

َ
تخللف نلدارد و در بلاره اش فرموده:»مـا َخل

ُر.«3
َ

 اهلِل ِإذا جاَء ال ُيَؤّخ
َ

َجل
َ
ی«2 و نیز فرموده: »ِإّنَ أ َجٍل ُمَسّمً

َ
ّقِ َو أ ِباحْلَ

عقابلى کله خداونلد معاقبیلن را بلا آن علذاب می کند همیشله به دنبلال نعمتی الهی  
اسلت که خداوند قبل از آن عقاب ارزانی داشلته، به این طریق که نعمت را برداشلته 

عذاب را به جایش می گذارد.
عالمه در جای دیگر می فرماید: 

هیچ نعمتی از نعمت هاى الهی به نقمت و عذاب مبدل نمی شود مگر بعد از تبدل 
محلش که همان نفوس انسلانی اسلت، پس نعمتی که خداوند آن را بر قومی ارزانی 
داشلته وقتلی بله آن قلوم افاضله می شلود کله در نفوسشلان اسلتعداد آن را پیلدا کننلد و 
وقتی از ایشان سلب گشته و مبدل به نقمت و عقاب می شود که استعداد درونیشان 
را از دست داده و نفوسشان مستعد عقاب شده باشد. این خود یک قاعده کلی است 

در تبدیل نعمت به نقمت و عقاب.4
توضیح5 این که حضرت امیر می فرمایند: 

»بأمـر اهلل مـن أن يقـع ف ركـّی أو يقـع عليـه حائـط أو يصيبه ش ء حـّت إذا جاء القدر 
يـل و ملكان بالّنار 

ّ
ـوا بینـه و بینـه يدفعونـه إل املقاديـر و هـا ملكان یفظانه بالل

ّ
خل

يتعاقبانه «
به فرمان خدا، انسان )حفظ می شود( از اینکه در جایى سقوط کند، یا دیوارى بر 

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 11،ص 423.
2. ملا آسلمان ها و زمیلن و آنچله راى کله در میلان آن دو اسلت خللق نکردیلم جز به حق و براى سلرآمدى معین.

) سلوره احقاف، آیه 3.(
3. به درستی که وقتی اجل خدا برسد تاخیر انداخته نمی شود. )سوره نوح، آیه 4.(

گلر چله چله اجلل مسلمی، از قضا حتمی خداونلد تخلف ندارد املا تغییر در رفتار انسلان ها می تواند  )بله عبارتلی ا
آن را بله تأخیلر انداختله یا جللو بیندازد.(

4. ترجمه المیزان، ج 9، ص 132
5. توضیح کالم عالمه از جای دیگر به آن ذمیمه شده است.
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او بیفتد، یا حادثه دیگرى براى او پیش آید، تا زمانی که اجل حتمی فرا رسد، در این 
هنگام آن فرشتگان کنار می روند و او را تسلیم حوادث می کنند، آنها دو فرشته اند که 
مأمور حفظ انسلان در شلب می باشلند و دو فرشلته دیگر که در روز او را حفظ می کنند و 

به طور متناوب جایگزین یکدیگر می شوند«1  
گلر مطلب چنین اسلت، پس الزم نیسلت ما خود  در اینجلا سلؤالی پیلش می آیلد کله ا
کنیلم و پیشلگیرى الزم را در برابلر سلیل و زلزلله و بیملارى  را در برابلر خطلرات حفلظ 
و حلوادث رانندگلی بنماییلم، بلکله مجلاز هسلتیم بى پلروا پیلش برویلم و از هیلچ چیلز 
نترسلیم؟! در پاسلخ بله ایلن سلؤال بایلد توّجله کلرد کله اجلل و سلرآمد عملر انسلان، بلر 
دو گونله اسلت: »اجلل حتملی« و »اجلل غیلر حتملی«. »اجلل حتملی« سلرآمدى اسلت 
کثر قدرت  کله بله هیلچ وجله راه بازگشلت براى آن نیسلت مثلل اینکه قلب انسلان حدا
ضربانلش)در حالی کله کاملاًل هم سلالم باشلد( فالن مقدار اسلت، هنگاملی که آن عدد 
کامل شد قلب خواه ناخواه از کار می ایستد، درست مانند ساعتی که باطرى آن تمام 

شده باشد.
اّملا »اجلل غیلر حتملی« سلرآمدى اسلت کله قابلل اجتنلاب اسلت آن نیلز بلر دو گونله 
است، بخشی از آن در اختیار انسان است که می تواند با رعایت موازین عقالیى از آن 
پرهیز کند، مانند: پوشلیدن »زره« در تن و گذاشلتن »کاله خود« بر سلر و گرفتن »سلپر« 

به دست در میدان جنگ، که بى شک جلوى بسیارى از مرگ ها را می گیرد.
پرهیز از این گونه امور، به عهده خود انسان گذارده شده است و اوست که در برابر 

این حوادث، مسئول و تعیین کننده است.  
بخلش دیگلرى از سلرآمدها، غیلر قطعلی اسلت، کله معملوال از اختیلار انسلان بیلرون 
اسلت، ماننلد: بخشلی از حلوادث رانندگلی و یلا مسلئله پیش بینلی نشلده اى در ملورد 
سلقوط در چاه، یا ریزش کوه و مانند آن. اینجاسلت که فرشلتگان و مأموران الهی، تا 
اجل حتمی او فرا نرسلیده باشلد او را در برابر این حوادث حفظ می کنند و هنگامی که 

اجل حتمی او فرا رسید او را به دست حادثه می سپارند و رهایش می کنند.
البّتله ایلن بخلش را نیلز می تلوان بله دو گلروه تقسلیم کلرد: مشلروط و غیلر مشلروط. 
کله، پاسلدارى فرشلتگان حافلظ انسلان ها، مشلروط بله  مشلروط آن ملواردى اسلت 
انجلام کارى از قبیلل دادن صدقله، دعلا کلردن، صلله رحلم و انجلام کارهلاى نیلک 
می باشلد و قسلم دیگر آن اسلت که، حّتی بدون این شلرط، مأمور محافظت او در این 

قسمت هستند.

ح کردیم. 1. این روایت را در همین بحث مطر
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ق قابل 
َّ
ف ناپذیر اسـت و اجل مشـروط یـا معل

ّ
خالصـه اینكـه اجـل حتمـى تخل

تغییـر مى باشـد، گاه بـه وسـیله تدبیـر و احتیـاط خـود انسـان ها و گاه بـه وسـیله 
انجـام اعمـال نیكـى همچـون صلـه رحـم و صدقـه در راه خـدا و گاه بـه وسـیله 

فرشتگانى كه مأمور حفظ انسان در برابر خطرات غیر حتمى هستند.
وَن سـاَعًة َو  ِخُر

ْ
ُهْم ال َيْسـَتأ

ُ
َجل

َ
از اینجلا روشلن می شلود کله آیاتلی ماننلد: »َفِإذا جاَء أ

ال َيْسـَتْقِدُموَن«؛ هنگاملی کله اجلل آنهلا فلرا رسلد نه سلاعتی از آن عقلب می افتند و نه 
ـَر  ـْن ُيَؤّخِ

َ
سلاعتی بلر آن پیشلی می گیرنلد« )سلوره اعلراف، آیله 34.( و آیله شلریفه: »َو ل

هـا؛ خداونلد هرگلز ملرگ کسلی را کله اجللش فلرا رسلیده بله تأخیلر 
ُ
َجل

َ
 ِإذا جـاَء أ

ً
اهلُل َنْفسـا

ِ َيَدْيـِه َو  بـاٌت ِمـْن َبـْین ـُه ُمَعّقِ
َ
نمی انلدازد« )سلوره منافقلون، آیله 11( بلا آیاتلی ماننلد: »ل

ِفِه« که قبال به آن اشاره کردیم منافات ندارد و همچنین با روایات فراوانی که 
ْ
ِمْن َخل

می گویلد: صدقله و صلله رحلم، اجلل انسلان را به تأخیر می اندازد، مخالف نیسلت و در 
واقع جمع بین همه آیات و روایات با توّجه به اقسلام سله گانه یا چهار گانه اجل، که 

در باال اشاره شد، روشن می شود.1 
چهلارم: از قضایلاى حتملی و سلنت جاریله الهلی یکلی ایلن اسلت کله هملواره میلان 
احسلان و تقوى و شلکر خدا و میان توارد نعمت ها و تضاعف برکات ظاهرى و باطنی 
و نلزول و ریلزش آن از ناحیله خلدا مالزمله بلوده و هلر قوملی کله احسلان و تقلوى و شلکر 
داشته اند خداوند نعمت را بر ایشان باقی داشته و تا مردم وضع خود را تغییر نداده اند 

روز به روز بیشتر کرده است، هم چنان که آیات زیر بدان اشاره می کنند.
ْرِض َو لِكْن 

َ
ماِء َو اْل ْم َبَركاٍت ِمَن الّسَ ْيِ

َ
َفَتْحنا َعل

َ
َقْوا ل

َ
ى  آَمُنوا َو اّت ُقر

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ّنَ أ

َ
ْو أ

َ
»َو ل

َخْذناُهْم ِبا كاُنوا َيْكِسُبوَن«2
َ
ُبوا َفأ

َ
َكّذ

ْحسـاِن   َجـزاُء اإْلِ
ْ

َشـِديٌد«3 و »َهـل
َ
ـِئنْ َكَفـْرُتْ ِإّنَ َعـذاِب ل

َ
ُكـْم َو ل

َ
يَدّن ِز

َ
ـِئنْ َشـَكْرُتْ َل

َ
و »ل

ْحساُن«4    اإْلِ
َ

ِإاّل

روایات

الف(   قال الصادق: »ما من عبد اال و معه ملكان یفظانه فاذا جاء االمر من 

1. پیام امام امیر المومنین، ج 3،ص 29.
گلر اهلل قریه هلا ایملان بیاورنلد و تقلوى پیشله کننلد، ملا درهلاى بلرکات راى از آسلمان و زمیلن برویشلان  2. و ا

گزیلر ملا نیلز بله آنچله کردنلد گرفتارشلان سلاختیم. )اعلراف،  96.( می گشلاییم، وللی تکذیلب کردنلد، نا
گلر کفلر بورزیلد بدانیلد کله علذاب ملن شلدید اسلت.  گلر شلکر بورزیلد بله یقیلن نعمتتلان راى زیلاد می کنلم و ا 3. ا

)ابراهیلم، 7.(
4. آیا جزاى احسان جز احسان است. )الرحمن، 60.(
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عند اهلل خليا بینه و بین امر اهلل«1
هیلچ بنلده اى نیسلت مگلر اینکله دو فرشلته با او هسلتند و او را محافظلت می کنند، 

اما هنگامی که فرمان قطعی خداوند فرا رسد، او را تسلیم حوادث می کنند.  
ج( »علن أبلي عبلد اهلل  قلال: إن أبلي کان یقلول: إن اهلل قضلی قضلاء حتملا- 
ال ینعلم عللی عبلد بنعملة- فسللبها إیلاه قبلل أن یحلدث العبلد ما- یسلتوجب بذلك 
لُروا  لی ُیَغّیِ لُر ملا ِبَقلْوٍم- َحّتَ الذنلب سللب تللك النعملة- و ذللك قلول اهلل: »ِإّنَ اهلَل ال ُیَغّیِ

ْنُفِسِهْم«.2
َ
ما ِبأ

از امام صادق روایت کرده که فرمود: پدرم همواره می فرمود: خداوند قضاى 
حتملی رانلده کله از هیلچ بنلده اى نعمتلی را کله بله او ارزانی داشلته از او سللب نکند، 
مگلر آنکله خلود بنلده کارى کنلد کله مسلتوجب سللب نعملت شلود، در آن صلورت 
آن نعملت را بله خاطلر آن گنلاه سللب می کنلد و ایلن هملان اسلت کله در قلرآن کریلم 

ْنُفِسِهْم«.
َ
وا ما ِبأ ُر ُر ما ِبَقْوٍم َحّتَ ُيَغّیِ فرموده:» ِإّنَ اهلَل ال ُيَغّیِ

»التوحیلد علن أبلى َحّیلان التیمی عن أبیه قاَل : َبْینلا علّیُ بُن أبى طالٍب  ُیَعّبُئ 
  ٌاًل ، وعلّی

ُ
ّک ّکُل َتْحَتُه َتأ الَکتائَب َیوَم ِصّفیَن ، وُمعاویُة ُمْسَتقِبُلُه علي َفَرٍس َلُه َیَتأ

ٌد َسلیَفُه ذو  علي َفَرِس رسلوِل اهلل ِ  الُمْرَتِجِز وِبَیِدِه َحْرَبُة رسلوِل اهلل ِ  وُهو ُمَتَقّلِ
الَفقاِر ، فقاَل رُجٌل من أصحابِه : اْحَتِرْس یا أمیَر المؤمنیَن ! فإّنا َنْخشلي أْن َیْغتاَلَك 
لُه ألْشلقي  لُه َغیلُر مأملوٍن عللي ِدینلِه ، وإّنَ هلذا الَملعلوُن ، فقلاَل  : َلئلْن ُقللَت ذاَك إّنَ
القاِسلطیَن وأْلَعلُن الخاِرجیلَن عللي األئّملِة الُمْهَتدیلَن، ولکللْن َکفللي باألَجلِل حاِرسلا . 
َلیلس أَحلٌد ِملن الّنلاِس إاّل وَمعلُه َمالئَکلٌة َحَفَظلٌة َیْحَفظوَنلُه  .........  وکذللَك أنا ، إذا 

َب هذِه ِمن هذا ل وأشاَر إلي ِلْحَیِتِه وَرأِسِه«3 .
َ

حاَن أَجلی اْنَبَعَث أْشقاها فَخّض
التوحیلد ل بله نقلل از ابلو حّیلان تیملی از پلدرش ل : در روز جنگ صفیلن علی بن ابى 
طالب مشغول آرایش دادن گردانهاى خود بود . معاویه رو به روى آن حضرت 
بر اسب خود سوار بود و علی سوار بر اسب رسول خدا �رجز می خواند و زوبین 
رسلول خلدا را در دسلت داشلت و شمشلیرش ذو الفقلار را حمایلل کلرده بود. یکی 
از یارانلش علرض کلرد : مواظلب بلاش اى امیلر المؤمنیلن ! ملی ترسلیم ایلن ملعون، 
بى خبر به تو حمله کند . حضرت فرمود : درسلت اسلت که او پایبند دینش نیسلت 

1. همان.
2. تفسیر عیاشی، ج 2، ص 206، ح 19.

3 ـ التوحید، ج 5، ص 368.
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و شلقی تریلن سلتمگران و ملعونتریلن یاغیلان بلر اماملان رهیافتله اسلت، املا اجلل 
بهترین نگهبان اسلت . هر انسلانی دو فرشلته نگهبان دارد، که از او محافظت می 
کنند  .........  من نیز چنینم . هرگاه اجلم فرا رسلد ، شلقی ترین اشلقیا محاسلنم را 

از خون سرم رنگین خواهد کرد.
 

داستان
روزى املام سلجاد در منلی بله حسلن بصلرى برخلورد کله مردم را موعظله می کرد 

امام فرمود:
کت باش تا من سؤ الی از تو بکنم! اى حسن ! سا

آیا در سرانجام کار از این حال که بین خود و خدا دارى راضی خواهی بود؟
پاسخ داد: خیر! راضی نخواهم بود.

آیلا در فکلر تغییلر ایلن وضلع خلود هسلتی تلا بله وضلع و حلال شایسلته اى کله ملورد 
رضایت تو باشد برسی؟

حسلن بصلرى مدتلی سلر بله زیلر انداخت، سلپس گفلت: هر بار بلا خود عهلد می کنم که 
این حال را تغییر دهم ولی متأسفانه چنین نمی شود و فقط در حد حرف باقی می ماند.

حضلرت فرملود: آیلا امیلدوارى بعلد از محملد پیغمبلرى بیایلد کله بلا تلو سلابقه 
آشنایى داشته باشد؟

خیر!
آیا امیدوارى غیر از این، جهان دیگرى باشد که در آن کارهاى نیک انجام دهی؟

خیر!
گر کسی مختصر عقلی داشته باشد، به همین اندازه که تو راضی هستی، از خود راضی  آیا ا
بود، تویى که به طور جدى سعی در تغییر حال خود نمی کنی)و امید هم ندارى پیامبر دیگرى 
بیاید و دنیاى دیگرى باشلد که در آنجا به اعمال شایسلته مشلغول شلوى ! ( حال، مردم را نیز 

موعظه می کنی؟
همین که امام رد شد، حسن بصرى پرسید: این شخص که بود؟

گفتند: علی بن حسین
گفت: اینان )اهل بیت( منبع علم و دانش اند.

از آن پس دیگر کسی ندید حسن بصرى موعظه اى بکند.1

1. بحار، ج 46، ص 116
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خالصه و نتیجه گیری

• خداوند حافظ و نگاهبان بندگان خود می باشد: براى انسان مامورانی است که 
پلى در پلى از پیلش رو و پشلت سلر او قلرار می گیرنلد و او را از حلوادث حفلظ می کننلد املا 
براى اینکه کسی اشتباه نکند که این حفظ و نگاهبانی بى قید و شرط است و انسان 
می توانلد خلود را بله پرتگاه هلا بیافکنلد و دسلت به هر ندانم کارى بزنلد و یا مرتکب هر 
گونه گناهی که مسلتوجب مجازات و عذاب اسلت بشلود و باز انتظار داشلته باشلد که 
خلدا و ماملوران او حافلظ وى باشلند اضافله می کنلد که: خداوند سرنوشلت هیچ قوم و 
ُر  ملتلی را تغییلر نمی دهلد مگلر اینکله آنهلا تغییراتی در خود ایجاد کننلد! »ِإّنَ اهلَل ال ُيَغّیِ

ْنُفِسِهْم«.
َ
وا ما ِبأ ُر ما ِبَقْوٍم َحّتَ ُيَغّیِ

به همین دلیل هنگامی که فرمان خدا به عذاب و مجازات یا نابودى قوم و ملتی 
صادر شود، حافظان و نگهبانان دور می شوند و انسان را تسلیم حوادث می کنند! 

• معقبلات )نگهبانلان(، همان طلور کله آنچله حفلظ می کننلد بله املر خلدا می کنند، 
کت و فساد هم به امر خداست. همچنین از امر خدا حفظ می کنند، چون فنا و هال

گلر حفلظ الهلی نبلود هیلچ موجودى در پهنه زمینه و آسلمان لحظه اى به حیات  • ا
خود ادامه نمی داد.

ْنُفِسـِهْم« کله در دو ملورد از قلرآن 
َ
وا مـا ِبأ ـُر ـُر مـا ِبَقـْوٍم َحـّتَ ُيَغّیِ • جملله »ِإّنَ اهلَل ال ُيَغّیِ

بلا تفلاوت مختصلرى آملده اسلت، یلک قانلون کللی و عمومی را بیلان می کنلد، قانونی 
سرنوشت ساز و حرکت آفرین و هشدار دهنده! این قانون که یکی از پایه هاى اساسی 
جهلان بینلی و جامعه شناسلی در اسلالم اسلت، بله ملا می گویلد مقدرات شلما قبلل از هر 
چیلز و هلر کلس در دسلت خلود شلما اسلت و هلر گونله تغییلر و دگرگونی در خوشلبختی و 

بدبختی اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت می کند.





شکرگزاری

46

ِئنْ َكَفْرُتْ ِإّنَ 
َ
ُكْم َو ل

َ
يَدّن ز

َ
ـِئنْ َشـَكْرُتْ َل

َ
ُكـْم ل ّبُ َن َر

َ
ّذ

َ
»َو ِإْذ َتـأ

نـُتْ َو َمـن ِف 
َ
 أ

ْ
وا  ُمـویَس ِإن َتْكُفـُر

َ
َشـديد * َو َقـال

َ
َعـذاب  ل

يٌد« َغىِنّ ٌ َحِ
َ
يًعا َفِإّنَ اهلَل ل ْرِض َجِ

َ
اْل

]سوره ابراهمی، آيه 7-8[

»و )همچنیـن بـه خاطر بیاورید( هنگامـى را كه پروردگارتان 
كنیـد، )نعمـت خـود را( بـر  گـر شـكرگزارى  اعـالم داشـت: »ا
گـر ناسپاسـى كنیـد، مجازاتم شـدید  شـما خواهـم افـزود؛ و ا
گر شما و همه  است!« * و موسى )به بنى اسرائیل( گفت: »ا
مـردم روى زمیـن كافـر شـوید، )بـه خدا زیانى نمى رسـد؛ چرا 

كه( خداوند، بى نیاز و شایسته ستایش است!«
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واژه های مهم 

__   شکر

بعضی گفته اند: در اصل »َکشر« به معناى »کشف« )بر وزن آن( بوده است، سپس 
مقلوب گشلته و »شلکر« شلده اسلت و نقطه مقابل آن »کفر« اسلت که فراموشی نعمت 
و پوشلاندن آن می باشلد. سلپس، به تقسلیم »شلکر« به شلعب سله گانه: »شلکر قلب« 
یعنی اندیشه درباره نعمت و »شکر زبان« یعنی ثنا گفتن بر منعم و »شکر سایر اعضا« 

یعنی قدردانی و پاسخگوئی در برابر نعمت، پرداخته است.1                        

__   كفر

»ُکْفر« در اصل به معناى »پوشانیدن« است و از نظر اصطالح دینی معناى وسیعی 
دارد و هرگونه مخالفت با حق را )چه در مرحله عقائد و چه در مرحله دستورات فرعی( 
گر مشاهده می کنیم »کفر« غالبًا در مخالفت با اصول دین استعمال  شامل می شود و ا
می شود، دلیل بر این نیست که منحصرًا به همان معنا بوده باشد، به همین دلیل در 

مورد »ترک حج« نیز که از فروع دین است به کار رفته است.2  

__   تأذن
در مجمع البیان آمده است: تاذن به معناى اعالم است: و آذن و تاذن معنایشان 

یکی است، نظیر اوعد و توعد.

 نکات تفسیری

1( در صورت شکر فزونی نعمت حتمی است  
خداى تعالی در چند جاى از کالمش این حقیقت را اعالم کرده که شکر نعمت، که 
خود در حقیقت استعمال نعمت است به نحوى که احسان منعم را یادآورى و اظهار 
می کنلد و در ملورد خلداى تعاللی برگشلت بله ایملان و تقلوى می شلود مایله زیلاد شلدن 

1. لغات در تفسیر نمونه،ص 317.
2. همان، ص 462.
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نعمت و کفران آن، باعث عذاب شدید است.
از لطایلف کریمله خلداى سلبحان هملان طلور که بعضی از مفسلرین1 بیلان کرده اند  
نکته باریکی اسلت که آن را در آیه مورد بحث بکار برده و آن این اسلت که وعده زیاد 
يدنكـم«  کیلد( آورده و فرملوده: »لز کلردن نعملت را بله طلور صریلح )آن هلم بلا نلون تا
حتما نعمت را برایتان زیاد می کنم. ولی در تهدید علیه کفران کنندگان، به صراحت 
نفرملوده کله عذابتلان می کنلم، بلکله بله طلور تعریلض و اشلاره فرملوده: »علذاب ملن 
سلخت اسلت«، آرى این، شلیوه و روش کریمان اسلت که در وعده و وعیدشلان غالبا 

تصریح به عذاب نمی کنند.  
آیله شلریفه مطللق اسلت و دلیللی نیسلت که ملا آن را به وعلده و وعیدهاى دنیوى  
اختصلاص دهیلم و یلا مختص آخرتش بنماییلم، وانگهی از آیات کریمه قرآن کامال 
اسلتفاده می شلود کله ایملان و کفلر و تقلوى و فسلق، هلم در شلؤون زندگلی دنیلا تاثیلر 

دارند و هم در زندگی آخرت.
ل کرده اند، ولی حق این اسلت که  بعضی2 بر وجوب شلکر منعم به این آیه اسلتدال
آیله شلریفه، بیلش از ایلن دالللت نلدارد کله کافر از ناحیله کفر و کفرانش در خطر اسلت، 
چلون همان طلور کله گفتیلم خطلر کفلران را بله طلور صریلح وعلده نلداده و بلر فعلیلت و 
گر کفران کنید عذاب من شدید است، آرى  حتمیت آن تصریح نکرده، بلکه فرموده ا
گلر می فرملود در برابلر هلر کفلر و کفرانلی، علذاب من حتمی اسلت، آن وقت ممکن بود  ا

بگوییم آیه شریفه، یکی از دلیل هاى وجوب شکر منعم است.3

2( شکر مقرون به ذكر4 

ِن  و ُكُر خداونلد متعلال شلکر خلود را مقلرون بله ذکلر خدا کرده اسلت و فرملود: »َفاْذ
ْكَبُر؛ ذکر و یاد خداوند 

َ
ِذْكُر اهلِل أ

َ
وِن«  با اینکه فرمود: َول وا ِل َواَل َتْكُفُر ُكْرُكْم َواْشـُكُر ْذ

َ
أ

بزرگ تلر از هر چیزى اسلت«. )عنکبوت، 45(
را  شلما  خلدا  دادیلد،  انجلام  گلر  ا اسلت  چیزهلا  بزرگ تریلن  کله  خلدا  ذکلر  یعنلی 
پلاداش  او  نورزیدیلد،  کفلران  و  کردیلد  شلکر  او  نعمت هلاى  بلر  گلر  ا و  می کنلد  یلاد 

1. منهج الصادقین، ج 5، ص 125 و روح المعانی، ج 13، ص 191.
2. تفسیر فخر رازى، ج 19، ص 86.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 12،ص 30.
4. دربلاره فضیللت شلکر می توانیلد بله محجلة البیضلاء، ج 7، ص 140 بله بعلد و سلفینة البحلار، ج1، ص 709 

ح نهج البالغله ابلى الحدیلد ذیلل همیلن فلراز، ج 10، ص 151 مراجعله نمائیلد. ملاده شلکر  و شلر
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ـْم  ُ
َ

ْقُعـَدّنَ ل آیله »اَل آیله 145( در ذیلل  يَن«)آل عمران،  ِكِر ـا
َ

الّش ى  دهلد »َوَسـَنْجِز
گفلت:  کله شلیطان پلس از رانلده شلدن  ْسـَتِقمَی« ) اعلراف، آیله 16(  ِصَراَطـَك امْلُ
کلردن آدم�و فرزنلدان او می نشلینم«.  گملراه   »در مسلیر و راه مسلتقیم تلو بلراى 
در تفسلیر آمده که مراد از راه مسلتقیم راه شلکر اسلت و به جهت بلندى مرتبه  شلکر، 
يَن«  ِكِر ْكَثَرُهـْم َشـا

َ
ـُد أ جِ

َ
بله همیلن دلیلل شلیطان لعیلن طعنله بله ملردم زد کله »َواَل ت

)اعلراف، آیله 17( »بیشلترین فرزنلدان آدم  را شلکرگزار نمی یابلى«، یعنلی رهلروان 
ج می شوند  کثر آنها از این مسیر خار این مسیر به واسطه وساوس من کم هستند و ا
ـُكوُر؛ کملی از 

َ
ـْن ِعَبـاِدَى الّش  ّمِ

ٌ
و خداونلد هلم او را تصدیلق کلرده و فرملوده: »َقِليـل

کر هسلتند«. )سبأ، 13(1 بندگان من شلا

 بحثی در باره شکر و ناسپاسی در قرآن 

آیلات مربلوط بله شلکر در قلرآن مجیلد بسلیار اسلت و شلاید باللغ بلر هفتلاد آیله شلود و 
جالب این که صفت شلکرگزارى به عنوان یکی از اوصاف پروردگار در این آیات آمده 
 اهلُل ِبَعذاِبْكـم اْن َشـَكْرُتْ آَمْنـُتْ َو 

ُ
اسلت. در  )نسلاء، آیله 147( می خوانیلم: »مـا َيْفَعـل

گلر شلکرگزارى کنیلد )و  ؛ خلدا چله نیلازى بله مجلازات شلما دارد ا
ً
 َعِليمـا

ً
ِكرا كاَن اهلُل شـا

گاه است )و از  نعمت هایش را به جا مصرف نمایید( و ایمان بیاورید خدا شکر گزار و آ
اعمال و نّیات شما باخبر است(«.

گلر شلکرگزارى بله معنلی واقعلی انجام  قابلل توجله ایلن کله مفهلوم آیله ایلن اسلت: ا
شلود سرچشلمه مجازات هلا و علذاب الهلی بله کّللی برچیلده می شلود. به علالوه صفت 
ح شلده اسلت و نشلان  شلکرگزارى در اینجلا بله عنلوان یکلی از اوصلاف الهلی مطلر
می دهد شلکرگزارى از صفاتی اسلت که خداوند در آن با بندگان مشلترک اسلت، منتها 
شلکرگزارى بنلدگان در برابلر خداونلد بله معنلی صرف نعمت هاى او در ملوارد رضاى او 
است و شکرگزارى خداوند به معنی قدردانی از بندگان شکرگزار از طریق پاداش هاى 

شایسته است. 
از بعضی دیگر از آیات قرآن استفاده می شود که توجه به نعمت هاى الهی که سبب 
می شلود که انسلان در صدد شلکرگزارى برآید عامل بازدارنده اى در برابر گناهان اسلت، 
وا آالَء اهلِل  ُكـُر در آیله 74 سلوره اعلراف خطلاب به گروهی از اقوام پیشلین می فرماید: »َفاْذ

ْرِض ُمْفِسديَن؛ نعمت هاى خدا را به یاد آورید و در زمین فساد نکنید«.
َ
َوال َتعَثوا ِف ال

1. اخالق اسالمی در نهج البالغه، ج 2، ص 240.



299

ُكـْم ُتْفِلُحوَن؛ نعمت هاى 
َّ
َعل

َ
وا آالَء اهلِل ل ُكـُر در آیله 69 همیلن سلوره می فرمایلد: »َفاْذ

خدا را به یاد آورید شاید رستگار شوید«.
ایلن تعبیلر بله خوبلى نشلان می دهلد کله یلادآورى نعمت هلاى خداونلد و سلپاس او 

سبب رستگارى است.
کوتلاه سلخن ایلن کله ریشله تملام سلعادت ها و سرچشلمه عظیم بلرکات الهلی همان 
شلکرگزارى اسلت کله روز بله روز انسلان را بله خلدا نزدیک تلر و پیونلد عشلق و محّبلت 
بندگان را با خدا محکم تر می سازد که عاملی براى تقوا و پرهیزگارى و طریقی به سوى 

رستگارى است.1

الف( انواع شکر
1. شكر قلبى و زبانى  و عملى

کفلران و ناسپاسلی، شلکر پلروردگار اسلت و مفهلوم آن قدردانلی از  نقطله مقابلل 
نعمت هلا بلا قللب و زبلان و عملل اسلت املا بلا قللب هملان معرفت پلروردگار و تسللیم در 
برابلر او و رضلا و خشلنودى بله عطایلاى اوسلت و بلا زبلان، گفتلن جمله هایلى اسلت که 
بیان گلر قدردانلی و سلپاس انسلان در برابلر خاللق نعمت هاسلت و اّملا بلا عملل بله ایلن 
طریق اسلت که هر نعمت و موهبتی را در جایى صرف کند که خداوند دسلتور داده و 

براى آن آفریده است.2
شکر نعمت مراحلی دارد:

 شکر قلبی که انسان همه ى نعمت ها را از خداوند بداند؛
«؛ ِ

ْمُد هلِلَّ شکر زبانی، نظیر گفتن »احْلَ
شلکر عمللی کله بلا انجلام عبلادات و صرف کردن عمر و اموال در مسلیر رضاى خدا و 

خدمت به مردم به دست می آید.
امام صادق فرمود: شلکر نعمت، دورى از گناه اسلت و نیز فرمود: شلکر آن اسلت 
که انسان نعمت را از خدا بداند )نه از زیرکی و علم و عقل و تالش خود یا دیگران( و به 
آنچه خدا به او داده راضی باشلد و نعمت هاى الهی را وسلیله ى گناه قرار ندهد، شلکر 

واقعی آن است که انسان نعمت خدا را در مسیر خدا قرار دهد.3  
در حدیلث می خوانیلم کله خداونلد بله موسلی وحلی کلرد: حلّق شلکر ملرا بله جلا آور. 
موسلی گفلت: ایلن کار املکان نلدارد، زیلرا هر کلمه ى شلکر نیز شلکر دیگلرى الزم دارد. 

1. اخالق در قرآن، ج 3،ص 82.
2. همان،ص 79.

3. تفسیر نور، ج 4،ص 390.
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وحلی آملد: همیلن اقلرار تلو و ایلن کله می دانی هر چه هسلت از من اسلت، بهترین شلکر 
من است.1 

ِئنْ 
َ
گر نعمت خدا را در مسیر غیر حّق مصرف کنیم، کفران نعمت و زمینه کفر است. »ل ا

«  کسانی که نعمت خدا را به کفر تبدیل کردند.
ً
وا ِنْعَمَت اهلِل ُكْفرا

ُ
ل

َ
«، »َبّد َكَفْرُتْ

املام صلادق فرملود: از ایلن آیله برمی آیلد که هر بنده اى که به او نعمتی عطا شلد 
و به قلب خود به آن نعمت اقرار و خداوند را به زبان خود، سلتایش کرد، سلخنش به 

پایان نمی رسد، جز اینکه خداوند فرمان دهد که بر نعمت او افزوده شود.2 
شلکرگزارى همان قدردانی از نعمت اسلت، خواه در عمل باشلد یا به وسلیله زبان و 
یلا بله قللب و کفلران و ناسپاسلی نعملت، بى اعتنائی به نعمت ها، تحقیلر و تضییع آنها 

است و عدم توجه به صاحب نعمت.
و مهم ترین بخش شلکرگزارى همان شلکر عملی اسلت، چه بسلیارند کسلانی که با 

زبان شکر خدا می گویند، ولی در عمل کفران می کنند.
کسانی که اسراف و تبذیر می کنند و یا بخیل هستند، یا نعمت هاى الهی را وسیله فخر 
فروشلی بر دیگران قرار می دهند، یا بر اثر نعمت مسلت می شلوند و طغیان می کنند، همه 
آنهلا ناسپاسلند و در طریلق کفلران نعملت گام بلر می دارنلد، به عکس آنهلا که نعمت هاى 
الهی را کتمان نمی کنند و آشکار و پنهان انفاق می نمایند و با گسترش نعمت، تواضع آنها 
در مقابل خالق و خلق بیشلتر می شلود و سلعی دارند نعمت ها همه در جاى خود مصرف 

شود و چیزى از آن ضایع نگردد، آنها بندگان شکرگزارى هستند و شایسته فزونی نعمت.
در روایات اسالمی به هر سه مرحله شکر اشارات لطیفی شده است.

ْیـِه ِبِنْعَمـٍة 
َ
کله فرملود: »َمـْن اْنَعـَم اهلُل َعل درحدیثلی از املام صلادق می خوانیلم 

ى ُشـْكَرها؛ کسلی کله خداوند نعمتی بله او بدهد و آن را در درون 
َ

ِبـِه َفَقـْد اّد
ْ
َفَعَرَفهـا ِبَقل

دل بشناسد، شکر آن را به جا آورده است«.3
بدیهلی اسلت شلناخت نعملت و ارزش و اهمیلت آن، هلم سلبب شناسلایى منعلم و 

هم انگیزه اى براى شکر عملی و زبانی خواهد بود.
در حدیلث دیگلرى از هملان بزرگلوار آملده اسلت کله بله یکلی از یارانلش فرملود: »مـا 
ى ُشـْكَرها؛ هر نعمتی 

َ
 اّد

َ
ْمُدهلِل ااّل  احْلَ

َ
اْنَعَم اهلُل َعى َعْبٍد ِبِنْعَمٍة َصُغَرْت اْو َكُبَرْت َفقال

خداوند اعم از کوچک و بزرگ به کسلی بدهد و او بگوید الحمدهلل، شلکر آن نعمت را 

1. بحار، ج 71، ص 44.
2. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 6،ص 469.

3. همان. 
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به جا آورده است«.1
مدهلل تنها َلْقَلَقه زبان نیسلت، منظور حمدى اسلت که  به یقین منظور از گفتن احْلَ

از عمق جان و درون دل برخیزد.
کله یکلی از دوسلتانش از  در حدیلث سلّومی از هملان املام بزرگلوار می خوانیلم 
کران  کله انسلان وقتلی آن را انجلام دهلد از شلا او پرسلید آیلا شلکر حلّد معّینلی دارد 
محسلوب شلود، فرملود: آرى، آن ملرد سلؤال کلرد چیسلت؟ فرملود: »َيْحِمـُدهلَل َعـى 
اُه؛ خلدا 

َ
يـِه ف ماِلـِه َحـّقَ اّد

َ
ْیـِه ف اْهـٍل َو مـاٍل َو اْن كاَن ف مـا اْنَعـَم اهلُل َعل

َ
ِ ِنْعَمـٍة َعل

ّ
ُكل

گر  را در برابلر هلر نعمتلی کله بله او در خانلواده یلا اموالش بخشلیده سلپاس می گوید و ا
در آنچله خلدا بله او داده اسلت حّقلی )بلراى نیازمندان یا مصارف دیگر( بوده باشلد، 

آن را ادا می کنلد«.2
2. شكر تكوینى و تشریعى   

شکر در واقع بر دو گونه است: شکر تکوینی و شکر تشریعی، شکر تکوینی آن است 
کله یلک موجلود از مواهبلی کله در اختیلارش قلرار دارد بلراى نملو اسلتفاده کنلد ماننلد 
درخلت و گل و میلوه اى کله بلا مراقبلت باغبلان، گل و میوه هلاى بلا ارزش بله بلار آورد و 

ناسپاسی آن است که اثرى از مراقبت و پذیرایى باغبان در آن ظاهر نشود.
بنابرایلن، کسلی کله نعمت هلاى الهلی را در طریلق عصیلان صلرف می کنلد، بله طور 
تکوینی ناسپاسی می کند. شکر تشریعی آن است که انسان در مقام شکرگزارى برآید 

و با قلب و زبان از پروردگار خود سپاس گزارى نماید.
کله در سلابق نیلز اشلاره شلد هیلچ کلس تلوان شلکر نعمت هلاى خلدا  هملان گونله 
کله همیلن توفیلق شلکرگزارى و فکلر و عقلل و زبلان و دسلت و پایلى  را نلدارد، چلرا 
کله انسلان بله وسلیله آن شلکر قلبلی و لسلانی و عمللی را انجلام می دهلد همله از 
کله در مسلیر شلکرگزارى بله  ابلراز هنگاملی  نعمت هلاى خداسلت و ایلن توفیلق و 
کله خلود نیازمنلد شلکر دیگلرى اسلت. بله  گرفتله می شلود نعملت دیگلرى اسلت  کار 
کله در روایلات اسلالمی اشلاره شلده برتریلن شلکر آدملی  گونله  همیلن دلیلل هملان 
اظهلار عجلز و ناتوانلی از شلکر خلدا در برابلر نعمت هلاى او اسلت و علذر تقصیلر بله 
 پیشلگاه حلق بلردن، ورنله سلزاوار خداونلدى خلدا را کسلی نمی توانلد بله جلاى آورد.
همان گونه که در سلابق نیز اشلاره شلد هیچ کس توان شلکر نعمت هاى خدا را ندارد، 
چلرا کله همیلن توفیلق شلکرگزارى و فکلر و عقلل و زبلان و دسلت و پایلى کله انسلان بله 

1. همان، حدیث 14.
2. همان، صفحه 96، حدیث 12.
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وسلیله آن شلکر قلبی و لسلانی و عملی را انجام می دهد همه از نعمت هاى خدا اسلت 
و ایلن توفیلق و ابلراز هنگاملی کله در مسلیر شلکرگزارى بله کار گرفتله می شلود نعملت 
دیگرى اسلت که خود نیازمند شلکر دیگرى اسلت. به همین دلیل همان گونه که در 
روایات اسالمی اشاره شده برترین شکر آدمی اظهار عجز و ناتوانی از شکر خدا در برابر 
نعمت هاى او است و عذر تقصیر به پیشگاه حق بردن، ورنه سزاوار خداوندى خدا را 

کسی نمی تواند به جاى آورد.1

ثار شکر گزاری ب( آ
ع آن چه بیان شد می توان گفت شکر نعمت آثاری در زندگی و تعالی روح  از مجمو

انسان دارد که به برخی از آنها می پردازیم:
1. ازدیاد نعمت

گر شکر کردید، نعمت هاى شما  خداوند شکر را مایه ازدیاد نعمت دانسته و فرموده که ا
ُكْم« و این زیادى را مطلق فرموده و استثنائی نکرده، 

َ
يَدّن ِز ِئنْ َشَكْرُتْ اَل

َ
را زیاد می کنم: »ل

یعنی براى هر چه شکر کردید زیاد می کنم.
ولی در پنج مورد اسلتثناء به این اطالق زده و مقید کرده اسلت، یعنی در پنج مورد 

گر خودش صالح دید می دهد: ا
الف( بى نیازى» َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه ِإْن َشاَء« )توبه، آیه 28(

گر خواست.« »بزودى بى نیاز می کند خداوند شما را از فضل خودش ا
ْیِه ِإْن َشاَء« )انعام، آیه 41(

َ
ب( اجابت دعا »َفَیْكِشُف َما َتْدُعوَن ِإل

گر خواست.« »اجابت می کند آنچه را می خوانید ا
ُق َمْن َيَشاُء« )شورى، آیه 19( ق َيْرُز ز ج( »ر

»کسی را که می خواهد روزى می دهد«
ْن َيَشاُء« )نساء، آیه 48( َيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك مِلَ د( آمرزش و مغفرت»َو

»و خداوند گناه کمتر از شرک را می آمرزد براى کسی که بخواهد.«
 َمْن َيَشاٌء« )توبه، آیه 15(

َ
َيُتوُب اهلُل َعى هل( توبه »َو

»و قبول می کند خداوند توبه کسی را که  بخواهد.«2
ناِنـِه  َعـَم ِبحجَ در حدیثلی از امیرمؤمنلان عللی چنیلن آملده اسلت: »َمـْن َشـَكَر الّنِ

1. اخلق در قرآن، ج 3، ص80.

2. اخالق اسالمی در نهج البالغه )خطبه متقین(، ج 2،ص 241 ل 236.
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 اْن َيْظَهـَر َعـى ِلسـاِنهِ؛ کسلی کله قلبلًا شلکر نعملت کنلد پیلش 
َ

يـَد َقْبـل ز اْسـَتَحّقَ امْلَ
از آن کله بله زبلان شلکر گویلد، لیاقلت خلود را بلراى افزون شلدن نعملت ثابت کرده 

است.«1 
حتی از بعضی از روایات که از امام صادق نقل شده استفاده می شود، به مجرد 
این که انسان نعمتی را بشناسد و حمد خدا را بگوید بالفاصله فرمان افزایش از سوى 
خداونلد دربلاره او صلادر می شلود. می فرمایلد »مـا اْنَعَم اهلُل َعـى َعْبٍد ِمْن ِنْعَمـٍة َفَعَرَفها 

يد«.2 ز ُه ِبامْلَ
َ
 ِبِلساِنِه َفَتَّ َكالُمُه َحّتَ ُيْؤَمَر ل

ً
َد اهلَل ظاِهرا ِبِه َو َحِ

ْ
ِبَقل

2ـ  ممانعت از استدراج3 

کله  یکلی از مجازات هلاى الهلی مجلازات اسلتدراج اسلت و مفهلوم آن ایلن اسلت 
کنلد مشلمول  کله می خواهلد مجلازات  خداونلد بعضلی از افلراد طغیان گلر و ظاللم را 
گهان  نعمت هلاى خلود قلرار می دهلد هنگاملی کله نعملت بر او فلوق العاده زیاد شلد، نا

نعمت را سلب می کند تا شدیدًا احساس درد و عذاب کند.
ْسـِتْدراُج ِمـَن اهلِل  بله همیلن جهلت درحدیثلی از املام حسلین می خوانیلم: »ااِلْ
ـْكَر؛ اسلتدراج در نعمت و غافل گیر 

ُ
َبُه الّش

ُ
َعَم َو َيْسـل ْیه الّنِ

َ
سـبحانه ِلَعبِدِه اْن ُيْسـِبَغ َعل

کردن خداوندى این است که به بنده اش نعمت فراوان می دهد و توفیق شکرگزارى 
گهان به زمین می خورد و همه چیز را از دست می دهد«.4  را  از او سلب می کند،نا

در واقلع شلکر و سلپاس در کنلار توبله و اسلتغفار بله افزایلش نعمت هلا بلدون خطلر 
استدراج می انجامد:

1. مستدرك الوسائل، جلد 2، صفحه 399.
2. اصول کافی، جلد 2، صفحه 95، حدیث 9.

 
ً

 قلیال
ً

َد َللُه ِنْعَملًة و أْنسلاُه االْسلِتْغَفاَر، أو أْن یأخلَذه قلیال
َ

َد َخِطیئلًة َجلّد
َ

ملا َجلّد
َ
3. و اْسلِتْدَراُج اهلِل تعاللی الَعْبلَد: أنله ُکّل

و ال ُیباِغَتلُه. )القاملوس المحیلط، ج 1،ص 255( ل یکلی از سلّنتهاى الهلی اسلتدراج اسلت کله پلس از مراحلل 
هدایلت و آزمایلش از یلك سلو و تکذیلب و رویگردانلی انسلان از سلوى دیگلر، در ملورد کافلران و فاسلقان بله اجلرا 
درمی آیلد. ایلن واژه از ریشله »د- ر- ج« بله معنلاى انلدك انلدك گام برداشلتن  و حرکلت یلك شلی ء یلا حرکلت در 
ضملن یلك شلی ء و درهلم پیچیلدن اشلیا و ملرگ و فنلا  بلوده، در همله  کاربردهایلش متضّملن معنلاى تدریلج و 
نوعلی حرکلت صعلودى یلا نزوللی اسلت. مفهلوم اسلتدراج در قلرآن بله معنلاى فلرو کشلیدن تدریجلی افلراد بله 
سلوى مقصلد و سرانجامشلان  یلا در هلم پیچیلدن زندگلی و وجودشلان از طریلق اغفلال آنهلا از یلاد خداسلت کله 
اعطلاى نعملت و آسلایش بیشلتر در ایلن فراینلد نقشلی اساسلی دارد. دائلرة المعلارف قلرآن کریلم)3(،ص 57.

4. اخالق در قرآن، ج 3،ص 72.



304

َشـديد« )ابراهیلم، 7(، از ایلن رو 
َ
َكَفـرُت اّنَ َعـذاب ل ـن 

َ
ُكـم ول

َ
يَدّن ز ـئن َشـَكرُت اَل

َ
 »ل

امام صادق شلکر و حمد الهی را به هنگام نعمت، از نشلانه هاى ایمنی از اسلتدراج 
شلمرده1 و امام حسلین نشلانه اسلتدراج را غفلت از شلکر و سلپاس خدا می شلمرد.2 
خداونلد از حلال مبتالیلان بله اسلتدراج چنیلن خبلر می دهلد کله هلرگاه در دنیلا آنلان را 
کرنلش در برابلر خلدا فلرا می خواندیلم آنلان از آن روى می گرداندنلد: »وُيدَعـوَن  بله 
ـجوِد وُهـم سـِلمون *...  ـجوِد َفـال َيسـَتطيعون *... وَقـد كانـوا ُيدَعـوَن اَل الّسُ اَل الّسُ

مون«.3 
َ
َسَنسَتدِرُجُهم ِمن َحيُث ال َيعل

3ـ  كفران نعمت )نقیض شكرگزاری( 
الف( حقیقت كفران نعمت 

کفلران نعملت تنهلا بله ایلن نیسلت کله انسلان ناسپاسلی خلدا کنلد، بلکله هرگونله 
 حقیقلت 

ً
بهره گیلرى انحرافلی و سوِءاسلتفاده از نعملت، کفلران نعملت اسلت. اصلوال

کله  کفلران نعملت همیلن اسلت و ناسپاسلی در درجله دوم قلرار دارد. همان گونله 
شلکران نعملت به معنلی صلرف نعملت در آن هدفلی اسلت کله بلراى آن آفریلده شلده و 
گلر بلا زبلان هلزاران الحملدهلل بگویلى وللی  سلپاس گویى بلا زبلان در درجله بعلد اسلت، ا

 از نعمت سوِءاستفاده کنی کفران نعمت کرده اى.
ً

عمال
خالصله ایلن ناسپاسلی بلزرگ کله معللول دور افتلادن از تعلیملات سلازنده پیامبلران 
کلت( بکشلانند،  کله قلوم و جمعّیلت خلود را بله دارالَبلوار )هال خداسلت، سلبب شلده 
هملان دارالبلوارى کله مجموعله اى اسلت از جنگ هلاى منطقله اى و جهانلی، بلا همله 
آثار تخریبی اش. همچنین ناامنی ها و ظلم ها و فسلادها و اسلتعمارها و اسلتثمارها که 
سرانجام دامان بنیان گذارانش را خواهد گرفت، چنان که در گذشته دیدیم و امروز هم 

با چشم می بینیم.4
ب( معنى كفران نعمت 

کفر در اصل به معنی پوشانیدن چیزى است و از آنجا که شخص ناسپاس در واقع 
سلعی در پوشلانیدن ارزش نعملت می کنلد بله عملل او کفلران می گوینلد. بدیهی اسلت 
کفلران نعملت، گاه در قللب اسلت و گاه بلا زبلان و گاه در عملل، در قللِب خلود نعملت را 

1. االصول الستة عشر، ص 159؛ الکافی، ج 2، ص 97؛ مشکاة االنوار، ص 70.
2. بحاراالنوار، ج 75، ص 338؛ تحف العقول، ص 246.

3. المیزان، ج 19، ص 385.
4  انوار هدایت، مجموعه مباحث اخالقی،ص 606. 
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بى مقلدار یلا کلم اهمیلت می شلمرد و بلا زبان نیز سلخن می گویلد که نشلانه بى اعتنائی 
نسلبت بله نعملت و بلى ارزش بلودن آن اسلت و در عملل بله آن اهمیلت نمی دهلد و بله 
جلاى حسلن اسلتفاده از آن سلوء اسلتفاده می کنلد، بله همین دلیل بلزرگان علم اخالق 
ْیـَع مـا اْنَعَمـُه اهلُل َتعـاَل ف مـا ُخِلـَق اَلْجِلـهِ؛ شلکر  َعْبـِد َجِ

ْ
ـْكُر َصـْرُف ال

ُ
فرموده انلد: »الّش

که به آنها بخشلیده اسلت، در همان  نعمت آن اسلت که بندگان خدا، نعمت هایى را
راهلی مصلرف کننلد کله بلراى آن آفریده شلده« و بنابراین کفران و ناسپاسلی آن اسلت  
کله نعمت هلا را نابله جلا مصلرف کنند، چشلمی را که خدا براى دیدن آثلار عظمت او در 
عالم هسلتی و تشلخیص راه از چاه و مشلاهده آیات الهی آفریده در طریق حرام به 

کار گیرد و همچنین گوش و زبان و دست و پا یا مال و ثروت را.  
گویلى ایلن سلخن بلر گرفتله از حدیثلی اسلت کله از املام صلادق نقلل شلده که 
ْعَمِة اْجِتنـاُب امَلحـاِرِم؛ شلکر نعملت آن اسلت کله از گناهلان پرهیلز  فرملود: »ُشـْكُرالّنِ

شود«.1  
و به این ترتیب معنی سپاس و ناسپاسی هر دو روشن می شود.

ج( پیامدهاى كفران 
ناسپاسلی نعملت آثلار سلوء گسلترده اى از نظلر معنلوى و ملادى در زندگلی انسلان ها 
دارد، از یک سو سبب زوال نعمت ها می شود، زیرا می دانیم خداوند حکیم است، نه 
بى حساب و کتاب چیزى به کسی می بخشد و نه بى جهت چیزى را از کسی می گیرد، 
آنها که ناسپاسی می کنند با زبان حال می گویند ما الیق این نعمت نیستیم و حکمت 
خداونلد ایجلاب می کنلد کله ایلن نعملت را از آنهلا بگیلرد و آنهلا کله شلکر نعملت را بله جا 
می آورند در واقع می گویند ما الیق و شایسته ایم، نعمت را بر ما افزون کن، فی المثل 
گر باغبان مشلاهده کند که در بخشلی از باغ درختان به سلرعت رشلد و نمو می کنند و  ا
گر ببیند در بخش دیگر  برگ و بر می آورند، به یقین از آنها پذیرایى بیشلتر می کنند و ا
هلر قلدر هلم از آنهلا پذیرایلى می کنلد نه طراوتی دارند و نه برگی، نله میوه اى، نه گلی و 
نله سلایه اى، ایلن کفلران نعمت سلبب می شلود کله باغبان آنهلا را ملورد بى مهرى قرار 

دهد، چرا که گفته اند:
بلر  بلى  درختلان  چلوب   بسلوزند 
 سزا خود همین است مر بى برى را

به یقین تأثیر ناسپاسلی در سللب نعمت ها نیز چنین اسلت. ممکن اسلت لطف خدا 
گر انسان بیدار نشود  ایجاب کند که مجازات سلب نعمت تأخیر بیفتد، ولی به هر حال ا

1. اصول کافی، ج 2، ص 95، حدیث 10؛ نورالثقلین، ج 2، ص 529.
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و جبران نکند این مجازات حتمی است، چرا که الزمه حکمت خداوندى است.
از سلوى دیگلر ناسپاسلی سلبب می شلود کله انسلان از معرفلة اهلل دور بمانلد و ایلن 
بزرگ ترین خسران و زیان است، بزرگان علم کالم در نخستین بحث در مورد انگیزه 
معرفلة اهلل بله سلراغ ایلن مسلئله رفته انلد کله شلکر نعملت نخسلتین انگیلزه شلناخت 
پلروردگار اسلت زیلرا تشلّکر و سپاسلگزارى از بخشلنده نعملت یلک املر وجدانلی اسلت، 
انسلان هنگاملی کله خلود را غلرق نعملت می بینلد و می دانلد این همه نعملت در درون 
وبلرون وجلود او اسلت، از خلود او نیسلت بله فکلر تشلکر از بخشلنده نعملت می شلود و 
همیلن املر راه خداشناسلی را بلراى او هملوار می سلازد، وللی ناسپاسلان نله اعتنائلی بله 
نعملت دارنلد و نله بخشلنده نعملت و للذا از معرفلة اهلل نیلز محلروم می شلوند. از سلوى 
دیگر ناسپاسی در برابر نعمت هاى خالق سبب می شود که انسان در برابر مخلوق نیز 
ناسلپاس می شلود، نله تنها ارزشلی بلراى محبت ها وخدمات بى شلائبه دیگلران قائل 
نشود، بلکه خود را طلبکار آنان بداند و این صفت سبب تنّفر و بیزارى مردم از چنین 
افراد می شود و به این ترتیب ناسپاسان گرفتار انزواى اجتماعی و نداشتن یار و یاور، 

در برابر مشکالت زندگی خواهند شد.1
از سلوى دیگر به این مسلئله بیندیشلید که هر مصیبت و بالیى از بالهاى دنیا بر او 

فرود آید بدتر از آن هم تصّور می شود، شکر کند که گرفتار بدتر از آن نشود.
نقل شده است کسی به یکی از بزرگان شکایت برد و گفت: دزد به خانه من آمده و همه 
گر به جاى آن دزد شلیطان به  چیز را با خود برده اسلت، به او گفت: برو شلکر خدا کن که ا

خانه تو می آمد و ایمان تو را می برد چه می کردى؟2
املام صلادق در کتلاب توحیلد معلروف مفّضلل کله از حقایلق توحید، عبلارات گویا 
و دالیلل روشلن و تحلیل هلاى شلگفت انگیز، سلخنان فراوانلی بیان فرملوده گاه به ذکر 
نعمت هاى بزرگ الهی می پردازد، تا از این طریق انسان ها را به شناخت منعم حقیقی 

آشنا سازد.
از جملله در بخشلی از سلخنان خلود بله نعملت سلخن گفتلن و نوشلتن کله دو پایله 
گلر  اصللی تملّدن انسلانی اسلت اشلاره می فرمایلد و بعلد از بیلان مشلروحی می فرمایلد: ا
خداوند ابزار این دو کار را در اختیار او نگذاشلته بود، نه توان بر سلخن گفتن داشلت نه 
نوشلتن، آرى خداوند زبان و ذهنی در اختیار بشلر گذارده که به کمک آن دو می تواند 

1. اخالق در قرآن، ج 3،ص 75- 74.
2. المحّجة البیضاء، ج 7، ص 227.
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سخن بگوید و دست و انگشتانی به او بخشیده که قلم به دست بگیرد و امور مختلف 
گر این دو نبود انسان همچون چهار پایان بود که نه سخن می گویند و نه  را بنویسد، ا
چیلزى می نویسلند )نله عللم و دانشلی دارنلد و نله تملّدن درخشلانی( هر کس شلکر این 
نعمت را به جا آورد، پاداش الهی در انتظار او اسلت و هر کس کفران کند )به خدا زیان 

نمی رساند بلکه به خودش زیان می رساند( زیرا خداوند از جهانیان بى نیاز است.1

روایات

الف( شکر نعمت
ـُه ِمـَن ااْلْجـِر َكاْجـِر 

َ
ِكُر ل ـا

َ
اِعـُم الّش کلرم  می خوانیلم: »الّطَ 1. در حدیثلی از پیامبلر ا

ِكر  ْعطی  الّشا ُه ِمَن ااْلْجَر َكاجِر امُلْبَتِى الّصاِبِر َو امْلُ
َ
ِكر ل عاف الّشا الّصاِئِ امُلْحَتِسُب َو امْلُ

قاِنِع«2
ْ
ُوِم ال ُه ِمَن ااْلْجِر َكاْجِر امَلْحر

َ
ل

کسلی کله غلذا بخلورد و شلکر نعملت خلدا را به جلا آورد، پلاداش روزه دارى را دارد که 
بلراى خلدا روزه گرفتله اسلت و شلخص تندرسلتی کله شلکر خلدا را بله جلا ملی آورد اجلر 
بیمارى را دارد که در برابر بیمارى صبر و شکیبایى دارد و دارنده اى که شکر نعمت را 

به جا می آورد، اجر محروم قناعت پیشه شکیبا را دارد«.  
وراِت،  2. در حدیلث دیگلرى از املام صلادق چنیلن آملده اسلت: »َمْكُتـوٌب ِف الّتُ
عماِء اذا ُشـِكَرْت، َو   ِللّنَ

َ
وال ـُه ال َز

َ
َعـِم َعليـَك َو اْنِعـُم َعـى َمْن َشـَكَرَك َفاّن ـكُر ِمـَن الّنِ

ُ
الّش

ا اذا ُكِفَرْت«3
َ

ال َبقاَء هل
در تورات نوشته شده است از کسی که نعمتی به تو می بخشد تشّکر کن و بر کسی 
گر در برابر نعمت ها شلکرگزارى شلود، زوال  که از تو تشلّکر می کند نعمت ببخش، زیرا ا

گر کفران شود بقا نخواهد داشت«.   نخواهد داشت و ا
3. در حدیلث دیگلرى از هملان بزرگلوار آملده اسلت که فرملود: »َثالٌث الَيُضـّرُ َمَعُهّنَ 

ْعَمِة«4 ْكَر ِعْنَد الّنِ
ُ

ْنِب، َو الّش
َ

َكْرِب، َو ااْلْسِتْغفاِر ِعَند الّذ
ْ
عاُء ِعْنَد ال

ُ
َش ٌء، الّد

سله چیز اسلت که با وجود آن چیزى زیان نخواهد رسلانید، دعا به هنگام حوادث 
سخت و استغفار به هنگام گناه و شکر به هنگام نعمت«.  

1.  اخالق در قرآن، ج 3،ص 78.
2. اصول کافی، ج 2، ص 94، حدیث 1.

3. همان. 
4. همان.
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از امام علی بن ابى طالب آمده است: »ِنْعَمٌة ال ُتْشَكُر َكِسّیئٍة ال ُتْغَفْر«1 
نعمتی که در برابر آن شکرگزارى نشود، همانند گناهی است که در برابر آن استغفار 

نشود«. ب(  كفران نعمت
ُنـوِب ُعُقوَبًة ُكْفراُن 

ُ
1. در حدیثلی از حضلرت رسلول خلدا  می خوانیم: »اْسـَرُع الّذ

ْعَمـة«2 گناهلی کله زودتلر از همله گناهلان عقوبتش دامان انسلان را می گیرد کفران  الّنِ
نعمت است«.  

َعـِم  واِل الّنِ 2. در حدیثلی از امیرمؤمنلان عللی می خوانیلم کله فرملود: »َسـَبُب َز
ُكْفراُن«3

ْ
ال

آنچه باعث زوال نعمت ها می شود کفران است«. 
هـا َو ُشـْكُرها 

ُ
ْيل ْعَمـَة ُمز 3. در حدیلث دیگلرى از هملان بزرگلوار آملده اسلت: »ُكْفـُر الّنِ

ُمْسَتدُیها«4
 ناسپاسی نعمت آن را از بین می برد و شکر نعمت سبب دوام آن است«. 

ُكفرانُ«5
ْ
َعَم ال 4. باز از همان بزرگوار می خوانیم: »آَفُة الّنِ

 آفت نعمت ها، ناسپاسی است«. 
كاِفـُر  عَمـِة  کله فرملود: »كاِفـُر الّنِ 5. و نیلز از امیرمؤمنلان عللی نقلل شلده اسلت 

َفْضِل اهلِل«6
کفران کننده نعمت، منکر فضل الهی است«. 

داستان

□ ابوهاشم جعفرى گفت : دچار مضیقه و تنگناى شدیدى شدم، پس به خدمت 
املام هلادى رسلیدم، چلون اجلازه ورود و نشسلتن داد و ملن نشسلتم فرملود: اى 
ابوهاشلم کلدام یلک از نعمت هائلی را کله خداونلد بله تلو ارزانلی داشلته، می خواهلی 

شکرش را به جاى آورى؟ که شکر نعمت نعمتت افزون کند.
ابوهاشلم گویلد: ملن بهلت زده شلدم و ندانسلتم چله بگویلم ؟ املام خلود آغلاز به 

توضیح دادن نمود و فرمود:

ح فارسی غررالحکم، ج 6، ص 170. 1. شر
4.بحار، ج 66، ص 70.

3 . غرر الحكم و درر الكلم، ص: 323.

6.هامن.

7.هامن.

8.هامن.
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ایمان را روزى تو قرار داد، پس تو را بر طاعتش یارى فرمود؛ قناعت را روزى تو قرار 
داد، پس ترا از تشریفات زندگی و زیاده روى مصون داشت.1

□ بعلد از جنلگ »حنیلن« گلروه زیلادى از طائفله بنی سلعد و قبیله »حلیمه سلعدیه« 
بله اسلارت درآمدنلد، هنگاملی کله پیامبلر  شلیماء را در میلان اسلیران دیلد بله یلاد 
محبت هلاى او و ملادرش در دوران شلیرخوارگی خلود افتلاد برخاسلت و عبلاى خلود 
کلرد  گسلتراند و شلیماء را روى آن نشلاند و بلا مهربانلی از او احوال پرسلی  را بلر زمیلن 
و فرملود: تلو هملان هسلتی کله در روزگار شلیرخوارگی بله ملن محبلت کلردى )ملادرت 
نیلز محبلت کلرد( ایلن در حاللی بلود کله حلدود شلصت سلال از آن تاریلخ می گذشلت، 
شلیما از پیامبلر  تقاضلا کلرد اسلیران طایفله اش را آزاد سلازد. پیامبلر  فرملود: من 
گاه شدند، آنها نیز به  سهم خودم را می بخشم، هنگامی که مسلمانان از این ماجرا آ
پیلروى از پیامبلر  سلهم خلود را بخشلیدند و در نتیجله همله اسلیران آن طایفله آزاد 
شدند )و به این ترتیب به خاطر خدمت دوران شیرخوارگی، گروه زیادى آزادى خود 

را باز یافتند.2 

 خالصه و نتیجه گیری
• خداى تعالی در چند جاى از کالمش این حقیقت را اعالم کرده که شلکر نعمت، 

مایه زیاد شدن نعمت و کفران آن، باعث عذاب شدید است.
کیلد( آورده و فرموده:  • وعلده زیلاد کلردن نعملت را بله طلور صریح )آن هم با نون تا
کفلران  وللی در تهدیلد علیله  زیلاد می کنلم.  برایتلان  را  يدنكـم« حتملا نعملت  »لز
کننلدگان، بله صراحلت نفرملوده کله عذابتلان می کنلم، بلکله بله طلور تعریض و اشلاره 

فرموده: »عذاب من سخت است«
• غناى خداوند از هر چیز، ذاتی اوست و او از شکر کسی بهره مند و از کفر کسی متضرر 

کر و کافر بر می گردد. نمی شود، بلکه نفع شکر و ضرر کفر به خود انسان هاى شا
حملد کننلده، جملال و زیبایى هایلى را کله در فعل شلخص منعم اسلت اظهار کند، 
ولی چون افعال خدا از هر جهت زیبا است، پس خداى تعالی جمیل و جمالش هویدا 
و روشلن اسلت و هیلچ چیلز نمی توانلد آن را پنهلان سلازد، پلس او در هلر حلال، محملود 

)حمید( است، خواه حامدى او را به زبان حمد بگوید یا نگوید.
• شکر نعمت مراحلی دارد:

1. امالی صدوق، ص 412.
2. اعالم الورى، ص 126 و 127، سفیة البحار، ماده »حلم«.
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الف( شکر قلبی که انسان همه ى نعمت ها را از خداوند بداند.
.» ِ

ْمُد هلِلَّ ب( شکر زبانی، نظیر گفتن »احْلَ
ج( شکر عملی که با انجام عبادات و صرف کردن عمر و اموال در مسیر رضاى خدا 

و خدمت به مردم به دست می آید.
ع آیات قرآن که هم سخن از کفران نعمت به طور مطلق می گوید و هم  • از مجمو
ح می دهد، به خوبى اسلتفاده  سرگذشلت ناسپاسلان پیشلین را به عالی ترین وجه شلر
می شلود کله ناسپاسلی و کفلران نعملت تلا چله انلدازه زشلت و آثلار آن تلا چله حلد شلوم و 

ک است.   خطرنا
• هنگاملی کله روح شلکرگزارى در انسلان پلرورش یابلد، از شلکر خاللق بله شلکر مخلوق 
می رسد و تشکر و سپاسگزارى در برابر خدمات و زحمات مخلوق انگیزه مؤّثرى می شود 
ق و ظرفیت هاى 

ّ
براى حرکت بیشلتر در جامعه انسلانی و شلکوفا شلدن استعدادهاى خال

وجودى اشخاص و در نتیجه جامعه به پیش حرکت می کند. 
• ریشه تمام سعادت ها و سرچشمه عظیم برکات الهی همان شکرگزارى است که 
روز به روز انسان را به خدا نزدیک تر و پیوند عشق و محّبت بندگان را با خدا محکم تر 

می سازد که عاملی براى تقوا و پرهیزگارى و طریقی به سوى رستگارى است.
• کفلران نعملت تنهلا بله ایلن نیسلت کله انسلان ناسپاسلی خلدا کنلد، بلکله هرگونله 
 حقیقلت 

ً
بهره گیلرى انحرافلی و سوِءاسلتفاده از نعملت، کفلران نعملت اسلت. اصلوال

کله  کفلران نعملت همیلن اسلت و ناسپاسلی در درجله دوم قلرار دارد. همان گونله 
شلکران نعملت به معنلی صلرف نعملت در آن هدفلی اسلت کله بلراى آن آفریلده شلده و 
گلر بلا زبلان هلزاران الحملدهلل بگویلى وللی  سلپاس گویى بلا زبلان در درجله بعلد اسلت، ا

 از نعمت سوِءاستفاده کنی کفران نعمت کرده اى.
ً

عمال



خداوند عالم به مصلحت بندگان

47

ْن َتْكَرُهوا 
َ
ُكْم َو َعـىس  أ

َ
 َو ُهـَو ُكْرٌه ل

ُ
ِقتـال

ْ
ْیُكـُم ال

َ
»ُكِتـَب َعل

ُكْم 
َ
 َو ُهَو َشـّرٌ ل

ً
وا َشـْیئا ّبُ ِ

ُ
ْن ت

َ
ُكْم َو َعىس  أ

َ
 َو ُهَو َخْیٌر ل

ً
َشـْیئا

ُموَن«
َ
ْنُتْ ال َتْعل

َ
ُم َو أ

َ
َو اهلُل َيْعل

]سوره بقره، آيه 216[

»جهـاد در راه خـدا، بـر شـما مقـّرر شـد؛ در حالـى كـه برایتـان 
ناخوشایند است. چه بسا چیزى را خوش نداشته باشید، 
كـه خیـِر شـما در آن اسـت. و یـا چیـزى را دوسـت  حـال آن 
داشته باشید، حال آنكه شّرِ شما در آن است. خدا مى داند 

و شما نمى دانید.«
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واژه های مهم 

__   ُكِتَب 
)نوشته شده( از ماّده »ِکتاب« در سوره »بقره« اشاره به حتمی بودن و قطعی بودن 

این فرمان الهی است.1

__   قتال 
اصلل َقْتلل زایلل کلردن روح از جسلد اسلت مثلل ملرگ و موت، ولی بله کار بردن واژه 
گر به اعتبار فوت شدن حیات  )قتل( به اعتبار کارى است که قاتل انجام می دهد و ا

و زندگی باشد موت به کار می رود.
ْو 

َ
وُكـْم أ

ُ
ْن ُيقاِتل

َ
قتلال: جنگیلدن بلا همدیگر. کشلتن همدیگلر. »َحِصـَرْت ُصُدوُرُهـْم أ

وا َقْوَمُهْم « سینه شان تنگ شد از اینکه با شما یا با قوم خویش بجنگند.)نساء، 
ُ
ُيقاِتل
.)90

__   ُكره
 گلر چله معنلی مصلدرى دارد وللی در اینجلا بله معنلی اسلم مفعول به معنلی مکروه و 

ناخوشایند می باشد.
گفتله شلده »َکلره« و »ُکلره« یکی اسلت مثل »َضعف« و »ُضعلف« و نیز گفته اند »َکْره« 
کلراه بلر او  ج وجلود انسلان بله انسلان ملی رسلد و بلا ا سلختی و مشلقتی اسلت کله از خلار
تحمیل می شلود ولی »ُکْره« آن سلختی و رنجی اسلت که از ذات انسلان به او می رسلد 

کراه دارد که بر دو گونه است: و او آن را زشت می داند و از آن ا
اول- آن چه را که از روى طبع مکروه می شود.

ع زشت و مکروه شمرده می شود.2 دوم- آن چه که از جهت عقل یا شر

__   ُحّب
ْم َكُحّبِ اهلِل«  )بقره، 165( آنها را دوسلت می دارند  وَنُ حّب: دوسلت داشلتن »ُيِحّبُ

1.تفسیر منونه، ج 2، ص 106.

2.هامن.
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چون دوست داشتن خدا.
در قلرآن مجیلد فعلل ثالثلی ایلن کلمه مطلقا به کار نرفته اسلت و همله از باب افعال 
)احّب یحّب( و از باب استفعال و تفعیل )استحّب- حّبب( استعمال شده است ولی 
مصدر ثالثی آن چنان که نقل شلد بارها آمده اسلت. در اقرب الموارد گوید: اسلتعمال 
شلایع آن از بلاب افعلال اسلت. قلرآن کریلم اسلتعمال شلایع را اختیلار کلرده اسلت مثلل 
ـِدی َمـْن َيشـاٌء«  )قصلص، 56( »ِإّنَ اهلَل  ْحَبْبـَت َو لِكـّنَ اهلَل َیْ

َ
ـِدی َمـْن أ ـَك ال َتْ

َ
»ِإّن

ْحِسِنینَ «)بقره، 195(. ُيِحّبُ امْلُ

 نکات تفسیری

1( تحمل سختی ها  
آیله شلریفه از روى یلک قانلون کللی و عموملی پلرده بلر ملی دارد و تملام ملرارت هلا و 
گلوارا می سلازد، زیلرا بله  سلختی هلاى اطاعلت فرملان خلدا را بلراى انسلان سلهل و 
گاه از همه چیز و رحمان  ُموَن« می داند که خداوند آ

َ
ْنُتْ ال َتْعل

َ
ُم َو أ

َ
مقتضاى »َو اهلُل َيْعل

و رحیم نسلبت به بندگانش در هر یک از دسلتوراتش، مصالحی دیده اسلت که مایه 
نجلات و سلعادت بنلدگان اسلت و بله ایلن ترتیب بندگان مؤمن همه این دسلتورات را 

مانند داروهاى شفابخش می نگرند و با جان و دل آن را پذیرا می باشند.1
گاهی ممکن است انسان چیزى را از آن نظر که موافق طبع او نیست دوست ندارد 
و یا مورد تنفر او باشد ولی چون خداوند دستور داده است اراده کند و به جا آورد مانند 

روزه گرفتن در تابستان. 
آن چه را خداوند بر مومن واجب کرده هیچ گاه مورد کراهت او واقع نمی شود. »َو 
کراه دارید ولی سرانجام آن  ...« چه بسا چیزى را در حال حاضر ا

ً
ْن َتْكَرُهوا َشْیئا

َ
َعىس  أ

کراه دارید. »َو ُهَو  به نفع شما است مثل این که از جهاد چون در آن کشته شدن است ا
ُكـْم...« در صورتلی کله آن به نفع شلما می باشلد و در آن یکلی از دو خیر خواهد بود 

َ
َخْیـٌر ل

 َو ُهَو َشـّرٌ 
ً
وا َشـْیئا ّبُ ِ

ُ
ْن ت

َ
یا پیروزى و غنیمت و یا شلهادت در راه خدا و بهشلت. »َو َعىس  أ

ُكْم...« )و چه بسلا چیزى را که دوسلت میدارید در صورتی که به ضرر شلما اسلت( که 
َ
ل

ملراد هملان تلرک جهاد اسلت، که به خاطر عالقه به زندگلی از رفتن، خوددارى می کنند 
در صورتی که سبب تسّلط دشمن و ذّلت و فقر و محرومیت از غنیمت و پاداش اخروى 

می گردد.
ـُم...« خلدا بله منافلع و مصاللح و سلرانجام نیلک عواقلب کارهلاى شلما 

َ
»َو اهلُل َيْعل

1. تفسیر نمونه، ج 2،ص 109.
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دانا است.
ُمـوَن...« وللی شلما عواقلب آنهلا را نمی دانید بنا بر این در انجام آنچه 

َ
ْنـُتْ ال َتْعل

َ
»َو أ

گلر چله در آن زحملت و مشلّقت  کله خداونلد بله شلما دسلتور داده اسلت کوشلش کنیلد ا
براى شما باشد.

گلر چله با دشلمن و در راه خدا بوده باشلد،  مکلروه بلودن و ناخوشلایند بلودن جنلگ ا
بلراى انسلان هاى معموللی یلک املر طبیعی اسلت. زیرا در جنگ هلم تلف اموال و هم 
نفلوس و هلم انلواع جراحلت هلا و مشلقت هاسلت، البته براى عاشلقان شلهادت در راه 
حلق و کسلانی کله در سلطح باالیلى از معرفلت قرار دارند جنگ با دشلمنان حق شلربت 
گوارایلى اسلت کله همچلون تشلنه کامان بله دنبال آن می روند و مسللمًا حسلاب آنها از 

حساب توده مردم مخصوصًا در آغاز اسالم جداست.
کم بلر قوانیلن تکوینی و تشلریعی  سلپس بله یلک قانلون کللی و اصلل اساسلی کله حا
خداونلد اسلت اشلاره می کنلد، در واقلع پلروردگار جهلان بلا ایلن لحن قاطلع می گوید که 
کم سازند  افراد بشر نباید تشخیص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حا
چلرا کله عللم آنهلا از هلر نظلر محلدود و ناچیلز اسلت و معلوماتشلان در برابلر مجهلوالت 
همچلون قطلره اى در برابلر دریاسلت، هملان گونله کله در قوانیلن تکوینلی خداونلد از 
اسلرار آفرینلش همله اشلیاء بلا خبلر نیسلتند و گاه چیلزى را بلى خاصیلت می شلمرند 
در حاللی کله پیشلرفت عللوم فوایلد مهم آن را آشلکار می سلازد همچنیلن در قوانین 
تشلریعی بسلیارى از مصاللح و مفاسلد را نمی داننلد للذا ممکلن اسلت چیلزى را 
ناخوشایند دارند در حالی که سعادت آنها در آن است یا از چیزى خشنود باشند در 

حالی که بدبختی آنها در آن است.
آنهلا بلا توجله بله عللم محلدود خلود در برابلر علم بى پایلان خداوند نبایلد در برابر 
احکام الهی روى در هم کشند باید به طور قطع بدانند که خداوند رحمان و رحیم 

گر جهاد و زکات و روزه و حج را تشریع کرده همه به سود آنهاست. ا
توجله بله ایلن حقیقلت روح انضبلاط و تسللیم در برابلر قوانیلن الهلی را در انسلان 
پلرورش می دهلد و درك و دیلد او را از محیلط هلاى محلدود فراتلر می بلرد و بله 

نامحدود یعنی علم بى پایان خدا پیوند می دهد.
بنابرایلن آن چله در آیله بلاال آملده، منحصلر بله مسلئله جهلاد و جنلگ بلا دشلمنان 
نیست، بلکه از روى یک قانون کلی و عمومی پرده بر می دارد و تمام مرارتها و سختی 
هلاى اطاعلت فرملان خلدا را بلراى انسلان سلهل و گلوارا می سلازد، زیلرا بله مقتضاى»َو 
گاه از همله چیلز و رحمان و رحیم  ُموَن«می دانلد کله خداونلد، آ

َ
ْنـُتْ ال َتْعل

َ
ـُم َو أ

َ
اهلُل َيْعل

نسبت به بندگانش در هر یك از دستوراتش، مصالحی دیده است که مایه نجات 
و سعادت بندگان است و به این ترتیب بندگان مؤمن همه این دستورات را مانند 
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داروهاى شفابخش می نگرند و با جان و دل آن را پذیرا می باشند.1

2( جهاد در راه خدا یك ارزش است 

آیله شلریفه می فرمایلد جهلاد در راه خلدا یلک ارزش اسلت )مایله عزت و آبلرو، افتخار و 
کراه دارید، چرا که از آثار و برکاتش بى خبرید  موفقیت است( اما شما بر اثر نادانی از آن ا
و بله عکلس سلکوت و خاموشلی و تلرک جهلاد را مایله سلالمت و سلعادت و یلک ارزش 
می پندارید در حالی که مایه بدبختی شماست. به این ترتیب جهل سرچشمه اشتباه 
در تشلخیص ارزش هاسلت و آن نیلز بله نوبله خلود عاملل موضع گیرى هلاى نادرسلت و 
گون زندگی و انواع افراط و تفریط هاست.2  غلط در برابر مسائل مختلف و حوادث گونا

 بحثی در باره تسلیم و رضا

در آیله شلریفه سلخن از انطبلاق خواسلت و اراده انسلان بلا اراده خداونلد اسلت هلر 
چند که برای انسلان خوشلایند نباشلد البته در مقامات مختلف بندگی مرحله ایسلت 
که اراده خداوند برای انسلان هرگز ناخوشلایند نیسلت هر چند از منظر دیگران بسلیار 
گوار به نظر آید به همین جهت الزم است مقداری به مقام تسلیم در  سخت و حتی نا

برابر خواست خداوند پرداخته شود. 

الف( معنای تسلیم
گوارى هلا بلدون اعتلراض، بلر اسلاس  تسللیم عبلارت اسلت از: اسلتوارى دربرابلر نا

ک وابستگی به خدا و با قلبی گشاده به استقبال قضاى الهی رفتن . ادرا
تسللیم مصلدر بلاب تفعیل از ملاده »س- ل- م« به معناى گردن نهادن، پذیرفتن، 
سرسپردن به دیگرى و رام بودن در برابر اوست.3  این واژه در علم فقه، منطق، اخالق 

و عرفان، براى معانی خاصی مصطلح است.
در اصطالح علم اخالق، تسللیم بدان معناسلت که انسلان در برابر کار خداوند و نیز 
کسلانی کله فرملان و خواسلت آنلان بله خداونلد بازمی گلردد، حتلی در نامالیملات و بالهلا 
اسلتوار مانلده و بلدون اعتلراض یلا تغییرى در ظاهر و باطن، با قلبی گشلاده به اسلتقبال 

1. تفسیر نمونه، ج 2،ص 108ل 109.
طًا؛ »جاهل همیشله یا در طریق افراط اسلت   ُمْفِرطلًا اْو ُمَفّرِ

ّ
2. امیرمؤمنلان عللی فرملود: »الَتلرى  اْلجاِهلْل اال

یلا تفریلط« )نهج البالغه کلمات قصلار جمله 70(.
3. لسان العرب، ج 6، ص 346؛ التحقیق، ج 5، ص 218- 220، »سلم«.
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ج تحت جنس عدالت است.2 برخی  قضاى الهی برود.1 تسلیم به این معنا از انواع مندر
ایلن تسللیم را مرتبله اى فلوق ایملان3 و برخلی دیگلر آن را از للوازم مرتبله سلوم اسلالم 4 و از 

گران بهاترین آثار بندگی خداوند متعالی دانسته اند.5 

ب( مقام تسلیم

مقام تسللیم آن گاه دسلت یافتنی اسلت که انسلان خود را به تمام و کمال و در همه 
ابعلاد تحلت والیلت خداونلد سلبحان بدانلد و دریابلد کله در همه ابعلاد ذات و صفات و 
افعلال خلود بله خداونلد قائلم اسلت و از خود هیچ اسلتقاللی نلدارد، بنابرایلن اعتقاد به 
والیلت خداونلد می طلبلد کله شلخص خلود را هیلچ کاره دانسلته و هیچ گونه اسلتقاللی 
بلراى خلود نبینلد و خلود را زماملدار سلود و زیان و مرگ و زندگلی خویش نداند6 و ذات و 

صفات و افعال خود را به مالک قدیم آنها، یعنی خداوند، باز گرداند.7 
مقـام تسـلیم هنگامـى در عبـد محقق مى شـود كـه خداونـد او را براى خویش 
خالـص سـازد، از ایـن رو ایـن ویژگـى وقتـى بـه بنـده نسـبت داده شـود از آن بـه 
»تسلیم« و زمانى به خداوند سبحان استناد یابد از آن به اخالص یاد مى شود.8  
در قلرآن کریلم آیله اى نیسلت کله بلا واژه »تسللیم« بلر خصلوص تسللیم ملورد بحلث 
دالللت کنلد؛ لیکلن آیاتلی پرشلمار بلا ملاده »س- ل- م«، بله صلورت مطللق، تسللیم 
در برابلر خداونلد را بلا تمجیلد از آن، ترغیلب و املر بله آن، دسلتور بله اظهلار تسللیم یلا 
درخواسلت دسلتیابى بله مقلام تسللیم از سلوى پیامبلران بیلان می کنلد کله مفسلران از 
 

َ
بسلیارى از این مطلقات، تسللیم در برابر تکوین و تشلریع اسلتفاده کرده اند9: »اذ قال
ـُه ُمسـِلمون« )بقلره، 136(؛ »ادُخلوا ِف الّسـلِم 

َ
ـُن ل

َ
ـُه اسـِلم« )بقلره، 131(؛ »و ن ّبُ ـُه َر

َ
ل

 » مـین
َ
ـُه اسـِلموا« )حلّج، 34(؛ »و اِمـرُت ان اسـِلَم ِلـَرّب العل

َ
ـًة« )بقلره، 208(؛ »َفل

َ
كاّف

1. اخالق ناصرى، ص 116؛ التعریفات، ص 80. »تسلیم«.
2. دایرةالمعارف تشیع، ج 4، ص 257؛ دانشنامه جهان اسالم، ج 7، ص 318.

3. مفردات، ص 423، »سلم«.
4. المیزان، ج 1، ص 302.

5. همان، ج 12، ص 344.
6. همان، ج 11، ص 249.

ح منظومه، ص 358. 7. شر
8. المیزان، ج 11، ص 250.

9. همان، ج 3، ص 204؛ مجمع البیان، ج 1، ص 398؛ ج 4، ص 494؛ روح البیان، ج 1، ص 233.
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ـَك وِمـن 
َ
ِ ل « )انعلام، 163(؛ »واجَعلنـا ُمسـِلَمین  امُلسـِلمین

ُ
ل )غافلر، 66(؛ »و انـا اّوَ

َك«. )بقره، 128( افزون بر ماده و آیات یاد شده، مفسران آیات 
َ
ًة ُمسِلَمًة ل ِتنا اّمَ ّيَ ُذّر

ع و سلجود که  یا عناوین دیگرى را نیز اشلاره به مقام تسللیم دانسلته اند؛ مانند خضو
در قرآن کریم مکرر آمده است.1

تر از مقام تسلیم ج( مقام رضا باال

تسللیم با تفویض و توکل نزدیک بلکه به یک معناسلت و تفاوت آنها به اعتبارات 
گلون اسلت2، از همیلن رو تفلاوت میلان آنهلا بسلیار دقیلق اسلت؛ بله گونله اى کله  گونا
هریلک  از ایلن الفلاظ گاه در معنایلى دیگلر نیلز بله کار می رود.3 نزدیکی تسللیم به مقام 

رضا نیز چنین است.4 
بعضی مقام رضا را باالتر از تسللیم دانسلته اند، زیرا تسللیم ترک اعتراض ظاهرى و 
نیلز تلرک کراهلت باطنلی اسلت؛ املا »رضا« خشلنودى قلبی از کار خداونلد بر اثر محبت 

عبد به خداست.5  
از دیدگاهی دیگر رتبه تسلیم از رتبه رضا و توکل برتر است،6 زیرا مقام رضا آن است 
که خواسلت خداوند با طبع انسلان هماهنگ باشلد؛ اما در تسللیم، شخص براى خود 

ح باشد.7   طبعی نمی شناسد تا موافقت یا مخالفت طبع، براى او مطر
در مقلام تلوکل نیلز شلخص کار خلود را بله خلدا وا می گلذارد و او را وکیلل خلود قلرار 
می دهلد کله نشلان بقلاى تعللق خاطلر به آن کار در وجود اوسلت؛ ولی در مقام تسللیم، 
شلخص هیلچ وابسلتگی اى بله املور مربلوط بله خلود نداشلته و بله طلور کاملل از همله 

عالئق دل می َکند.8 

د( لزوم تسلیم در برابر خواست خداوند

قرآن کریم در آیه مورد بحث لزوم تسلیم بودن در برابر اراده الهی در تکوین و تشریع 

1. التحقیق، ج 3، ص 77، »خضع«؛ همان، ج 5، ص 52، »سجد«؛ نمونه، ج 11، ص 254.
2.  المیزان، ج 17، ص 334.

3. بیان السعاده، ج 1، ص 310.
4. جامع السعادات، ج 3، ص 215.

5. التسهیل، ج 1، ص 65؛ ر. ك. جامع السعادات، ج 3، ص 203.
6. جامع السعادات، ج 3، ص 215؛ التحقیق، ج 13، ص 193، »وکل«؛ الفروق اللغویه، ص 257.

ح منظومه، ص 358. 7. اوصاف االشراف، ص 92؛ شر
8. جامع السعادات، ج 3، ص 215؛ اوصاف االشراف، ص 92.
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را چنین بیان می کند: 
گاه نیست؛ چه بسا چیزى  گاه است و انسان خود از آن آ خداوند به خیر و شر آدمی آ
کله انسلان آن را نمی خواهلد غافلل از آنکله هملان چیز براى او خیر اسلت؛ یا به عکس، 
چیزى را دوسلت دارد، حال آنکه آن چیز براى او شلر اسلت، بنابراین انسلان باید امور 

گذارد و تسلیم خواست او باشد. خویش را به خداوند وا
بلر اسلاس آیله 30 بقلره، در پاسلخ خداونلد به  پرسلش مالئکه درباره آفرینش انسلان 
گاه است و درباره دین و دنیاى  نیز این نکته آمده است که خداوند از نهان و آشکار، آ
گر انسلان را می آفرینلد در آفرینش او  آفریده هلا املورى را می دانلد کله آنهلا نمی داننلد و ا
مصلحتی اسلت و از همین رو وظیفه آنان تسللیم بودن در برابر فرمان و مشلیت الهی 

است.1 
بنابراین خداوند در هر زمینه بهترین ها را براى انسان و دیگر آفریده هاى خویش 
می دانلد، پلس املور آدملی را بلر اسلاس حکملت تدبیلر کلرده و آن چه دربلاره وى انجام 

دهد بر اساس مصلحت است.2 

بحثی در باره مصادیق خیر و شر
بحلث دیگلری کله در تبییلن بهتلر آیله شلریفه الزم اسلت بله آن پرداخته شلود شلناخت 
مفهوم خیر و شلّر در نگاه قرآن و روایات اسلت چرا که آیه شلریفه اذعان می دارد که گاهی 
انسلان ها مصادیق خیر و شلّر را با نگاهی غیر از نگاه آموزه های دینی، ارزیابى می کنند و 
طبیعی اسلت که بر انسلان مسللمان الزم اسلت که نظام فکری خود را مبتنی بر شلریعت و 

هماهنگ با آن قرار دهد. 

الف( تعریف خیر و شّر

َخْیر چیزى است که همه کس به آن راغب می شوند مثل عقل، عدل،  فضل و هر 
چیز سودمند دیگر، نقطه مقابل خیر، شّر است، َخْیر دو گونه است:

اّول- خیلر مطللق یعنلی چیلزی کله در هلر حلال و بله نظلر هلر کلس پسلندیده و ملورد 
يـر بعده الّنار  رغبلت اسلت مثلل توصیفلی کله پیامبر از بهشلت فرملود که  »ال خير حبن

ّنة«3.  و ال شّر بشّر بعده احلج

1. مجمع البیان، ج 1، ص 185 ل 177.
2. همان، ج 5، ص 136 و ج 6، ص 423- 424.

3. یعنلی خبلرى کله فرجاملش و نتیجله اش آتلش و عذاب باشلد خیر نیسلت و شلّر و زیانی هم که نتیجله و فرجامش 
بهشلت باشلد شلّر نیسلت که در این حدیث جاودانه پیامبر مالك و میزان برایشلناخت خیر و شلّر با توّجه به عاقبت و 
ْن َتْکَرُهوا 

َ
پایان آنها بیان شلده و تفسلیرى اسلت بر آیه اى که می فرماید: ُکِتَب َعَلْیُکُم اْلِقتاُل َو ُهَو ُکْرٌه َلُکْم َو َعسلی  أ
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دّوم خیلر و شلّر مقّیلد بله ایلن معنلی اسلت کله چیلزى بلراى یکلی خیلر اسلت و بلراى 
دیگرى شّر، مثل مالی که ممکن است براى زید خیر باشد و براى عمرو شر و بدى، از 
این رو خداى تعالی خیر را با دو امر توصیف کرده است، در جائی می فرماید:»ِإْن َتَرَك 
ُهْم ِبِه ِمْن ماٍل َو َبِنینَ 

ُ
ّد ا ُنِ

َ
ّن

َ
 َيْحَسُبوَن أ

َ
 « 1  )بقره، 180( و در جاى دیگر فرماید: »أ

ً
َخْیرا

ْیراِت «2 )مؤمنون،55(.3 ْم ِف احْلنَ ُ ُنساِرُع لَ

ب( مصادیق خیر در قرآن
1- مال و ثروت 

ٌة« )سوره بقره، 180(. َوِصّیَ
ْ
 ال

ً
ْوُت ِإْن َتَرَك َخْیرا َحَدُكُم امْلَ

َ
ْیُكْم ِإَذا َحَضَر أ

َ
ُكِتَب َعل

خداونلد در ایلن آیله می فرمایلد: »دسلتور داده شلد کله  چون یکی از شلما را مرگ فرا 
گلر داراى متلاع دنیلا اسلت وصیلت کنلد«، مفّسلرین از خیلر در این آیه تفسلیر به  رسلد ا
ملال و ثلروت کرده انلد و ایلن نشلان می دهلد ثروت فی نفسله خیر و نیک اسلت و باید 

در راه شرعی از آن استفاده شود.
2- جهاد

ُكْم« )سلوره 
َ
 َوُهَو َخْیٌر ل

ً
ْن َتْكَرُهوا َشـْیئا

َ
ُكْم َوَعىس أ

َ
 َوُهـَو ُكـْرٌه ل

ُ
ِقَتـال

ْ
ْیُكـْم ال

َ
»ُكِتـَب َعل
بقره، 216(.

گوار و ناپسند است و چه بسا  »حکم جهاد بر شما نوشته شده و حال آنکه بر شما نا
با شما چیزى را ناپسند می پندارید و آن براى شما خیر است«.

3- روزه  
ُكْم؛ اینکه روزه دار باشید براى شما بهتر است«.  )سوره بقره، 184(.

َ
ْن َتُصوُموا َخْیٌر ل

َ
»أ

4- تقوى  
ْقَوى َذِلَك َخْیٌر؛  لباس پرهیزگارى بهتر است«. )سوره اعراف، 26(. »ِلَباُس الّتَ

ْنُتْم ال َتْعَلُموَن- بقره،216(.
َ
وا َشلْیئًا َو ُهَو َشلّرٌ َلُکْم َو اهلُل َیْعَلُم َو أ ْن ُتِحّبُ

َ
َشلْیئًا َو ُهَو َخْیٌر َلُکْم َو َعسلی  أ

بنابلر ایلن سلود و نفلع آنلی و داورى در زملان محلدود، خیلر و شلر را تعییلن نمی کنلد بلکله »ملالك االملر خواتمله« یعنلی 
ملالك هلر کارى و هلر خیلر و شلّرى پایلان آن اسلت از ایلن روى خداپرسلتان کله بله فرجلام و عاقبلت و عکلس العملل 
کارها معتقدند نیکوترین راه و تمام خیر و نیکی را برگزیده اند و لو اینکه در انجام عبادات و احکام اجتماعی اسالم 

زحماتلی متحّمل شلوند. 
ْقَربین . براى پدر و مادر و نزدیکان، بطور شایسته وصیت کند.

َ ْ
ُة ِلْلواِلَدْیِن َو األ 1. ِإْن َتَرَك َخْیرًا اْلَوِصّیَ

2. آنهلا گملان می کننلد املوال و فرزندانلی کله بله عنلوان کملك بله آنلان می دهیلم... * بلراى ایلن اسلت کله 
درهلاى خیلرات را بلا شلتاب بله روى آنهلا بگشلاییم!! )چنیلن نیسلت( بلکله آنهلا نمی فهمنلد )کله ایلن وسلیله 

امتحانشلان اسلت(.  
3.فرهنگ قرآن، ج 13، ص: 249.
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5- توبه  
گر توبه کنید براى شما بهتر است«.  )سوره توبه، 3(. ُكْم؛ ا

َّ
»َفِإْن ُتْبُتْ َفُهَو َخْیٌر ل

6- امت اسالم
قرآن امت اسالم را بهترین امت و »خیر« معرفی می کند و هر کس در زمره این امت 

باشد خیر است
اِس...«  )سوره آل عمران، 110(. ْخِرَجْت ِللّنَ

ُ
ة أ ّمَ

ُ
»ُكْنُتْ َخْیَر أ

 »شلما بهتریلن امتلی بودیلد کله بله سلود انسلان ها آفریلده شلدید«. در ادامله دربلاره 
ک خیلر می فرمایلد: زیلرا املر بله معلروف و نهلی از منکلر می کنیلد و ایملان بله  عللت و ملال
ک  کها در اوباشد و همین نیز مال خدا دارید، کسی خیر است که این خصوصیات و مال
خیلر بلودن جامعله اسلت، هلر جامعله اى نورانیت امر به معروف و نهلی از منکر و ایمان 
ع کنلد و نکته دقیق  بله خلدا از آن  غلروب کنلد، بیچارگلی و بدبختلی بلر آن جامعله طللو
این است که در قرآن امر به  معروف و نهی از منکر، بر ایمان به خدا مقدم داشته شده 
و شلاید به خاطر اینکه ایمان وقتی ریشله دار اسلت که دو اصل امر به معروف و نهی از 

کم باشد.1   منکر حا

ر در قرآن و روایات
ّ

ج( مصادیق ش
1- بخل

؛ کسانی   ُهَو َشّرٌ
ْ

ْم َبل ُ  لَّ
ً
ا آَتاُهُم  اهلُل ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْیرا وَن ِبَ

ُ
ِذيَن َيْبَخل

َّ
»َواَل َيْحَسَبنَّ ال

که بخل میورزند به آنچه خداوند از فضل و رحمتش به آنها داده، گمان نکنند براى 
آنها خیر است، بلکه شر براى آنها است«. )آل عمران، 18(.

ک کنند، براى آنها بهتر  گر از اعطاء مال به دیگرى امسا افراد بخیل فکر می کنند ا
است و مال بیشترى روى هم انباشته می کنند، ولی او که این اموال از اوست و برکت 

به آنها می دهد، این بخل را خیر نمی داند، بلکه شّر می شمارد.
2- عقل گریزی

وٌن؛بدترین 
ُ
ِذيَن اَل َيْعِقل

َّ
ُبْكُم ال

ْ
ـّمُ ال َواّبِ ِعْنَد اهلِل الّصُ

َ
قلرآن می فرمایلد: »ِإّنَ َشـّرَ الّد

جنبنلدگان نلزد خداونلد، افلراد کر و اللی هسلتند که اندیشله نمی کنند« )سلوره انفال، 
.)22

کسلانی که تعقل نمی کنند و گوش هاى آنها از سلخنان الهی ناشلنوا و از گفتن حق 
امتنلاع میلورزد بدتریلن مخلوقلات از نظلر کتلاب الهلی هسلتند کله کافلران از مصادیلق 
وا َفُهـْم اَل ُيْؤِمُنون؛  ِذيـَن َكَفُر

َّ
َواّبِ ِعْنـَد اهلِل ال

َ
اتلّم آنهلا محسلوب می شلوند: »ِإّنَ َشـّرَ الـّد

1. اخالق اسالمی در نهج البالغه )خطبه متقین(، ج 2،ص 415.
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همانلا بدتریلن جنبنلدگان نلزد خداونلد کسلانی هسلتند کله کفلر ورزیدنلد و آنهلا ایملان 
نمی آورند« )انفال، 55(.  

3- پیشواى ظالم و جائرى كه گمراه شده و گمراه مى كند 
 به«1

ّ
 و ُضل

ّ
مولی علی�می فرمایند:  »اّن شّرَ الّناِس ِعْنَد اهلل اماٌم جائٌر َضل

 »بدترین مردم نزد خداوند، رهبر و پیشواى ظالمی است که گمراه شد و به وسیله 
او مردم گمراه می شوند«.  

4- شریرترین مردم
 رسلول گراملی� می فرماینلد: »َشـّرَ الّنـاس عنـداهلل يـوم القيامـة الذيـن ُيكَرُموَن 
اّتقـاَء َشـَرهم؛2 بدتریلن ملردم نلزد خداونلد، روز قیاملت، کسلانی هسلتند کله بله خاطلر 

کرام و احترام می شوند.« پرهیز از شّرشان ا
5- ظالم  

عللی�فرمودنلد: »َشـّرَ الّنـاس مـن يظِلـُم الّنـاس؛3 بدتریلن ملردم کسلی اسلت کله 
مردم را ظلم و ستم می کند«.  

6- كسى كه عذر و عفو قبول نمى كند
 و نیز �می فرمایند: »شّر الّناس َمن ال َيقبل الُعذر و ال ُيقيل الذنب؛4بدترین مردم 

کسی است که عذر نمی پذیرد و گذشت از گناه دیگرى نمی کند«.  
7- كسى كه از مردم مى ترسد و از خدا نمى ترسد  

و نیز�فرمودند:
ّبه ف الناس«5 ش َر ّبه و ال َيحنْ َش الّناس ف َر  »َشّرُ الّناِس َمْن َيحنْ

کله از ملردم در برابلر فرامیلن خداونلد می ترسلد و از  کسلی اسلت   »بدتریلن ملردم 
پروردگارش در مورد رضایت مردم نمی ترسد«.  

8- كسى كه نسبت به مردم سوءظن دارد و به آنها اعتماد نمى كند.  
ه و ال َيِثُق  حضرت در جای دیگر می فرمایند:  »شّر الّناس َمْن ال َيَثُق ِباَحد لسوء َظّنِ

به اَحٌد لسوء ِفعله«6  

1. نهج البالغه 164 صبحی صالح، 163 فیض االسالم.
2. بحار االنوار، جلد 75، صفحه 283.

3. غررالحکلم )روایلات مربلوط بله شلّر را بله ضمیمه روایلات دیگرى در این مورد می توانیلد در میزان الحکمه، 
جللد 5، صفحله 37 تلا 39 مطالعه فرمائید(.

4. همان. 
5. همان. 
6. همان. 
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بدتریلن ملردم کسیسلت کله اعتملاد نمی کنلد بلر ملردم سلبب بدگمانلی او، و اعتملاد 
نمی کند کسی بر او بسبب بدى کردار او.

 بحثی در باره جهاد و قتال

از آنجلا کله آیله شلریفه قتلال بلا مشلرکان )کله یکلی از مصادیلق مهلم جهلاد اسلت( را 
ح و دلیل وجلوب آن را  واجلب دانسلته، مناسلب اسلت کله بحثلی در بلاره جهلاد را مطلر

بررسی کنیم.

الف( معنا و انواع جهاد                         
ْهد یعنی طاقت و نیرو و مشّقت و سختی. ُ ْهد و احلج َ احلج

جهاد بر سه گونه است:
1- جنگ و مجاهده براى راندن و دفع دشمن آشکار.

2- جهاد با شیطان و اهریمن.

3- جهاد در مجاهده با نفس.
هر سله معنی فوق در سلخن خداى تعالی و در آیات زیر آمده اسلت که: »َو جاِهُدوا 
ْنُفِسُكْم ِف َسِبيِل اهلِل« ) توبه، 

َ
ْمواِلُكْم َو أ

َ
ِف اهلِل َحّقَ ِجهاِدِه «)حج، 87( و »جاِهُدوا ِبأ

ْنُفِسـِهْم ِف َسـِبيِل اهللِ « )انفال، 
َ
ـْم َو أ ْمواهِلِ

َ
وا َو جاَهـُدوا ِبأ ِذيـَن آَمُنـوا َو هاَجـُر

َّ
41( و »ِإّنَ ال

.)27
و پیامبر عظیم الّشان اسالم فرمود:

اهدون أعدائكم«.  »جاهدوا أهواءكم كما تج
 )با هواهاى نفسانیتان همان گونه جهاد کنید که با دشمنانتان(.

مجاهدة با دست و زبان هر دو انجام می شود، پیامبر فرمود:
»جاهدوا الكّفار بأيديكم و ألسنتكم«1 

رابطه جهاد و قتال: 
واضلح اسلت کله گاهلی در جهلاد بلا دشلمنان نیلاز بله مقاتلله پیلدا می شلود بنابراین 
قتلال بلا دشلمنان خلود نوعی جهاد اسلت کله خداوند پاداش آن را بهشلت می داند لذا 
ـوا َو 

ُ
وُذوا ف  َسـبيى  َو قاَتل

ُ
ْخِرُجـوا ِمـْن ِدياِرِهـْم َو أ

ُ
وا َو أ ذيـَن هاَجـُر

َّ
قلرآن می فرمایلد: »َفال

 ِمْن ِعْنِد 
ً
ْناُر َثوابا

َ
ا اْل ِتَ ْ َ

ری ِمْن ت ْ ج
َ

اٍت ت ْم َجّنَ ُ ّنَ
َ
ْدِخل

ُ
ْم َو َل ئاِتِ ْم َسّیِ ّنَ َعْنُ َر َكّفِ

ُ
وا َل

ُ
ُقِتل

1. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 1،ص 423.
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واِب.«1 
َ
اهلِل َو اهلُل ِعْنَدُه ُحْسُن الّث

ب( اهمیت جهاد
کله در آن  جهلاد در راه خلدا، ترازویلى بلراى سلنجش ایملان اسلت، بله درسلتی 
موقعّیت، هر کس خود را بهتر از سابق خواهد شناخت و میزان دلبستگی و وابستگی 
خلود را بله دنیلا و آنچله در اوسلت، خواهلد دانسلت، در راه خلدا از جان گذشلتن ارزشلی 
بسیار دارد، تا جائی که وقتی حضرت امیرالمؤمنین براى حفظ پیامبر خدا از جان 

خویش می گذرد، این آیه شریفه در شأن او نازل می شود:
ِعَبـاِد  « )بقلره، 

ْ
ُؤوٌف ِبال ـاِس َمـن َيْشـِری َنْفَسـُه اْبِتَغـاء َمْرَضـاِت اهلِل َواهلُل َر »َوِمـَن الّنَ

آیه 207(
»بعضی از مردم جان خود را در برابر خشلنودى خدا می فروشلند و خداوند نسلبت به 

بندگانش مهربان است«.
)ابلن عبلاس نقلل می کنلد، کله این آیله درباره حضرت علی نازل شلده اسلت، در 
»لیلة المبیت« پیامبر از دست مشرکین به غار پناه می برد و حضرت علی  به جاى 
پیامبر، در بسلتر او می خوابد و دشلمن به تصور این که پیامبر در خانه اسلت، خانه را 

محاصره می کند...(
در این آیه شلریفه دّقت کنید که خداوند عاقبت مؤمنین راسلتگو را چگونه توصیف 

می کند:
نُفِسـِهْم ِف 

َ
ْم َوأ ْمَواهِلِ

َ
َّ َلْ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا ِبأ ُ

ِذيَن آَمُنوا ِباهلِل َوَرُسـوِلِه ث
َّ
ْؤِمُنوَن ال ا امْلُ َ َ

»ِإّن
اِدُقوَن« )حجرات، آیه 15( ِئَك ُهُم الّصَ

َ
ْول

ُ
َسِبيِل اهلِل أ

»همانا مؤمنان )واقعی( کسلانی هسلتند که به خدا و رسلول او ایمان آورده، پس از 
آن هیچگاه شک به دل راه ندادند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد کردند، ایشان 

به حقیقت راستگو هستند«.
و اینلان کله ایملان آورده و هجلرت نملوده و بله جهلاد برخواسلته انلد منتظلر رحملت 

پروردگار خویش هستند.

ج( فضیلت جهاد 

در فضیللت جهلاد همیلن بلس کله خداونلد، خود، بلا مجاهدان وارد تجارت شلده و 

1. آنهلا کله در راه خلدا هجلرت کردنلد و از خانه هلاى خلود بیلرون رانلده شلدند و در راه ملن آزار دیدنلد و جنلگ کردنلد 
و کشلته شلدند، بیقیلن گناهانشلان را می بخشلم؛ و آنهلا را در باغ هلاى بهشلتی، کله از زیلر درختانلش نهرهلا جلارى 
اسلت، وارد می کنم. این پاداشلی اسلت از طرف خداوند؛ و بهترین پاداش ها نزد پروردگار اسلت. )آل عمران، 195(
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جلان و مالشلان را می خلرد و در برابلر، بهشلت جلاودان را بلا درجلات بلاال بله آنلان ارزانی 
می دارد:

قرآن می فرماید:
وَن في  َسـبيِل 

ُ
َة ُيقاِتل ّنَ َ ـُم احْلج ُ

َ
ّنَ ل

َ
ـْم ِبـأ ُ

َ
ْموال

َ
ْنُفَسـُهْم َو أ

َ
ْؤِمنـینَ أ ى  ِمـَن امْلُ »ِإّنَ اهلَل اْشـَتر

ف  ِبَعْهِدِه  ْو
َ
ُقْرآِن َو َمْن أ

ْ
يـِل َو ال ج

ْ
ن ْوراِة َو اإْلِ ـا ِفي الّتَ

ً
ْیـِه َحّق

َ
 َعل

ً
ـوَن َوْعـدا

ُ
ـوَن َو ُيْقَتل

ُ
اهلِل َفَیْقُتل

َعظمی «  )توبه، 111(.
ْ
َفْوُز ال

ْ
ذي باَيْعُتْ ِبِه َو ذِلَك ُهَو ال

َّ
وا ِبَبْیِعُكُم ال ِمَن اهلِل َفاْسَتْبِشُر

کله ]در برابلرش[ بهشلت  خداونلد از مؤمنلان جلان هلا و اموالشلان را می خلرد 
بلرای آنلان باشلد. ]بله ایلن گونله کله[ در راه خلدا پیلکار می کننلد، می کشلند و کشلته 
می شوند. این، وعده ی حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن ذکر فرموده 
کنون بشلارت باد بر شلما، به  اسلت و چه کسلی از خدا به عهدش وفادارتر اسلت؟! ا

داد و سلتدی که با خدا کرده اید و این اسلت آن پیروزی بزرگ!

د( اهداف جهاد
جهلاد اسلالمی، دارای اهدافلی بلس مقلدس و واالسلت کله همیلن ویژگلی موجلب 

برتری اش از دیگر جنگ ها می شود. برخی از این هدف ها عبارتند از:
1- براندازی شرک 

هدف از جهاد، کشتار نیست بلکه برداشتن موانع تحقق ارزش های وحی، است که 
شرک، بت پرستی، کفر و باطل گرایى از جلوه های بارز آن است.

 
َ

 َعـى
َ
ـْوا َفـال ُعـْدواَن ِإاّل يـُن هلِلَِّ َفـِإِن اْنَتَ وُهـْم َحـّتَ ال َتُكـوَن ِفْتَنـٌة َو َيُكـوَن الّدِ

ُ
»َو قاِتل

« )بقره، آیه 193(. امِلین
َ

الّظ
و با آنها پیکار کنید؛ تا فتنه )و بت پرسلتی و سللب آزادی از مردم،( باقی نماند؛ و دین 

مخصوص خدا گردد.
2- مبارزه با تبهكاران و گمراه كنندگان

بلرای مجلازات تبله کاران و گملراه گلران کله در فسلاد خلود و جامعه پای می فشلرند 
و سلتم گرانلی کله بلا پیلروی از شلیطان و هلوای نفلس، غلرق در ظلم و سلتیزه جویى با 

عدالت و تأویل حقایق و ترویج باطلند جهاد بسیار کارساز و ستم برانداز است.
کله بلا تأویلل حقایلق در اندیشله فتنله جویلى  ج  امیرمؤمنلان دربلاره ی خلوار

بودند، می فرماید:
ِويل .«1

ْ
أ ِة َو الّتَ ْبَ

ُ
ْيِغ َو ااِلْعِوَجاِج َو الّش  ِفيِه ِمَن الّزَ

َ
 َما َدَخل

َ
ِم َعى

َ
ْسال  ِإْخَواَنَنا ِفي اإْلِ

ُ
»ُنَقاِتل

بلا کسلانی کله در اسلالم بلا ملا برادرنلد، بله دلیلل لغلزش و انحلراف و کجی و اشلتباه و 

1.نهج البالغه، خ 122.
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گزیر از جنگ شده ایم. تأویل حقایق، نا
3- پاسداری از نظام و ارزش های الهى 

حفلظ نظلام اسلالمی و ارزش هلای الهلی یلک تکلیلف اسلت که در سلایه جهاد تحقق 
می پذیلرد. امیرمؤمنلان در ملورد جهلاد با کسلانی که نظلام و ارزش های الهلی را مورد 

هجوم قرار دادند می فرماید:
ْوَطاِنِه َو 

َ
ْوُر ِإَل أ َ َبُه ِلَیُعـوَد احْلج

َ
َب َجل

َ
َبُه َو اْسـَتْجل ـَر ِحْز ـْیَطاَن َقـْد ]َذَمـَر َذّمَ

َ
اَل َو ِإّنَ الّش

َ
»أ

 ِإَل ِنَصاِبه ... «1  
ُ

َباِطل
ْ
َيْرِجَع ال

به هوش باشلید که اینک شلیطان حزب خویش را برانگیخته اسلت و هوادارانش 
را فراهلم خوانلده اسلت، تلا دیگلر بلار جور را بله پایگاه های دیرینش بلاز گرداند و باطل 

را بر اریکه ی قدرت بنشاند،... 
ـّقَ َو َخاَبَط  ـَف احْلَ

َ
َّ ِمـْن ِقَتـاِل َمـْن َخال ي

َ
َعْمـِري َمـا َعـى

َ
و در خطبـه 24 مـی فرمايـد: َو ل

َغّيَ ِمْن ِإْدَهاٍن َو اَل ِإَیاٍن «
ْ
ال

به جان خودم سوگند، که در پیکار و سرکوبى آنها که با حق ستیز کنند و در ماندن 
در گمراهی هم چنان پای بفشارند، کم ترین نرمش و سازشی نخواهم داشت.

4- دفاع از مرزها
دفلع تجلاوز دشلمن بله مرزهلای کشلور و دفلاع از اسلتقالل و تمامیلت ارضی جزء 
حقوق هر ملتی اسلت. متجاوزی که با نادیده گرفتن قوانین و ارزش ها و حقوق 
ملت ها، به خود اجازه ی تجاوز به کشلوری را داده، جز پاسلخ دندان شلکن او را 

بر سلر عقل نمی آورد.
امیرمؤمنان به مردم عراق که مرزهایشلان مورد تجاوز و تاخت و تاز شلایان قرار 
گرفته بود فرمود: »و بادروا جهاد عدوکم«2 و در جهاد با دشمن پیشدستی کنید. و در 

مورد این که متجاوز جز پاسخ دندان شکن نمی فهمد فرمود:
»ردوا احلجر من حيث جاء، فان الشـر ال يدفعه اال الشـر؛3 پاره  سلنگ را به مبدأش 

باز گردانید، که شر را تنها شر دفع می کند.«

روایات
ىن و أمَنُعـَك ِلِعلمـی بـا 

ُ
 اهللُ  تعـال: َيـا بـَن آدَم، َتسـأل

ُ
بـوِر داوود: يقـول اللف( ف َز

عِطيَك َما سـألَت فَتسـَتعینُ به عى َمعِصَیت، َفأُهّمُ 
ُ
َّ باملسـألِة َفا َ

ّ ُتِلّحُ َعى ُ
َينَفُعَك، ث

1. هامن، خ 22.

2. همان، نامه 1. 
3. همان، حکمت 306.
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ن فأسـُتُر َعليـَك، فَكـم ِمـن جيـٍل أصَنـُع َمعـَك و َكـم ِمـن َقبيـٍح  َبتـِك ِسـتِرَك، فَتدُعـو
يَك َغضبًة ال أرض َبعَدها أبدا.1

َ
َتصَنُع معی! يوِشُك أن أغَضَب عل

در زبلور داوود آملده اسلت: خداونلد متعلال می فرمایلد: اى پسلر آدم! تلو از ملن 
خواهشلی می کنلی و ملن بلراى مصلحلت تلو آن را بلرآورده نملی کنلم، اما در خواهشلت 
اصرار می ورزى و من خواسته ات را می دهم و تو از آن در گناه و نافرمانی از من کمک 
می گیلرى. پلس، ملن بلر آن می شلوم تلا آبرویت را ببلرم، لیک مرا می خوانلی و من پرده 
پوشی می کنم. چه خوبیها که به تو نکرده ام و چه بدیها که تو، به من نکرده اى. کم 

مانده است که بر تو چنان خشمی گیرم که دیگر هرگز خشنود نشوم.
ليل َحيُث أَسَرِت   ف َسبيل اهلِل إبراهمُی احلن

َ
 َمْن قاَتل

َ
ل ب(  قال رسول اهلل: »إّنَ أّوَ

، َفَنَفَر إبراهمُی واْسَتْنَقَذُه ِمن أيِدِیْم«.2  
ً
وطا

ُ
وٌم ل الّر

»اولیلن کسلی کله در راه خلدا قتلال و جنلگ نملود، ابراهیلم خلیل بلود، هنگامی که 
لشلکریان روم، للوط را بله اسلارت گرفتنلد، پلس ابراهیلم بله کملک او شلتافت )جنلگ 

کرد( و او را از دست آنها نجات داد«.
 

ُ
: »َمَثل امُلجاِهديَن ِف َسبيِل اهلِل َكَمَثِل القاِئِ القاِنِت ال َيزال

ّ
ج(  قال رسول الل

ِتِه حّت َيْرِجَع إل أهِلِه«.3   ف َصوِمِه َو َصال
کلرم فرملود: »مثلل مجاهدیلن در راه خلدا، مثلل کسلی اسلت کله قائم و  پیامبلر ا
قانلت )در حاللت قیلام و قنلوت( باشلد و همیشله در روزه و نملاز بوده باشلد، تا آنگاه که 

به سوى اهل و خانواده خویش بازگردد«.

داستان

حکوملت عادلله امیلر مؤمنلان علیله السلالم بلراى ملردم دنیاپرسلت و ملادى طاقت 
فرسا بود.

بله گواهلی تاریلخ اسلالم در ملدت کوتاهلی که بله اصرار مردم عللی  حکومت را به 
دسلت گرفت ، بسلیارى از مسللمان نماها که طی 24 سلال بعد از پیغمبر عوض شلده 
  بودنلد و دنیلا را بلر دیلن ترجیح می دادند، تاب عدالت خواهی موالى متقیان علی

را نیاوردند.
کنلده شلدند یلا مشلمول تصفیله  ایلن علده دسلته دسلته از پیراملون حضرتلش پرا

1 . بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 70، ص 366.  
2. مستدرك الوسائل، ج 2, ص 242؛ بحاراالنوار، ج 100،ص 16 - نوادر راوندى، ص 23.

3. مستدرك الوسائل، ج 2، ص 244.
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گردیدند و در شام به معاویه پیوستند یا در نقاط دیگر تحت حمایت او قرار گرفتند.
ملردى از متنفلذان قبیلله معلروف بنی اسلد به نام سلماك بن مخرمه اسلدى یکی از 
ایلن افلراد بلود کله بله واسلطه سلوء باطلن بلا صد نفلر از ملردان قبیله خلود، کوفله ، مرکز 
حکوملت امیرالمؤمنیلن را تلرك گفلت و خود را تحت الحمایه معاویة بن ابى سلفیان ، 

حکمران شامات قرار داد.
سماك بن مخرمه پس از مکاتبه با معاویه اجازه یافت که در رقه شهر مرزى سوریه 
در سلاحل فلرات واقلع در ملرز شلمالی علراق سلکونت گزینلد. متعاقلب آن هفتصلد نفلر 

دیگر از بنی اسد از کوفه گریختند و در رقه به سماك و نفرات وى پیوستند.
این عده که از دشلمنان امیرالمؤمنین و طرفدار عثمان خلیفه سلوم بودند، همین 
که متوجه شدند امیر مؤمنان در راه خود به صفین به شهر آنها رسیده است ، به درون 

شهر پناه بردند و در به روى علی  و سپاهیان او بستند!
حضلرت از ملردم رقله خواسلت پللی بلر روى فرات ببندند تا سلپاهیان او عبور کنند و 

در آن سو به جلودارى معاویه بروند.
کله علده اى مسلیحی و بقیله طرفلدار عثملان بودنلد و همگلی از  وللی اهاللی شلهر 

معاویه پیروى می نمودند، از تقاضاى حضرت سر باز زدند!
آنهلا کشلتی هلا را در اختیلار خلود گرفتنلد و بله نقطله اى بردنلد کله سلربازان حضرت 

نتوانند از آنها براى عبور خود یا بستن پل استفاده کنند.
عللی  نیلز آنهلا را رهلا کلرد و تصمیلم گرفلت خلود از پلل بلیلخ واقلع در بیلرون رقله 

بگذرد.
حضلرت ماللك اشلتر، سلردار خلود را در آنجلا باقلی گذاشلت تلا بله کار سلپاه رسلیدگی 
کند. مالك خطاب به سلران رقه که در شلهر متحصن شلده بودند و در برجها دیده می 
گر امیرالمؤمنین رفت و شما پلی براى عبور  شدند، گفت : اى مردم رقه ! به خدا قسم ا
سلپاهیان او در ایلن نقطله بنلا نگردیلد تلا حضرت از آن بگذرد، پاسلخ شلما را با شمشلیر 
خواهلم داد. جنگجویانتلان را بله قتل می رسلانم و شلهرتان را ویلران کرده اموالتان را 

مصادره می کنم .
سلران رقه با شلنیدن این سلخن به گفتگو پرداختند و گفتند مالك حتما به سلوگند 

خود عمل می کند. علی هم او را به همین منظور در اینجا باقی گذاشته است .
سلپس به مالك پیغام دادند که آماده اند پل را بسلازند. وقتی اهالی براى سلاختن 

پل گرد آمدند مالك فرستاد امیرالمؤمنین را خبر کردند و حضرت نیز آمد.
پس از آنکه مردم رقه پل را ساختند، علی  نخست اثاث و وسائل سنگین سپاه 
یکصلد هلزار نفلرى خلود را بله آن سلوى فلرات منتقل سلاخت ، سلپس سلربازان را عبور 
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داد و خود نیز از آن گذشت .
حضرت دسلتور داد مالك به سله هزار سلرباز در آنجا توقف کند تا همه نفرات از پل 

بگذرند و خود نیز آخرین فردى باشد که از پل می گذرد.
کار، ملردم کینله توز رقله پل را  بدیلن گونله بلا تهدیلد ماللك اشلتر، سلردار رشلید و فلدا
بسلتند و سلپاهیان موالى متقیان به سلالمت از آن گذشلتند و به جلودارى معاویه در 

سرزمین صفین رفتند.
هنگامی که امیرالمؤمنین  به شهر رقه رسید و مالحظه فرمود اهالی شهر دروازه 

ها را به روى حضرت بسته اند، در موضعی به نام بلیخ فرود آمد.
کله در آنجلا در صومعله خلود ملی زیسلت ، وقتلی از چگونگلی لشکرکشلی  راهبلی 
امیرالمؤمنین و مقام و موقعیت حضرت باخبر شد، از صومعه به زیر آمد و به آن رهبر 

شایسته گفت :
گردان  مکتوبلى نلزد ماسلت کله از پلدران خلود بله ارث بلرده ایم . ایلن مکتوب را شلا

حضرت عیسی بن مریم نوشته اند.
اجلازه ملی خواهلم آن را بله اطلالع شلما برسلانم . حضلرت فرملود: بخلوان ! راهلب 

مکتوب را بدین گونه قرائت نمود:
بنلام خداونلد بخشلنده مهربلان . خدائلی کله در گذشلته فرملان داد و کتابهلا نلازل 
کرده ، در میان مردمی بى سلواد پیغمبرى بر می انگیزد که برایشلان کتاب و حکمت 

بیاموزد، و آنها را به راه خداوند راهنمایى کند.
نه درشتخوى و سنگدل است ، و نه در بازار با صداى بلند سخن می گوید، و نه بد 

را به بدى پاداش می دهد، دشمن را می بخشد و از خطاى وى در می گذرد.
پیلروان او سپاسلگزارانی هسلتند کله خلدا را در نقلاط مرتفلع و بلنلدى هلا و پسلتی هلا 
کی او گویاسلت ،  سلپاس می گویند. زبان ایشلان به بزرگداشلت خداوند و یگانگی و پا

و خداوند او را بر دشمنانش پیروز می گرداند.
وقتلی خداونلد او را از ایلن جهلان بلرد، املت وى دسلت بله اختلالف ملی زننلد، آنگاه 
مدتی وحدت خود را حفظ می کنند. سلپس بار دیگر دچار اختالف می شلوند، و از آن 
پس مردى شایسته از امت او از کنار شط می گذرد که مردم را به کار نیك امر می کند، 
و از املور ناشایسلت بلر حلذر ملی دارد، مطابلق حلق و عداللت حکم می کنلد، و در صدور 

حکم رشوه نمی گیرد.
کسلترى کله دسلتخوش بلاد شلده ، پسلت تلر اسلت . هیلچ گاه از  دنیلا در نظلر او از خا
یلاد خداونلد غافلل نیسلت . هلر کلس از ملردم ایلن نقلاط، آن پیغمبلر را مالقلات کنلد و 
بله او ایملان بیلاورد، پلاداش وى خوشلنودى ملن و بهشلت اسلت ، و هلر کلس آن بنلده 
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شایسلته را مالقلات نملود، بایلد بله یلارى وى برخیلزد، چلون کشلته شلدن در رکاب او 
شهادت است .

سلپس راهلب گفلت : ملن در خدملت شلما خواهلم بلود و از شلما جلدا نمی شلوم تا هر 
سرنوشتی داشتید من نیز در آن شریك باشم !!

امیرالمؤمنیلن گریسلت و فرملود: خلدا را شلکر ملی کنلم کله در نلزد او فراموش   نشلده 
بودم ، او را حمد می کنم که مرا در کتاب هاى برگزیدگانش یاد کرده است !

راهب با امیرالمؤمنین همراه شلد. چنان مورد تفقد آن حضرت قرار گرفت که نهار 
و شام را با وى صرف می کرد.

راهلب در جنلگ صفیلن کشلته شلد. هنگاملی کله سلربازان علراق خواسلتند کشلته 
شلدگان خود را دفن کنند، علی  فرمود: بگردید راهب را پیدا کنید. وقتی کشلته او 

را پیدا کردند، امیرالمؤمنین بر وى نماز گزارد و به خاك سپرد.
سلپس فرمود: این مرد از ما خاندان پیامبر اسلت ! و پى در پى براى شلادى روح او 

آمرزش خواست.1

 خالصه و نتیجه گیری

• آیه شریفه می فرماید جهاد در راه خدا یک ارزش است )مایه عزت و آبرو، افتخار 
کلراه داریلد، چلرا کله از آثلار و برکاتلش  و موفقیلت اسلت( املا شلما بلر اثلر نادانلی از آن ا
بى خبرید و به عکس سکوت و خاموشی و ترک جهاد را مایه سالمت و سعادت و یک 

ارزش می پندارید در حالی که مایه بدبختی شماست. 
کم  • افراد بشلر نباید تشلخیص خودشلان را در مسلائل مربوط به سرنوشتشلان حا
سازند چرا که علم آنها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهوالت 
همچون قطره اى در برابر دریاسلت آنها با توجه به علم محدود خود در برابر علم بى 
پایلان خداونلد نبایلد در برابلر احلکام الهلی روى در هلم کشلند بایلد به طور قطلع بدانند 
گر جهاد و زکات و روزه و حج را تشلریع کرده همه به سلود  که خداوند رحمان و رحیم ا

آنهاست.
• بیشلترین مفسلرین اّتفاق دارند که این آیه بر وجوب جهاد داللت می کند چیزى 
گر تمام مردم از آن خوددارى کردند همه  که هسلت وجوب آن »کفایى« اسلت یعنی ا
گلر عده اى که براى آن کافی هسلتند، بله آن قیام نمودند وجوب آن  گناهکارنلد وللی ا

از دیگران برداشته می شود. 

1. رشح نهج البلغه ابن اىب الحديد. ج 3 ص 205.
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کلی کله خلواه ناخلواه در زندگلی هلر  •  مقاوملت در مقابلل مصائلب و حلوادث دردنا
کلس پیلش می آیلد و گاهلی افلراد را چنان منقلب می سلازد که رشلته زندگی را به کّلی از 

دستشان بیرون می برد.
رضلا و تسللیم در برابلر چنیلن حلوادث، بله انسلان روح صبلر و پایلدارى و تالش براى 

ساختن آینده اى بهتر و زدودن گرد و غبار یأس، از صفحه خاطر می بخشد.
•  خیلر و شلر از دیلد یلک فلرد معتقلد بله مبلدأ و معاد این اسلت که هر چله مایه تکامل 
بشلر و سلوق او بله طلرف اهلل شلود خیلر و هلر چله باعلث تنلّزل و انحطلاط و دورى از خدا 
گر خود را محور قرار دادیم  شود، شّر است. هر کمالی خیر و هر عدم کمالی شّر است. ا
و خود محور شدیم می گوئی این امور براى من شّر است، یا خار کنار گل شّر است ولی 
خود خار سپر حفاظتی گل است تا حیوانات را از حریم گل دور کنند آنها مایه حفاظت 

حیثیت گل هستند ولی گلچین خود را می نگرد.
قرآن کریم مصادیقی برای خیر و شلر بیان کرده اسلت که مبتنی بر شلریعت و راهی 
اسلت کله مؤمنیلن بایلد طلی کنند و به منزله تابلوهای راهنمایى اسلت کله راه را برای 

اهل ایمان از بى راهه نشان میدهد. 
• قلرآن مصادیقلی ماننلد جهلاد، روزه، تقلوی، توبله و امت اسلالم را از مصادیق خیر 
و بخلل، تعقلل نکلردن، ضالللت پیشلگان، ظالملان و سلوء ظلن بله خلدا را از مصادیلق 

شّر میداند. 
کله در آن  • جهلاد در راه خلدا، ترازوئلی بلراى سلنجش ایملان اسلت، بله درسلتی 
موقعّیت هر کس خود را بهتر از سلابق خواهد شلناخت و میزان دلبسلتگی و وابسلتگی 

خود را به دنیا و آنچه در اوست، خواهد دانست.
»هرگلز، مؤمنانلی کله )بلدون هیلچ علذرى ماننلد نابینایى و ملرض و غیلره( جهاد را 
ترک نمایند با آنان که به مال و جان در راه خدا جهاد کنند )در مراتب ایمان، یکسان 
کار بله جلان و مال را بلر نشسلتگان، از حیث مرتبه  نخواهنلد بلود، خلدا مجاهلدان فلدا
و مقلام بلنلدى و برتلرى بخشلیده اسلت و همله اهل ایمان را وعلده نیکو )که دخول در 

بهشت است( فرموده است.«
گاه کله بله اهمیلت جهلاد و تأثیلر آن در عظملت و علزت مسللمین واقلف    افلراد نلاآ
کله بلا آن بله  نیسلتند آن را املرى خشلونت آمیز و زیانبلار می پندارنلد و طبیعلی اسلت 
گاه که به اسلرار جهاد و  علداوت برخیزنلد یلا بلراى آنهلا ناخوشلایند باشلد. اما مؤمنلان آ

حتی شهادت فی سبیل اهلل آشنا هستند به آن عشق می ورزند.
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ـذی ُيْنِفُق 
َّ
ذى  َكال

َ
ـّنِ َو اْل ـوا َصَدقاِتُكـْم ِبامْلَ

ُ
ذيـَن آَمُنـوا ال ُتْبِطل

َّ
ـا ال َ ّیُ

َ
»يـا أ

ْیِه 
َ
ُه َكَمَثِل َصْفواٍن َعل

ُ
َثل َ َ

َیـْوِم اْلِخِر ف
ْ
ـاِس َو ال ُيْؤِمـُن ِباهلِل َو ال ـُه ِرئـاَء الّنَ

َ
مال

ا َكَسـُبوا َو اهلُل ال  وَن َعى  َشْ ٍء ِمَّ  ال َيْقـِدُر
ً
ـدا

ْ
 َفَتَرَكـُه َصل

ٌ
صاَبـُه واِبـل

َ
ُتـراٌب َفأ

يَن« كاِفر
ْ
َقْوَم ال

ْ
ِدی ال َیْ

]سوره بقره، آيه 264[

»اى كسـانى كـه ایمـان آورده ایـد! بخشـش هاى خـود را بـا منـت و آزار، باطـل 
كـه مـال خـود را بـراى نشـان دادن بـه مـردم، انفـاق  نسـازید! هماننـد كسـى 
مى كنـد؛ و بـه خـدا و روز رسـتاخیز، ایمـان نمـى آورد؛ )كار او( همچـون قطعـه 
سنگى است كه بر آن، )قشر نازكى از( خاك باشد؛ )و بذرهایى در آن افشانده 
شـود؛( و رگبـار بـاران بـه آن برسـد، )و همـه خـاك هـا و بذرهـا را بشـوید،( و آن را 
صاف )و خالى از خاك و بذر( رها كند. آنها از كارى كه انجام داده اند، چیزى به 

دست نمى آورند؛ و خداوند، جمعیت كافران را هدایت نمى كند.«
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واژه های مهم

__   مّن  

 )بفتح میم( طبرسی ذیل آیه 262 بقره و 164 آل عمران می گوید:
ُنوٍن«) فصلت، 8(؛  ْجٌر َغْیـُر َمْ

َ
ْم أ ُ »َملّن« در اصلل بله معنلی قطع اسلت و از آنسلت »لَ

خ کشیدن نعمت  ع و ابدى. مّنت نهادن و به ر یعنی براى آنهاست پاداش غیر مقطو
را از آن جهت  منت گویند که وظیفه نعمت شده را قطع می کند )دیگر بر او الزم نیست 
در مقابلل نعملت تشلکر کنلد یلا چیلز دیگلرى انجلام دهلد( ایضلا منلت بله معنلی نعمت 

ج می شود. است که شخص بواسطه آن از گرفتارى قطع و خار
راغب نسبت این معنی را به »قیل« داده و گوید: »من« چیزى است که با آن وزن 
کنند، وزن شلده را موزون و ممنون گویند. مّنة به معنی نعمت سلنگین اسلت. مّنت 
دو جلور اطلالق دارد: فعللی و قوللی. مّنلت خلدا فعلی اسلت و آن سلنگین کردن بندگان 
« یعنی خداونلد بر مؤمنان نعمت  ْؤِمِنینَ  امْلُ

َ
َقـْد َمّنَ اهلُل َعـى

َ
بلا نعملت و عطّیله اسلت »ل

خ کشلیدن نعمت اسلت قبیح می باشلد مگر  بخشلید. و مّنت قولی که شلمردن و به ر
وقتیکه طرف کفران نعمت کند.1

ذی
َ
__    أ

 اذّیت و آزارى است که به هر ذى روحی  جسما و یا روحا همراه عواقب آن   می رسد، 
چه دنیائی و چه اخروى،2

__   صفوان
کلمه »صفوان« و نیز کلمه »صفا« به معناى سنگ صاف و سخت است3

 
ٌ

__   واِبل

اصل در ماده )راء- باء- واو( این است که به معناى زیادى استعمال شود و کلمه 

ذى  .
َ
1. قاموس قرآن، ج 6، ص 292-أ

2. همان، ص 166.
3. المیزان،  ذیل آیه. 
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ربوه به کسر و فتح و ضم  راء هر سه به معناى زمین خوبى است که گیاه در آن بسیار 
می شود و نمو می کند. کلمه »وابل« به معناى باران تند و رگبار طوالنی است.1

__   صلد
»

ً
دا

ْ
»َفَتَرَكُه َصل

سنگی سخت که چیزى را نمی رویاند. 

نکات تفسیری

 بیان عالمه طباطبایی ذیل آیات انفاق در سوره بقره

از آیله 261 اللی 274 سلوره مبارکله بقلره در بلاره انفلاق بحلث شلده اسلت بنابرایلن 
بررسلی آیلات مذکلور می توانلد شلرایط، آداب، آفلات و ثملرات انفلاق را بله خوبلى بیلان 
کند  که به برخی از آنها به طور مفصل اشاره کرده و برخی موارد را نیز در انتهای بحث 

به طور خالصه خواهیم آورد.

1(  ارتباط سیاقی آیات به یک دیگر 

آیلات ملورد بحلث، ملردم را دعلوت بله انفلاق می کنلد و در مرحلله اول، جهلت ایلن 
دعلوت و غرضلی را کله در آن اسلت بیلان نملوده و می فرماید: هدف از این کار باید خدا 
باشلد نه مردم و در مرحله دوم صورت عمل و کیفیت آن را تبیین کرده که باید منت 
و اذیت به دنبال نداشلته باشلد و در مرحله سلوم وضع آن مال را بیان می کند که باید 
طیب باشد نه خبیث و در مرحله چهارم مورد آن را که باید فقیرى باشد که در راه خدا 
فقیر شده و در مرحله پنجم اجر عظیمی که در دنیا و آخرت دارد بیان نموده است.2 

2 ( حق اهلل و حق الناس
یکلی از بزرگ تریلن املورى کله اسلالم در یکلی از دو رکلن »حقلوق النلاس« و »حقلوق 
گون، مردم را بدان وادار می سازد،  اهلل« مورد اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گونا
انفلاق اسلت پلاره اى از انفاقلات از قبیلل زکات، خملس، کفلارات ماللی و اقسلام فدیه را 
واجلب نملوده و پلاره اى از صدقلات و املورى از قبیلل وقلف، سلکنی دادن ملا دام العمر 

کسی، وصیت ها، بخشش ها و غیر آن را مستحّب نموده است.3

1. همان.
2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2،ص 587.

3. همان. 



334

3( اهداف انفاق 

از نظـر عالمـه طباطبایـى وجـوب انفـاق از دیـدگاه قـرآن دو هـدف مهـم را دنبـال 
مى کنـد: نخسـت تعدیـل ثـروت و کـم کـردن فاصلـه طبقاتـى و دوم ایجـاد 

برادری و موّدت در میان مسلمین.
ایشلان در توضیلح مدعلای خلود می نویسلد: غلرض خداونلد ایلن بلوده کله بدیلن 
وسلیله )از طریلق نهادینله شلدن انفلاق در جامعله( طبقلات پاییلن را کله نمی تواننلد 
بلدون کملک ماللی از ناحیله دیگلران حوائلج زندگی خلود را برآورند، ملورد حمایت قرار 
داده تا سطح زندگیشان را باال ببرند،  در نتیجه افق زندگی طبقات مختلف را به هم 

نزدیک ساخته و اختالف میان آنها را از جهت ثروت و نعمات مادى کم کند.
و از سلوى دیگلر تلوان گلران و طبقله مرفه جامعله را از تظاهر به ثروت یعنی از تجمل و 
آرایش  مظاهر زندگی، از خانه و لباس و ماشلین و غیره نهی فرموده و از مخارجی که در 
ج  نظر عموم مردم غیر معمولی است و طبقه متوسط جامعه تحمل دیدن آن گونه خر

ها را ندارد )تحت عنوان( نهی از اسراف و تبذیر و امثال آن، جلوگیرى نموده است. 
و غرض از اینها ایجاد یک زندگی متوسطی است که فاصله طبقاتی در آن فاحش 
گشلته،  و بیلش از انلدازه نباشلد، تلا در نتیجله، ناملوس وحلدت و همبسلتگی زنلده 
خواسلتگاه هلاى متضلاد و کینه هلاى دل و انگیزه هلاى دشلمنی بمیرند، چون هدف 
قرآن این اسلت که زندگی بشلر را در شلؤون مختلفش نظام ببخشلد و طورى تربیتش 
دهلد کله سلعادت انسلان را در دنیلا و آخلرت تضمیلن نمایلد و بشلر در سلایه ایلن نظلام 
در معارفلی حلق و خاللی از خرافله زندگلی کنلد، زندگلی همله در جامعله اى باشلد کله جو 
ک از آنچله خلدا ارزانیلش  کلم بلر آن باشلد و در نتیجله در عیشلی پلا فضائلل اخلالق حا
داشلته اسلتفاده کنلد و داده هلاى خلدا برایلش نعملت باشلد، نه عذاب و بلال و در چنین 

جّوى، نواقص و مصائب مادى را برطرف کند.

ثار اجتماعی و اخروی انفاق   4( فوائد و آ
بعضلی معتقدنلد آثلار انفاق مربوط به آخرت اسلت چرا که بلرکات انفاق در دنیا بروز 
و ظهوری ندارد و با انفاق اموال مردم کم می شود لکن عالمه طباطبایى می فرمایند 

بیان آیه مطلق است و آثار انفاق هم شامل دنیاست هم آخرت:
در آیه مورد بحث، مثلی را که آورده مقید به آخرت نکرده و به طور مطلق فرموده: 
خلدا انفلاق شلما را مضاعلف می کنلد پلس هم شلامل دنیا می شلود و هم شلامل آخرت، 
فهلم عقالیلى هلم ایلن را تاییلد می کنلد بلراى اینکله کسلی کله از دسلترنج خلود چیلزى 
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انفلاق می کنلد هلر چنلد ابتلدا ممکن اسلت به قلبش خطور کند که ایلن مال از چنگش 
گر کمی دقت کند خواهد دید که جامعه انسانی  رفت و دیگر به  او بر نمی گردد، لیکن ا
بله منزلله تلن واحلد و داراى اعضلاى مختللف اسلت و اعضلاى آن هلر چنلد اسلامی و 
ع، یلک تلن را تشلکیل می دهنلد و در غلرض و  اشلکال مختللف دارنلد، املا در مجملو
هلدف زندگلی متحلد هسلتند، از حیلث اثر هلم همه مربوط به هم هسلتند، وقتی یکی 
از اعضلا، نعمتلی را از دسلت می دهلد مثلال فاقلد صحلت و سلالمتی شلده و در عملل خود 
کنلد می گلردد، همیلن عارضله هلر چند که در نظر بدوى، متوجه یک عضو اسلت، ولی 
در حقیقلت تملام بلدن در عملل کرد خود کند و سسلت می گردد و به خاطر نرسلیدن به 

اغراض زندگی خسران و ضرر می بیند.  
گر دچار فقلر و احتیاج  پلس یلک فلرد از جامعله کله عضلوى از یلک مجموعه اسلت، ا
شد و ما با انفاق خود وضع او را اصالح کردیم، هم دل او را از رذائلی که فقر در او ایجاد 
ک نملوده ایلم و هلم چلراغ محبت را در دلش ایجلاد کرده ایم و هم زبانش را  می کنلد پلا
به گفتن خوبى ها به راه انداخته ایم و هم او را در عمل کردش نشلاط بخشلیده ایم و 
این فوائد عاید همه جامعه می شلود، چون همه افراد جامعه به هم مربوط هسلتند، 
گر این  پلس انفلاق یلک نفلر، اصلالح حال هزاران نفر از افراد جامعه اسلت و مخصوصا ا
انفلاق در رفلع حوائلج نوعلی، از قبیلل تعلیم و تربیت و امثال آن باشلد. این اسلت آثار و 

فوائد انفاق.
وقتلی انفلاق در راه خلدا و بله انگیلزه تحصیلل رضلاى او باشلد، نملو و زیلاد شلدن آن 
از للوازم  تخللف ناپذیلر آن خواهلد بلود، چلون فوائلد انفلاق در غیلر راه خدا ممکن اسلت 
تلوأم بلا ضررهایلى باشلد که )حتما هسلت( براى اینکه وقتی رضلاى خدا انگیزه آدمی 
نباشد ال بد انگیزه این هست که من توان گر به فقیر انفاق کنم تا شر او را از خود دفع 
نمایلم و یلا حاجلت او را بلرآورم، تلا اعتداللی به حال جامعه ببخشلم و فاصله طبقاتی را 
کلم کنلم )و در همله ایلن فرض ها به طور غیر مسلتقیم منافعی عاید خود انفاق کننده 
می شود( و این خود نوعی استخدام و استثمار فقیر به نفع خویش است، که چه بسا 
کم شلود و  در دل فقیر آثار سلوء به جاى گذارد و چه بسلا این آثار سلوء، در دل فقرا مترا
گر انفاق تنها براى رضاى خدا صورت بگیرد و انفاق   ناآرامی و بلوا  به راه بیندازد، اما ا
کننده به جز خشنودى او هدفی و منظورى نداشته باشد، آن آثار سوء پدید نمی آید و 

در نتیجه این عمل خیر محض می شود.1                        

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 2،ص 596 ل 595.
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5( از شرایط انفاق احتراز از منت و آزار است  
وٌف َو َمْغِفَرٌة َخْیٌر ِمْن َصَدَقٍة«  َمْعُر

ٌ
»َقْول

قلول معلروف آن سلخنی اسلت کله مردم بر حسلب عادت آن را غیلر معمول ندانند، 
که البته به اختالف عادات مردم مختلف می شلود و کلمه مغفرت در اصل به معناى 
پوشلاندن اسلت و غنلی مقابلل حاجلت و فقلر اسلت و حللم بله معنلاى سلکوت در برابلر 

سخن و یا عمل ناهنجار دیگران است.
آیله شلریفه خداونلد متعلال قلول معلروف و آمرزیلدن و مغفلرت )یعنلی  در ایلن 
چشم پوشی از بدى ( را بر صدقه اى که گوشه و کنایه داشته باشد ترجیح داده و این 
مقابله داللت دارد بر اینکه مراد از قول معروف این اسلت که وقتی می خواهی سلائل 
را رد کنلی بلا زبانلی خلوش رد کنلی، مثلال دعایش کنی کله خدا حاجتت را بلرآورد. البته 
گر لفظی  ایلن در صورتلی اسلت کله سلائل سلخنی کله باعث ناراحتی تو باشلد نگویلد و ا
خالف ادب گفت باید چنان رفتار کنی که او خیال کند سلخن زشلتش را نشلنیده اى 
و آن دعلاى خیلر و ایلن چشم پوشلی ات از سلخن زشلت او، بهتلر از آن اسلت کله بله او 
صدقله اى بدهلی و بله دنباللش آزار برسلانی، چلون آزار و منلت نهادن انفلاق  کننده  به 
این معنی خواهد بود که می خواهد بفهماند آن مالی که انفاق کرده در نظرش بسیار 
عظیم اسلت و از درخواسلت سلائل ناراحت شلده اسلت و این دو فکر غلط دو بیمارى 
ک کند چلون مؤمن باید متخّلق به  اسلت کله بایلد انسلان بلا ایملان، دل خود را از آن پا
اخالق خدا باشلد و خداى سلبحان غنی اى اسلت که آنچه نعمت می دهد در نظرش 
بزرگ نمی نماید و هر بخششی می کند آن را بزرگ جلوه نمی دهد و نیز خداى سبحان 
کاران عجلله نمی کنلد و در برابلر جهاللت خشلم نمی کند  حلیلم اسلت و در مؤاخلذه جفلا

و به همین جهتی که گفته شد آیه شریفه، با دو نام غنی و حلیم ختم شده است.1

6( ریا كارى در هر عمل مستلزم نداشتن ایمان به خدا و روز جزا در آن عمل است 
ُه َكَمَثِل َصْفواٍن 

ُ
َثل َ َ

َیْوِم اْلِخِر ف
ْ
اِس، َو ال ُيْؤِمُن ِباهلِل َو ال ـُه ِرئـاَء الّنَ

َ
ـِذی ُيْنِفـُق مال

َّ
»َكال

ِدی  ا َكَسـُبوا َو اهلُل ال َیْ وَن َعى  َشْ ٍء ِمَّ  ال َيْقِدُر
ً
دا

ْ
 َفَتَرَكـُه َصل

ٌ
صاَبـُه واِبـل

َ
ْیـِه ُتـراٌب َفأ

َ
َعل

يَن« كاِفر
ْ
َقْوَم ال

ْ
ال

کار نمی توانند   از آنجایى که خطاب اول آیه فقط شامل مؤمنین بود- چون افراد ریا
مؤمن باشلند، چون به فرموده خدا، منظور اینها از اعمالشلان خدا نیسلت- به همین 
کار  جهت خداوند متعال مؤمنین را صریحًا از ریا نهی نکرد و نفرمود: »اى مؤمنین ریا
نباشلید« بلکله افلرادى را کله صدقله می دهنلد و بله دنباللش منلت و اذیلت می رسلانند 

1. همان،ص 597.
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کار بى ایملان کلرد، کله صدقاتشلان باطلل و بى اجلر اسلت و فرمود:  تشلبیه بله افلراد ریلا
»عملل چنیلن مؤمنلی شلبیه بله عملل او اسلت،« و نفرملود: »مثلل آن اسلت« زیرا عمل 
مؤمن در ابتدا صحیح انجام می شود، ولی بعدا پاره اى عوامل مثل منت و اذیت آن 

کار از همان اول باطل است.   را باطل می سازد، ولی عمل ریا
کار در انفاقلش بله خلدا و روز جلزا، ایملان نداشلتن او بله  ملراد از ایملان نداشلتن ریلا
دعلوت پلروردگارى اسلت کله او را بله انفلاق می خوانلد و ثواب هایلى جزیلل و عظیلم 
گلر بله دعلوت ایلن داعلی و بله روز قیاملت )روزى کله  بله وى وعلده می دهلد، چلون ا
پاداش هلاى اعملال در آن روز ظاهلر می شلود( ایملان می داشلت، در انفاقلش قصلد ریا 
نمی کرد و تنها عمل را براى خاطر خدا می آورد و عالقمند به ثواب جزیل خدا می شد. 
پلس منظلور از ایلن کله فرملود، ایملان به خلدا ندارد این نیسلت که اصال بله خداوندى 

خدا قائل نیست.
و از آیـه شـریفه چنیـن بـر مى آیـد كـه ریـا در هـر عملـى كـه آدمـى انجـام مى دهـد 

مستلزم نداشتن ایمان به خدا و به روز جزا در همان عمل است.
کار به سنگ را بیان می کند، معناى وسیعی است که هم  این آیه وجه شباهت ریا
کار هسلت و هلم در آن سلنگ و آن بى اثلر و سسلت بلودن عملل اسلت هلم چنلان  در ریلا
کی که روى سلنگ صاف قرار دارد با بارانی اندک از بین رفته و نمی تواند اثرى  که خا

داشته باشد.
کار و کافر به وجهی  يـَن« حکلم را نسلبت به ریا كاِفِر

ْ
َقـْوَم ال

ْ
ـِدی ال و جملله: »َو اهلُل ال َیْ

کاریش یکی از مصادیق کافر است و خدا  عام بیان می کند و می فرماید: ریا کننده در ریا
مردم کافر را هدایت نمی کند و به همین جهت جمله نامبرده کار تعلیل را می کند.  

و خالصه معناى این مثل آن است که کسی که در انفاق خود مرتکب ریا می شود، در 
ریا کردنش و در ترتیب ثواب بر انفاقش حال سنگ صافی را دارد که مختصر خاکی روى 
آن باشد، همین که بارانی تند بر آن ببارد، همین بارانی که مایه حیات زمین و سرسبزى 
آن و آراسلتگی اش به گل و گیاه اسلت، در این سلنگ خاک آلود چنین اثرى ندارد و خاک 
نامبرده  در برابر آن باران دوام نیاورده و به کلی شسته می شود، تنها سنگی سخت می ماند 
که نه آبى در آن فرو می رود و نه گیاهی از آن می روید، پس وابل )باران پشت دار( هر چند 
از روشن ترین اسباب حیات و نمو است و همچنین هر چند خاک هم سبب دیگرى براى 
آن اسلت، اما وقتی محل این آب و خاک، سلنگ سلخت باشلد عمل این دو سلبب باطل 
می گردد، بدون اینکه نقصی و قصورى در ناحیه آب و خاک باشد، پس این حال سنگ 

سخت بود و عینًا حال ریاکار نیز چنین است:
کار در عملل خلود خلدا را در نظلر نمی گیرد، ثوابلى بر عملش  بلراى ایلن کله وقتلی ریلا
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مترتلب نمی شلود، هلر چنلد کله نفلس عمل هیچ نقصلی و قصورى نلدارد، چون انفاق 
سلببی اسلت روشلن بلراى ترتیلب ثلواب، لیکلن بله خاطلر اینکله قللب صاحبلش چلون 

سنگ است، استعداد پذیرفتن رحمت و کرامت را ندارد.
و از همیلن آیله بلر می آیلد کله قبول شلدن اعمال، احتیاج به نیتلی خالص و قصدى 
به وجه اهلل دارد. شلیعه و سلنی هم از رسلول خدا � روایت کرده اند که فرمود: »انا 

االعمال بالنيات« معیار در ارزش اعمال تنها نیت ها هستند.1

7( تشبیه و تمثیل انفاق خالص و انفاق توأم با من و اذى 

» ...
ٌ

صاَبا واِبل
َ
ْبَوٍة أ ٍة ِبَر »َكَمَثِل َجّنَ

غلرض از ایلن مثلل ایلن اسلت کله بفهمانلد انفاقلی کله صرفلا لوجله اهلل و بله خاطلر 
خداسلت هرگلز بلى اثلر نمی مانلد و به طور قطع روزى، حسلن اثرش نمودار می شلود، 
بلراى اینکله ملورد عنایلت الهّیله اسلت و از آنجلا کله جنبله خدایلى دارد و متصلل بله 
خداسلت )مانند خود خدا( باقی و محفوظ اسلت، هر چند که این عنایت بر حسلب 
اختلالف درجلات خللوص، مختللف می شلود و در نتیجله وزن و ارزش اعملال هلم 
بله هملان جهلت مختللف می گلردد، هلم چنلان کله باغلی کله در زمیلن حاصلل خیلز 
ایجلاد شلده، وقتلی بلاران می آید بالدرنلگ خوردنی هایش را به وجهلی بهتر تحویل 
می دهلد، هلر چنلد کله ایلن تحویلل دادنلش و ایلن خوردنی هایش به خاطلر اختالف 
بلاران )کله یکلی مطلر اسلت و دیگلرى طل(، از نظلر خوبى درجاتی پیلدا می کند. و به 
خاطلر وجلود همیلن اختلالف بلود که ایلن دنباله را به گفتار خلود اضافه نمود، که »َو 
ـوَن َبِصيـٌر« یعنلی خلدا به آنچه می کنید بینا اسلت و مسلئله پاداش دادن 

ُ
اهلُل ِبـا َتْعَمل

بله اعملال برایلش مشلتبه و درهلم و برهلم نمی شلود، ثواب این را بلا آن دیگر و ثواب 
دیگلرى را به این نمی دهد.  

8( كیفیت مالی كه باید انفاق بشود
باِت ما َكَسْبُتْ « ْنِفُقوا ِمْن َطّیِ

َ
ِذيَن آَمُنوا أ

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
»يا أ

و معنلاى آیله روشلن اسلت، نکتله اى کله بایلد بله آن توجله کلرد ایلن اسلت کله خداى 
تعالی در این آیه کیفیت مالی را که انفاق می شود بیان نموده و می فرماید: باید از اموال 
طیلب باشلد، نله خبیلث، یعنلی مالی باشلد که فقیر به رغبت آن را بگیلرد نه به کراهت و 
اغملاض، بلراى اینکله کسلی کله نخواهلد بلا بلذل ملال طیب، خویشلتن را بله صفت 

1. همان،ص 598-599.
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بخشلنده متصلف سلازد و بخواهلد ملال خبیلث خلود را از سلر بلاز کنلد و زندگلی خلود را 
از چنیلن آلودگلی هلا رهلا سلازد، چنیلن کسلی دوسلتدار کار نیلک نمی شلود و چنیلن 
انفاقلی نفلس او را بله کماللی نمی رسلاند و بله همیلن جهلت اسلت کله می بینیلم آیله 
يٌد« شروع شده است چون این جمله به ما  ّنَ اهلَل َغىِنٌّ َحِ

َ
ُموا أ

َ
شریفه با جمله: »َو اْعل

می فهماند که باید در انفاق خود بى نیازى و حمد خداى را در نظر بگیریم، که خدا 
در عیلن  ایلن کله احتیاجلی بله انفلاق ما ندارد، ملع ذلک انفاق طیب ما را می سلتاید، 
پلس از ملال طیلب خلود انفلاق کنیلد. و نیلز ممکلن اسلت جملله را چنیلن معنلا کنیلم: 
کله چلون خلدا غنلی و محملود اسلت نبایلد بلا او طورى سلودا کرد که الیلق به جالل او 

)جل جالله( نبوده باشلد.1  

9(  پیامدهای ترک انفاق  
خود دارى از انفاق مال طیب باعث كفر به خدا، اتالف نفوس، هتک اعراض، 

رواج جنایت و فحشا است 
و چلون ممکلن بلود کسلی توهلم کنلد کله تلرس نامبلرده ترسلی اسلت بله جلا، هلر 
ـْیطاُن 

َ
چنلد از ناحیله  شلیطان باشلد، للذا بلراى دفلع ایلن توهلم بعلد از جملله:» الّش

َفْحشـاِء«، 
ْ
ُمُرُكْم ِبال

ْ
َفْقَر « دو جمله را اضافه کرد، اول اینکه فرمود: »َو َيأ

ْ
َيِعُدُكُم ال

یعنی هرگز از شلیطان توقع نداشلته باشلید که شلما را به عملی درسلت بخواند چرا 
کله او جلز بله فحشلا نمی خواند، پس خوددارى از انفاق ملال طیب به انگیزه ترس 
ک  از فقلر هرگلز عمللی بله جلا نیسلت، زیلرا ایلن خوددارى در نفوس شلما ملکه امسلا
و بخلل را رسلوخ می دهلد و بله تدریلج شلما را بخیلل می سلازد، در نتیجله کارتان به 
جایلى می رسلد کله اواملر و فرامیلن الهلی مربلوط بله واجبلات ماللی را بله آسلانی رد 
کنیلد و ایلن کفلر بله خلداى عظیلم اسلت و هلم باعلث می شلود کله مسلتمندان را در 
مهلکله فقلر و بلى چیلزى بیفکنیلد و از ایلن راه نفوسلی تللف و آبروهایى هتک گردد 

و بلازار جنایلت و فحشلا رواج یابلد، هلم چنلان که در جلاى دیگر قرآن آمده: 
 ، ینَ احِلِ َنُكوَنّنَ ِمَن الّصَ

َ
، َو ل َقـّنَ

َ
ّد َنّصَ

َ
ـِئنْ آتانـا ِمْن َفْضِلِه ل

َ
ـْم َمـْن عاَهـَد اهلَل ل »َو ِمْنُ

ْم  ِبِ و
ُ
 ِف ُقل

ً
ـْم ِنفاقـا ْعَقَبُ

َ
ـْوا َو ُهـْم ُمْعِرُضـوَن، َفأ

َّ
ـوا ِبـِه، َو َتَول

ُ
ل ـا آتاُهـْم ِمـْن َفْضِلـِه َبحنِ ّمَ

َ
َفل

ا كه می فرمايد:  ُفوا اهلَل ما َوَعُدوُه، َو ِبا كاُنوا َيْكِذُبوَن- تا آنج
َ
ْخل

َ
َقْوَنُه، ِبا أ

ْ
ِإل  َيْوِم َيل

 
َ

ـُدوَن ِإاّل ِذيـَن ال َيحجِ
َّ
َدقـاِت، َو ال ْؤِمِنـینَ ِف الّصَ ِعـینَ ِمـَن امْلُ ّوِ

ّطَ وَن امْلُ ِمـُز
ْ
ِذيـَن َيل

َّ
ال

1. همان 604.
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ِلمٌی.«1  
َ
ْم َعذاٌب أ ُ ْم، َو لَ ْم، َسـِخَر اهلُل ِمْنُ وَن ِمْنُ ُجْهَدُهْم َفَیْسـَخُر

 
ً

جمله دومی که اضافه فرمود این است که فرمود: »َو اهلُل َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضال
َو اهلُل واِسـٌع َعِلـمٌی«، در ایلن جملله و در ملوارد دیگلرى که ذیلال از نظر خواننده می گذرد، 
خداى تعالی این نکته را بیان نموده که در این مورد حقی است و باطلی و شق سوم 
ندارد و حق همان طریق مسلتقیم اسلت که از ناحیه خداى سلبحان اسلت و باطل از 

ناحیه شیطان است.
آن موارد عبارتند از:

« )یونس، 32(  
ُ

ل ال
َ

 الّض
َ

ّقِ ِإاّل ا ذا َبْعَد احْلَ
َ

»ف
 بعد از حق به جز ضاللت چه چیز می تواند باشد.

َحّقِ « )یونس،  35( 
ْ
ِدی ِلل »ُقِل اهلُل َیْ

بگو تنها خداست که به سوى حق هدایت می کند.
 ُمِبینٌ «)قصص،  15(

ٌّ
ُه َعُدّوٌ ُمِضل

َ
»ِإّن

 شیطان دشمنی است گمراه گر آشکار. 
همله ایلن آیلات در مکله نلازل شلده و خالصه گفتلار اینکه خداى تعاللی در آیه مورد 
بحلث تذکلر می دهلد: ایلن خاطلره کله از ناحیله خلوف بله ذهلن شلما خطلور می کنلد 
ضاللتی اسلت از فکر، براى اینکه مغفرت پروردگار و آن زیادت که خدا در آیات قبلی 

ذکر کرد هر دو پاداش بذل از اموال طیب است و مال خبیث چنین پاداشی ندارد.2

ثار و نتایج انفاق علنی و مزیت و فضیلت انفاق پنهانی  10( آ
ُر  ُكْم  َو ُيَكّفِ

َّ
ُفَقَراَء َفُهَو َخيْرٌ ل

ْ
ُفوَها َو ُتْؤُتوَها ال نْ ُ

ا ِهَی  َو ِإن ت َدَقاِت َفِنِعّمَ  الّصَ
ْ
»ِان ُتْبُدوا

وَن َخِبيٌر.«
ُ
ا َتْعَمل اِتُكْم  َو اهلُل ِبَ َ

ن َسّیِ َعنُكم ّمِ
خلداى سلبحان در ایلن آیله دو قسلم از انفلاق را آورده، یکلی صدقله آشلکار و دیگلرى 
پنهلان و هلر دو را سلتوده اسلت، بلراى ایلن کله هلر کلدام از آن دو آثلارى صاللح دارنلد، املا 

گر خدا از کرم خود به ما عطا کند زکات می دهیم و از شایسلتگان  1. بعضی از کفار و منافقین با خدا عهد کردند که ا
می شلویم* همین که خدا از فضل خویش به آنان عطا کرد بخل ورزیدند و روى گرداندند، که روى گردان بودند، 
خدا به سلزاى همین )بخل( در دلشلان نفاق انداخت، نفاقی که تا روزى که به پیشلگاه او می روند در دل هاشلان 
بمانلد، بلراى اینکله وعلده اى را کله بلا خلدا کردنلد، )بله آن وعلده( تخللف نملوده و نیلز بلراى آن دروغ هلا کله گفتنلد، 
مگر ندانستند که خداى تعالی سر و نجواى آنان را می داند و اینکه خدا عالم الغیوب است* کسانی که از مؤمنین 
راغلب بله خیلر، کله بیلش از توانایلى خویلش ندارنلد کله بدهنلد، در کار صدقله دادن عیب می گیرند و آنها را مسلخره 

می کننلد، خلدا تمسلخر آنلان را تالفی می کند و عذابلى دردناك دارند. )توبله، آیه 79(. 
2. همان، ص 608 ل 605.
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صدقه آشکارا که خود تشویق و دعوت عملی مردم است به کار نیک و نیز مایه دلگرمی 
کین اسلت، که می بینند در جامعه مردمی رحم دل هسلتند که به حال آنان  فقرا و مسلا
ترحم می کنند و در جامعه اموالی براى آنان و رفع حوائجشان قرار می دهند تا براى روز 
قیامتشلان که روز گرفتارى اسلت ذخیره اى باشلد و این باعث می شلود که روحیه یاس 
و نومیدى از صفحه دل هاشان زدوده شود و در کار خود داراى نشاط گردند و احساس 
گلر سلرمایه دار کاسلبی  کننلد کله وحلدت عملل و کسلب بیلن آنلان و اغنیلا وجلود دارد، ا

می کند تنها براى خودش نیست و این خود آثار نیك بسیارى دارد.
و املا حسلن صدقله پنهانلی ایلن اسلت کله در خفلا آدملی از ریلا و مّنلت و اذیلت دورتلر 
اسلت، چلون فقیلر را نمی شناسلد، تلا بله او منلت گلذارد و یلا اذیلت کند، فائلده دیگرش 
این اسلت که در صدقه پنهانی آبروى فقیر محفوظ می ماند و احسلاس ذلت و خفت 
نمی کند و حیثیتش در جامعه محفوظ می ماند، پس می توان گفت که: صدقه علنى 

ک تر انجام مى شود. نتیجه هاى بیشترى دارد و صدقه پنهانى خالص تر و پا
و چلون بنلاى دیلن بلر اخلالص اسلت، بنلا بلر این عمل هلر قدر به اخلالص نزدیک تر 
باشلد بله فضیللت نیلز نزدیک تلر اسلت و به همین جهت خداى سلبحان صدقه سلرى 
ُفَقـراَء َفُهـَو َخْیـٌر 

ْ
ُفوهـا َو ُتْؤُتوَهـا ال نْ ُ

را بلر صدقله علنلی ترجیلح داده و می فرمایلد: »َو ِإْن ت
ُكْم«، چون کلمه »خیر« به معناى بهتر است و خدا به اعمال بندگانش با خبر است 

َ
ل

وَن َخِبيٌر«.
ُ
و در تشخیص عمل خیر از غیر آن اشتباه نمی کند، »َو اهلُل ِبا َتْعَمل

11( نفع انفاق و ضرر عدم انفاق به خود انسان بر می گردد
 اْبِتغاَء َوْجِه اهلِل...  «

َ
ْنُفِسُكْم، َو ما ُتْنِفُقوَن ِإاّل

َ
»َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفأِل

در این آیه همان طور که گفتیم: دوباره خطاب را متوجه مؤمنین کرد اما با سیاقی 
که نه بشارت در آن هست و نه انذار و خشونت و این به آن جهت است که آیه، بعد از 
ِدی َمْن َيشـاُء قرار گرفته و بر کسلی پوشلیده نیسلت که مقتضاى  جمله  َو لِكّنَ اهلَل َیْ
معنلاى آن ایلن اسلت کله صرفلا بله دعلوت بپردازد، دعوتلی خالی از نرمش و خشلونت 
)هر دو( تا داللت کند بر این که سلاحت گوینده و صاحب دعوت منزه اسلت از اینکه 
دعوت، منفعتی براى او داشلته باشلد، بلکه منفعت آن عاید مردمی می شلود که این 

دعوت را می پذیرند.
 اْبِتغاَء َوْجِه اهلِل« جمله اى است حالیه و حال از ضمیر 

َ
پس جمله: »َو ما ُتْنِفُقوَن ِإاّل

خطاب است و عامل آن متعلق ظرف یعنی »فالنفسکم« می باشد.
بلرای ایلن کله کسلی توّهلم نکنلد کله منفعلت انسلان در انفلاق، خیالی و غیلر واقعی 
ُمـوَن« کله آنچله انفلاق 

َ
ْنـُتْ ال ُتْظل

َ
ْیُكـْم َو أ

َ
 ِإل

َ
اسلت فرملود:   »َو مـا ُتْنِفُقـوا ِمـْن َخْیـٍر ُيـَوّف
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کنید بدون کم و کاست به شما بر می گردد و کم ترین ستمی بر شما نخواهد شد.
خالصه این منفعتی که شما را به سویش می خوانیم )که همانا ثواب هاى دنیایى 
و آخرتلی اسلت( املرى موهلوم نیسلت، بلکله املرى اسلت حقیقلی و واقعلی کله خلداى 
تعالی آن را بدون اینکه چیزى از آن گم شلده باشلد و یا کم کرده باشلد به شلما خواهد 

رساند.

نتیجه بحث

به طور کلی می توان گفت، در قرآن کریم برای انفاق یازده شرط بیان شده:  
1. انفاق از بهترین قسمت مال انتخاب شود، نه از اموال کم ارزش.

وَن  ُيْؤِثُر   2. از امواللی کله ملورد نیاز مردم اسلت، باشلد همان گونه کله می فرماید: »َو
ْم َخَصاَصٌة«  )حشر، 9( ْو َكاَن ِبِ

َ
ْنُفِسِهْم َول

َ
  أ

َ
َعى

 3. به کسانی انفاق کند که سخت به آن نیازمندند و اولوّیت ها را در نظر گیرد:
 ِف َسِبيِل اهلِل«)بقره، 273(

ْ
وا ْحِصُر

ُ
ِذيَن أ

َّ
ُفَقَرآِء ال

ْ
»ِلل

4. )انفلاق شلما مخصوصلا( بلراى نیازمندانلی باشلد کله در راه خلدا در محاصره قرار 
گرفته اند.

گر مکتوم باشد، بهتر است. 5. انفاق ا
ُكْم« )بقره،  271(

َّ
ُفَقَراَء َفُهَو َخْیٌر ل

ْ
ُفوَها َوُتْؤُتوَها ال نْ ُ

إن ت »و
 6. هرگز مّنت و آزارى با آن همراه نباشد.

َذى«   )بقره، 264(
َ
ّن َوال  َصَدَقاِتُكم ِبامْلَ

ْ
وا

ُ
ُتْبِطل  اَل

ْ
ِذيَن َءاَمُنوا

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
»َيأ

کی نّیت باشد:  7. انفاق باید توأم با اخالص و پا
ُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اهلِل«  )بقره، 265( ُ ْمَوالَ

َ
»ُيْنِفُقوَن أ

  8. آنچله را انفلاق می کنلد، کوچلک و کلم اهّمّیلت بشلمارد، هلر چنلد ظاهلرًا بلزرگ 
باشد:

ُ�ن َتْسَتْكِثُر « )مّدّثر، آیه 6(. »َواَل َتْ
  9. از اموالی باشد که به آن دل بسته است و مورد عالقه او است:

وَن«  ) آل عمران، 92( ّبُ ِ
ُ

ا ت  ِمَّ
ْ
ِبّرَ َحّتَ  ُتنِفُقوا

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
ن َتَنال

َ
»ل

 10. هرگلز خلود را ماللک حقیقلی تصلّور نکنلد، بلکله خود را واسلطه اى میلان خالق و 
خلق بداند:

»وانفقوا ّما جعلكم مستخلفین فيه«  )حدید، 7(
 11. و قبلل از هلر چیلز بایلد انفلاق از املوال حلالل باشلد، چلرا کله خداونلد فقلط آن را 
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می پذیرد:
«  )مائده، 27( »إّنا يتقّبل اهلل من املّتقین

 آنچه گفته شد در واقع قسمت مهّمی از اوصاف و شرایط الزم انفاق مقبول است، 
وللی منحصلر بله اینهلا نیسلت و بلا دّقلت و تأّملل در آیلات و روایلات اسلالمی بله شلرایط 

دیگرى نیز می توان دست یافت.
ضمنلًا آنچله گفتله شلد، بعضلی از شلرایط »واجلب« اسلت )ماننلد علدم مّنلت و آزار 
کارى( و بعضلی، از شلرایط کملال اسلت )ماننلد ایثلار بله نفلس در موقلع حاجلت  و ریلا
خویشلتن(، کله علدم آن، ارزش انفلاق را از میلان نمی بلرد هلر چنلد در سلطح اعلال قلرار 

نگیرد.1

روایات

ْیـِه َيـٌد َتْتَبُعَها 
َ
َفْت ِمـىّنِ ِإل

َ
َحـّبَ ِإَلَّ ِمـْن َرُجـٍل َسـل

َ
اِدُقَمـا َشْ ٌء أ  الّصَ

َ
 الـف(  َو َقـال

َواِئِل.2
َ
َواِخِر َيْقَطُع ُشْكَر اْل

َ
ْيُت َمْنَع اْل

َ
ّنِ َرأ

َ
ا ِل َ ّبَ ْحَسْنَت ُمَر

َ
ا َو أ ْخُتَ

ُ
أ

املام صلادق می فرمایلد: هیلچ چیز براى من عزیزتر و محبوب تر از آن نیسلت که 
به مردى احسان و نیکی کنم و به دنبال آن با  نیکی دیگر آن را به کمال برساند زیرا 
ملن دیلدم کله قطلع احسلان هاى بعلدى نابلود می کنلد سلپاس و پاداش احسلان هاى 

قبلی را.
ب( »الکافلي علن عللّي بلن سلوید علن اإلملام الکاظلم علیله السلالم قلاَل : ُقللُت َللُه : 
لَة ذاِت َیلدي ، و ُقللُت 

َ
أوِصنلي. َفقلاَل : آُملُرَك ِبَتقلَوى اهلل ِ ، ُثلّمَ َسلَکَت. َفَشلَکوُت إَلیلِه ِقّل

َع َثوَبیِن کانا َعَلیِه و َکسلانیِهما  ، َلَقلد َعریلُت َحّتلی َبَللَغ ِملن ُعرَیتلي أّنَ أبلا ُفلالٍن َنلَز : َو اهلل ِ
ُق ِمّملا َوَصَلنلي ِبلِه إخوانلي و إن کاَن َقلیلاًل؟ قلاَل : 

َ
ق. ُقللُت : أَتَصلّد

َ
! َفقلاَل : ُصلم و َتَصلّد

ق ِبما َرَزَقَك اهلل ُ و َلو آَثرَت َعلی َنفِسَك.«3
َ

َتَصّد
بله املام کاظلم علیله السلالم گفتلم : بله ملن سفارشلي کلن. فرملود : »تلو را بله تقواي 
الهي سلفارش مي کنم« . آن گاه سلکوت کرد . من از تنگ دسلتي خود ، نزد او ِشلکوه 
کلردم وگفتلم : بله خلدا سلوگند ، برهنله ام وبرهنگلي ام بله جایي رسلیده کله فالني ، دو 
جامله خویلش را از َتَنلش درآورد وبله ملن پوشلاند! فرملود : »روزه بگیلر وصدقله بلده« . 

1. اسالم و کمك هاى مردمی،ص 146.
2. بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 71، ص 400.

3 . الرسالة القشرييّة : 230 ، رشح نهج البلغة : 11 / 217.
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گفتلم : از آنچله برادرانلم بله ملن عطلا مي کنند ، هرچند انلدك ، صدقه بدهم؟ فرمود : 
»آنچله را کله خداونلد ، روزي تلو ملي کنلد ، صدقله بده ، هرچند ایثلار کني ]و خودت به 

آن ، محتاج باشی[«.

داستان

حضرت امیرالمؤمنین علی  بعد از جنگ معروف جمل وارد شلهر تاریخی بصره 
شد. در آنجا شنید که یکی از یارانش به نام عالء پسر زیاد حارثی بیمار و بسترى است. 

حضرت به دیدن او رفت و از وى در خانه اش عیادت نمود.
لحظله اى پلس از تشلریف فرمائلی و پرسلش حلال بیملار، نظلرى بله خانله وسلیع و 
زندگلی مجللل او افکنلد، سلپس در حاللي کله بلا وى گفتگلو ملی نملود فرملود: اى پسلر 
زیاد! با اینکه می دانی در سلراى دیگر به چنین خانه اى نیازمندترى این خانه فراخ 
و زندگلی مجللل را در ایلن دنیلا بلراى چله ملی خواهلی ؟ در ایلن خانله چنلد روزى بیلش 
گزیلرى کله آنلرا رهلا سلاخته و کلوچ کنلی ، وللی در خانله آخلرت همیشله  نملی مانلی و نا

خواهی ماند!
گلر بله ایلن منظلور ایلن خانله را بنلا کرده اى که با فراخلی آن خانه آخرت را آباد  آرى ا
کنی تا در آنجا نیز آسوده باشی ، الزم است که در خانه مهمان نوازى کنی و پیوسته از 
حال خویشلان و بسلتگان خود باخبر شلوى و از آنها دسلتگیرى نمایى ، تا بدین گونه 

دیگران هم از آسایش و زندگی مرفه تو برخوردار باشند!
و نیلز حقلوق شلرعیه )خملس و زکلوة و صدقلات و سلایر حقلوق واجبله و مسلتحبه( 
را کله در ایلن خانله بله تلو تعّللق ملی گیلرد، بایلد از ملال خویلش بیلرون بیلاورى و بله 
مسلتحقانش بپلردازى کله در ایلن صلورت به آسلایش زندگی آن جهلان و فراخی خانه 

آخرت هم رسیده اى .
در این هنگام عالء بن زیاد صاحب خانه که تحت تاءثیر سخنان نافذ آن حضرت 
واقلع شلده بلود، علرض کلرد: یا امیرالمؤمنیلن !) آنچه درباره وضع زندگلی من فرموده 
بله جلان ملی پذیلرم (وللی می خواهلم از بلرادرم عاصلم بله شلما شلکایت کنلم . فرملود: 
بلراى چله ؟ گفلت : وى ماننلد راهبان نصارا گلیمی پوشلیده و از زندگی دسلت کشلیده 

و عزلت گزیده است .
حضلرت فرملود: او را نلزد ملن حاضلر کنیلد! همیلن کله عاصلم بله خدملت حضلرت 
رسلید، فرمود: اى دشلمنك خود! شلیطان پلید خواسلته اسلت تو را سلرگردان کند که 
این راه و رسم را به تو آموخته، و آن را در نظرت جلوه داده است ) آیا با این وضعی که 
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پیش گرفته اى( رحم به زن و فرزند خود نکردى ؟
کیلزه خلود را بلراى تلو حلالل نملوده ولی  آیلا چنیلن پنداشلته اى کله خداونلد روزى پا
نملی خواهلد از آنهلا بهلره منلد شلوى ؟ نله ! تلو پسلت تلر از آنلی کله خداونلد روزى خود را 
برایت حالل کند و نخواهد که از آن استفاده نمایى . زیرا این معنی فقط از پیغمبران 

و جانشینان آنها انتظار می رود.
عاصم عرض کرد: یا امیرالمؤمنین ! من خواسته ام مانند شما باشم ، و از حضرتت 

تقلید کنم که با لباس زبر و خشن و خوراك ناچیز و بى لذت ، روزگار می گذرانی !
فرملود: نله ! نله ! ملن ماننلد تو نیسلتم . زیرا خداوند بر پیشلوایان حق واجب نموده 
اسلت کله خلود را پائیلن آورده و در حلدود وضلع ملردم تهلی دسلت قلرار دهنلد، تلا فقلر و 

تنگدستی بر بى نوایان فشار نیاورد و باعث پریشانی بیشتر آنها نگردد.1

 خالصه و نتیجه گیری

• آیلات ملورد بحلث، ملردم را دعلوت بله انفلاق می کنلد و در مرحلله اول، جهلت این 
دعلوت و غرضلی را کله در آن اسلت بیلان نملوده و می فرماید: هدف از این کار باید خدا 
باشد نه مردم و در مرحله دوم صورت عمل و کیفیت آن  را تبیین کرده که باید منت 
و اذیت به دنبال نداشلته باشلد و در مرحله سلوم وضع آن مال را بیان می کند که باید 
طیب باشد نه خبیث و در مرحله چهارم مورد آن را که باید فقیرى باشد که در راه خدا 
فقیر شده و در مرحله پنجم اجر عظیمی که در دنیا و آخرت دارد بیان نموده است.  

• غلرض خداونلد ایلن بلوده کله بدینوسلیله طبقلات پائیلن را کله نمی تواننلد بلدون 
کملک ماللی از ناحیله دیگلران حوائلج زندگی خلود را برآورند، مورد حمایلت قرار داده تا 
سطح زندگیشان را باال ببرند، تا افق زندگی طبقات مختلف را به هم نزدیک ساخته 

و اختالف میان آنها را از جهت ثروت و نعمات مادى کم کند.
و از سلوى دیگلر توانگلران و طبقله مرفله جامعله را از تظاهلر بله ثروت یعنلی از تجمل و 
آرایلش  مظاهلر زندگلی، از خانله و لبلاس و ماشلین و غیلره نهلی فرملوده و از مخارجلی کله 
در نظلر عملوم ملردم غیلر معموللی اسلت و طبقله متوسلط جامعله تحمل دیلدن آن گونه 
ج هلا را نلدارد )تحلت عنلوان( نهلی از اسلراف و تبذیلر و امثلال آن، جلوگیلرى نملوده  خر

است. 
• در آیه مورد بحث، مثلی را که آورده مقید به آخرت نکرده و به طور مطلق فرموده: 

خدا انفاق شما را مضاعف می کند پس هم شامل دنیا می شود و هم شامل آخرت.

1.نهج البلغه فيض االسلم ص 654 ترجمه خطبه 209.
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کار در انفاقلش بله خلدا و روز جلزا، ایملان نداشلتن او بله  • ملراد از ایملان نداشلتن ریلا
دعلوت پلروردگارى اسلت کله او را بله انفلاق می خواند و ثواب هایلى جزیل و عظیم به 

وى وعده می دهد
• و از آیه شریفه چنین بر می آید که ریا در هر عملی که آدمی انجام می دهد مستلزم 

نداشتن ایمان به خدا و به روز جزا در همان عمل است.
کله انفاق گلر منظلورش و قصلدش  • ملراد از  »اْبِتغـاَء َمْرضـاِت اهلِل« ایلن اسلت 
خودنمایلى و یلا هلر قصلدى دیگر )که نیت را غیر خالص می کند( نبوده باشلد و منظور 
ْنُفِسـِهْم« ایلن اسلت کله آدملی زملام نفلس را در دسلت داشلته باشلد، تا 

َ
 ِمـْن أ

ً
از »َتْثِبيتـا

بتوانلد نیلت خالصلی را کله داشلته نگله بلدارد و ایلن تثبیلت هلم از ناحیه نفس اسلت و 
هم واقع بر نفس.  

• خداى تعالی در این آیه کیفیت مالی را که انفاق می شود بیان نموده و می فرماید: 
بایلد از املوال طیلب باشلد، نله خبیلث، یعنی مالی باشلد کله فقیر به رغبلت آن را بگیرد 

نه به کراهت و اغماض.
• خلوددارى ملردم از انفلاق ملال طیلب از آنجلا سلت که منشلا آن ترس از فقر اسلت و 

این ترس خطاست.
• منافلع انفلاق، زیلاد شلدن ملال و آمرزش گناهان اسلت، و البته  یلک نتیجه گیرى 
موهلوم نیسلت بلکله نتیجله اى اسلت کله ترتب آن بلر انفاق را خدا وعلده داده و وعده 

او حق است و او واسع است.
• تلرک انفلاق، کفلاره نمی پذیلرد، پلس معلوم می شلود ترک انفلاق از گناهان کبیره 
گلر از گناهلان صغیلره بلود کفلاره می پذیرفلت و نیز توبه هلم نمی پذیرد،  اسلت، چلون ا

چون حق الناس است.
• هر کس نافرمانی خدا را بکند و حق فقرا را ندهد چنین کسی مورد رضایت خدا و 
ِن اْرَتىض«  نخواهد بود، در جای خود این مطلب  ثابت شده که  کسی   مِلَ

َ
مصداق »ِإاّل

که خدا دین او را نپسندد، در قیامت شفاعت نمی کند. 
• امتنلاع ورزیلدن از اصلل انفلاق بلر فقلرا، در صورتلی کله فقرایلى باشلند و احتیلاج به 
کملک داشلته باشلند از گناهلان کبیلره مهلک تلر اسلت و خلداى تعاللی بعضی از اقسلام 
ایلن خلوددارى را شلرک بله خلدا و کفلر بله آخلرت خوانلده اسلت، ماننلد امتنلاع از دادن 

زکات.
• چلون بنلاى دیلن بلر اخلالص اسلت، بنلا بر این عمل هلر قدر به اخلالص نزدیک تر 

باشد به فضیلت نیز نزدیک تر است.
• یازده شرط الزم براى انفاق ارزشمند                        
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الف( انفاق از بهترین قسمت مال انتخاب شود، نه از اموال کم ارزش.
ب( از اموالی که مورد نیاز مردم است، باشد .

ج( به کسانی انفاق کند که سخت به آن نیازمندند و اولوّیتها را در نظر گیرد.
د( )انفلاق شلما مخصوصلًاً( بلراى نیازمندانلی باشلد کله در راه خلدا در محاصلره قلرار 

گرفته اند.
گر مکتوم باشد، بهتر است. هل( انفاق ا

و( هرگز مّنت و آزارى با آن همراه نباشد.
کی نّیت باشد. ز( انفاق باید توأم با اخالص و پا

ح( آنچله را انفلاق می کنلد، کوچلک و کلم اهّمّیلت بشلمارد، هلر چنلد ظاهلرًا بلزرگ 
باشد.

ط( از اموالی باشد که به آن دل بسته است و مورد عالقه او است.
ی( هرگلز خلود را ماللک حقیقلی تصلّور نکنلد، بلکه خود را واسلطه اى میلان خالق و 

خلق بداند.
ک( و قبلل از هلر چیلز بایلد انفلاق از املوال حلالل باشلد، چلرا کله خداونلد فقلط آن را 

می پذیرد.
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وا مــا  ــُر
َ

َّ َتَتَفّك ُ
ْن َتُقوُمــوا هلِلَِّ َمْثــىن  َو ُفــرادى  ث

َ
ِعُظُكــْم  ِبواِحــَدٍة أ

َ
ــا أ

َ
 ِإّن

ْ
»ُقــل

ُكــْم َبــْینَ َيــَدْی َعــذاٍب َشــديٍد 
َ
 َنذيــٌر ل

َ
ــٍة ِإْن ُهــَو ِإاّل ِبصاِحِبُكــْم ِمــْن ِجّنَ

 َعــَى اهلِل  َو ُهــَو 
َ

َى ِإاّل ْجــِر
َ
ُكــْم  ِإْن أ

َ
ْجــٍر َفُهــَو ل

َ
ــْن أ ُتُكم ّمِ

ْ
ل

َ
 َمــا َســأ

ْ
*  ُقــل

يٌد« ّ ِ َشْ ٍء شــَهِ
ُ

كل َعــَى  
]سوره سباء، آيه 46-47[

»بگـو: مـن شـما را فقـط بـه یـك حقیقت انـدرز مى دهم ]و آن [ اینكـه: دو تا دو تا 
و یـك یـك بـراى خـدا قیـام كنیـد، سـپس دربـاره رفیقتـان ]محّمـد كـه عمـرى با 
كـى، امانـت، صـدق و درسـتى در میان شـما زندگى كرده اسـت [ بیندیشـید  پا
كه هیچ گونه جنونى ندارد، او براى شما از عذاب سختى كه پیش روست، 
جز بیم دهنده اى نیسـت * بگو: »هر اجر و پاداشـى از شـما خواسـته ام براى 

خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند است و او بر همه چیز گواه است!«
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گان مهم  واژ

__   نذیر
»َنِذیر« به معناى »بیم دهنده«، اشاره به پیامبران الهی است که مردم را از عذاب 

الهی در برابر کج روى ها و بیدادگرى ها و گناه و فساد، بیم می دادند.
ِإْنلَذار- خبلری اسلت کله تلرس و بیم در آن باشلد چنانکه تبشلیر- اخباریسلت که در 

آن سرور و شادى نهفته است.1 

__   جنه

يل و 
ّ
ـُه الل اصلل ِجلّن، پوشلیده و پنهلان بلودن چیلزى از دسلترس حلّس اسلت، »َجّنَ

ُه« یعنی شب آن را پوشیده داشت و پنهان کرد. ُه و َجّنَ عليه َفَجّنَ َجّنَ
َ
أ

 َرأى  
ُ

ْیـل
َّ
ْیـِه الل

َ
ـا َجـّنَ َعل ّمَ

َ
جلّن علیله کلذا- او را پوشلاند، خلداى علّز و جلّل گویلد: »َفل

 «»1« )انعام، 76(.  
ً
َكْوَكبا

ٍة«)سباء،46( یعنی جنون و جنون حائل  خداى تعالی گوید: »ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجّنَ
و مانلع ارتبلاط عقالنلی میلان نفلس و عقلل اسلت. و بلر آن اسلاس سلخن خلداى تعاللی 
ُنـوٌن« )دخلان، 14( یعنلی از پریانلی  ْ ـٌم َمج

َّ
کّفلار بله پیامبلر گفتنلد: »ُمَعل کله  اسلت 

ُنـوٍن« ْ ِتنـا ِلشـاِعٍر َمج تاِرُكـوا آِلَ
َ
ـا ل

َ
 ِإّن

َ
 کله او را می آموزنلد، بلا او هسلتند و همچنیلن آیله »أ

)صافات،36(.2                              

 نکات تفسیری

الف( نکاتی در باره آیه شریفه
یکم: جمله اعظکم )شما را اندرز می دهم( در حقیقت بیانگر این واقعیت است که 

من خیر و صالح شما را در این سخن در نظر می گیرم نه هیچ مسئله دیگر.
کیلد بله وسلیله »اّنملا« اشلاره  دوم: تعبیلر بله واحلدة )تنهلا یلک چیلز( مخصوصلًا بلا تا

1. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 4،ص 308.
2. همان، ج 1،ص 416. 
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گویایى است به این واقعیت که ریشه تمام اصالحات فردى و جمعی به کار انداختن 
اندیشه هاسلت، ملا دام کله فکلر ملتلی در خلواب اسلت ملورد هجلوم دزدان و سلارقان 
دیلن و ایملان و آزادى و اسلتقالل قلرار می گیرنلد، املا هنگاملی کله افکار بیدار شلد راه بر 

آنها بسته می شود.
سلوم: تعبیلر بله قیلام در اینجلا بله معنلی ایسلتادن روى دو پلا نیسلت بلکه بله معنی 
آمادگی براى انجام کار است، چرا که انسان به هنگامی که روى پاى خود می ایستد 
آماده براى انجام برنامه هاى مختلف زندگی می شلود، بنا بر این اندیشله کردن نیاز 
بله آمادگلی قبللی دارد کله انگیلزه و حرکتی در انسلان به وجود آید که بلا اراده و تصمیم 

به تفکر بپردازد.
در واقلع آیله شلریفه بله موعظله همله ملردم پرداختله و بله آنلان فرملان می دهلد تلا 
بله صلورت جمعلی و فلردى بلراى خداونلد بلر پلا خیزنلد. و چون قیلام  جمعلی از اهمیت 
گروهلی از  بیشلترى برخلوردار اسلت بلر قیلام فلردى مقلدم شلده اسلت. البّتله چنیلن 
حمایلت الهلی برخلوردار خواهنلد بلود، چنان کله گروهلی از مؤمنلان )اصحلاب کهلف( 
که در راه خدا بر پا خاسته اند مورد ستایش خدا قرار گرفته، هدایت و تأیید ویژه الهی 
م  ّبِ م ِفتَیـٌة ءاَمنوا ِبَر ُ يـَك َنَباُهم ِباحَلـّق اّنَ

َ
ـُن َنُقـّصُ َعل

َ
را نصیلب خویلش کرده انلد: »ن

ـن 
َ
ـموِت واالرِض ل نـا َرّبُ الّسَ ّبُ ـم اذ قامـوا َفقالـوا َر ِبِ َبطنـا َعـى  ُقلو وِزدُنـم ُهـًدى * و َر

َندعـوا ِمـن دوِنـِه اًلـا...«.1 حرکت این گروه قیامی خدایلى و تصمیمی براى پایدارى 
کلمه توحید بوده است. 2

پس معنای آیه این است که به ایشان بگو: من شما را به موعظتی وصیت می کنم 
و آن این است که بى سر و صدا و جدا جدا، براى خاطر خدا، قیام کنید و در گوشه اى 
بله فکلر فلرو رویلد، )چلون در تنهایى فکر، بهتر کار می کنلد(، در چنین حالی در باره امر 
من که در طول عمرم در بین شما زندگی کردم، نیک بیندیشید و به یاد آورید که: جز 
رأى محکم و سلدید، فکر صائب و بلند، صداقت و امانت، از من ندیده اید، آن وقت 
خواهیلد فهمیلد کله: ملن مبتلال بله جنون نیسلتم و من جز بیم رسلانی که قلوم خود را از 
عذاب شلدیدى که در پیش رو دارند هشلدار می دهد، هدف دیگری ندارم  و خواهید 

1. سلوره کهلف، آیلات 14 ل 13. ملا داسلتان آنلان را بحلق بلراى تلو بازگلو می کنیلم؛ آنهلا جوانانلی بودنلد کله بله 
پروردگارشلان ایملان آوردنلد و ملا بلر هدایتشلان افزودیلم *  و دل هایشلان را محکلم سلاختیم در آن موقلع کله 
قیلام کردنلد و گفتنلد: »پلروردگار ملا، پروردگار آسلمان ها و زمین اسلت؛ هرگز غیر او معبلودى را نمی خوانیم؛ که 

گلر چنیلن کنیلم، سلخنی بله گلزاف گفته ایلم . ا
2. تفسیر قرطبی، ج 10، ص 238؛ المیزان، ج 13، ص 284.  
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فهمید که من خیر خواه شمایم، نه خائن به شما.
ِ َشْ ٍء َشـِهيٌد« تتمیلم 

ّ
 اهلِل َو ُهـَو َعـى  ُكل

َ
 َعـى

َ
َی ِإاّل ْجـِر

َ
سلپس کالم را بلا جملله »ِإْن أ

کلرده، تلا کسلی بله او ایلراد نکنلد کله: هرگلز این ادعلاى تو، یعنلی توقع نداشلتنت قابل 
قبلول نیسلت، چلون هیلچ انسلان عاقللی بلدون هلدف کارى نمی کنلد، جملله ملورد 
بحث جلو این ایراد را گرفته، می فهماند که من بدون هدف نیسلتم و بدون مزد کار 
نمی کنم، ولی مزدم بر خدا اسلت، نه بر شلما و خدا شلاهد و ناظر عمل من اسلت و او بر 

هر چیزى ناظر است نه تنها بر عمل من.1
نکته دیگر این که تعبیر هلل بیانگر این معنی است که قیام و آمادگی باید انگیزه الهی 
داشلته باشلد و تفکلرى کله از چنیلن انگیلزه اى سرچشلمه می گیلرد ارزنلده اسلت، اصلوال 

اخالص در کارها و حتی در اندیشیدن خمیرمایه نجات و سعادت و برکت است.
جاللب ایلن کله ایملان بلاهلل در اینجلا مسللم گرفتله شلده بنلا بلر ایلن تفکلر بله خاطلر 
مسائل دیگر است اشاره به اینکه توحید یک امر فطرى است که حتی بدون اندیشه 

نیز روشن است.
وا« َّ َتَتَفَكُر ُ

ا اِعُظُكْم ِبواِحَدٍة اْن َتُقوُموا هلِل َمْثىن  َو ُفرادى ث
َ

 اّن
ْ

»ُقل
کلرم  و سللم بله دانشلمندان لجلوج و سرسلختی می گوید  ایلن سلخن را پیغمبلر ا
کله  آللوده کفلر و شلرک و همه گونله فسلاد اخالق بودند و به این ترتیلب کلید نجات آنها 
ک در تفکلر و اندیشله کله طریلق و مسلیر معرفلت اسلت،  را از ایلن گرداب هلاى خطرنلا

معرفی می کند.
و درسلت بله همیلن دلیلل ریشله هلر انقلالب و هرگونله تحلول اساسلی در اجتماعات 

بشرى را باید در انقالب فکرى و فرهنگی جستجو کرد.
گر معرفت امکان نداشلت، اندیشله براى چه بود؟ به خصوص این که با تعبیر به  ا
»اّنما« که براى حصر است روشن می سازد که کلید اصلی نجات همین است و بس!
وللی ایلن تفکلر خلواه گروهلی باشلد یا انفرادى، باید جدى باشلد و توأم بلا قیام الهی 
باشلد و بلراى خلدا، للذا می گویلد: »اْن َتقوُمـوا هلل« و دور از تعصب هلا و لجاجت هلا و هلوا 
ح آن در موانلع شلناخت بله خواسلت خلدا خواهلد آملد. آیلات فلوق  و هوس هلا کله شلر
و آیلات مشلابه دیگلر، بله خوبلى از انگیلزه عقالنلی جسلتجوگرى در طریلق معرفلة اهلل 
پرده برمی دارد؛ و نشلان می دهد که هیچ انسلان عاقلی نمی تواند در برابر فریادهاى 
عظیمی که از سلوى فرسلتادگان الهی در زمینه دعوت به سلوى خدا که با سرنوشلت 
کت بنشیند؛ و این نخستین انگیزه  همگان پیوند نزدیک دارد، خاموش بماند و سا

1. ترجمه تفسیر المیزان، ج 16،ص 586.
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تحقیقات مذهبی است.1 
چهارم: تعبیر به مثنی و فرادى )دو دو، یا یک یک( اشلاره به این اسلت که اندیشله 
کثر دو نفر  و تفکلر بایلد دور از غوغلا و جنجلال باشلد، ملردم بله صلورت تک نفرى، یا حلد ا
دو نفلر قیلام کننلد و فکلر و اندیشله خلود را بله کار گیرنلد، چلرا کله تفکر در میلان جنجال و 
غوغا عمیق نخواهد بود، به خصوص اینکه عوامل خود خواهی و تعصب در راه دفاع 

از اعتقاد خود در حضور جمع بیشتر پیدا می شود.
بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که این دو تعبیر به منظور این است که افکار 
فردى و جمعی یعنی آمیخته با مشورت را فرا گیرد، انسان باید هم به تنهایى بیندیشد 
و هم از افکار دیگران بهره گیرد که استبداد در فکر و رأى مایه تباهی است و همفکرى 
و تلالش بلراى حلل مشلکالت علملی بله کملک یکدیگلر- در آنجلا کله به جنجلال و غوغا 
نکشد مطمئنا اثر بهترى دارد و شاید به همین دلیل مثنی بر فرادى مقدم داشته است.
پنجلم: قلرآن در اینجلا می گویلد تتفکلروا )بیندیشلید( املا در چله چیلز؟ از ایلن نظلر 
مطللق اسلت و بله اصطلالح حلذف متعللق دلیل بر عموم، اسلت یعنی در همله چیز، در 
زندگی معنوى، در زندگی مادى، در مسلائل مهم، در مسلائل کوچک و خالصه در هر 
کار باید نخست اندیشه کرد، ولی از همه مهم تر، اندیشه براى پیدا کردن پاسخ این 

چهار سؤال است:
کنون در کجا هستم؟ از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بوده؟ به کجا می روم؟ و ا

ولی بعضی از مفسلران معتقدند که متعلق تفکر در این جا جمله بعد از آن اسلت »ما 
گلر کمی تفکر کنید به خوبى در می یابیلد که پیامبر از  ـٍة« یعنلی ا ِبصاِحِبُكـْم ِمـْن ِجّنَ

ک و منزه است.  اتهام واهی شما در مورد جنون پا
معنلی اول روشلن تلر بله نظلر می رسلد. املا مسللما از املورى کله بایلد در آن اندیشلید 
همین مسلئله نبوت و صفات برجسلته اى اسلت که در شلخص پیامبر اسلالم و عقل و 

درایت او بود بى آنکه منحصر به آن باشد.2 
 ششلم: تعبیلر صاحبکلم )همنشلین و دوسلت شلما( در ملورد شلخص پیغمبلر
اشلاره بله ایلن اسلت کله او بلراى شلما چهلره ناشلناخته اى نیسلت، او سلالیان دراز در 
میان شلما بوده، او را به امانت و درایت و صدق و راسلتی شلناخته اید، تا کنون نقطه 
ضعفلی در پرونلده زندگلی او مشلاهده نکرده ایلد، بنا بر این انصلاف دهید اّتهاماتی که 

به او می بندید همه بى اساس است.

1. پیام قرآن، ج 2،ص 32.
2. تفسیر نمونه، ج 18،ص 137.
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ُكـْم« رسلالت پیامبر را در مسلئله انذار خالصه 
َ
 َنِذيـٌر ل

َ
هفتلم: جملله »ِإْن ُهـَو ِإاّل

می کنلد یعنلی بیلم دادن از مسلئولیت ها، از دادگاه و کیفلر الهلی، درسلت اسلت کله 
پیامبلر رسلالت بشلارت هلم دارد، وللی آنچله بیشلتر انسلان را وادار بله حرکلت می کند 
مسلئله انلذار اسلت و للذا در بعضلی دیگلر از آیلات قلرآن نیلز بله عنلوان تنهلا وظیفله 
«من جز انذار   َنِذيـٌر ُمِبینٌ

َ
َنا ِإاّل

َ
پیامبلر ذکلر شلده، ماننلد آیه 9 سلوره احقاف»َو ما أ

کننده آشکار نیستم نظیر این معنی در سوره ص آیه 65 و آیات دیگر نیز آمده است.
هشلتم: تعبیلر »َبـْینَ َيـَدْی َعـذاٍب َشـِديٍد« اشلاره بله ایلن اسلت کله قیاملت چنلان 
نزدیک اسلت که گویى پیش روى شلما اسلت و به راسلتی در برابر عمر دنیا نیز چنین 
کرم فرمود: »بعثت  اسلت، این تعبیر در روایات اسلالمی نیز آمده اسلت که پیامبر ا

انا و الساعة كهاتین )و ضم ص الوسطی و السبابة(«1
بعثت من و قیام قیامت مانند این دو است- سپس انگشت اشاره و انگشت وسط 

خود را به هم چسبانید و نشان داد. 
به طور خالصه پیام اصلی آیه این اسلت که در محیطی دور از هوا و هوس و امواج 
تبلیغاتلی مسلموم، دور از تعصبهلا و دور از لجاجتهلا، بلراى خلدا قیلام کنیلد و اندیشله 

کنید. که تنها اندرز من به شما همین است و بس! 
آیا چنین آئینی را که نه تنها در اینجا بلکه در موارد بسیار زیادى همین دعوت را 
تکلرار کلرده متهلم بله تخدیر افکار سلاختن مضحك نیسلت؟! به خصلوص اینکه 
می گویلد نله فقلط در حلال تنهایلى و انفلرادى اندیشله کنیلد، بلکله بله صلورت دو 
نفلرى و بلا معاضلدت یکدیگلر به تفکلر پردازید، محتواى دعوت انبیاء را بشلنوید، 

گر با عقل شما هماهنگ بود پذیرا شوید.2 دالئل آنها را مورد مطالعه قرار دهید، ا
نهلم: آیله شلریفه درسلت در مقابلل لجاجلت و عنلاد، جبهله تفکلر را گشلوده و به 
ملا می فهمانلد افلراد لجلوج هرگلز اهلل تفکلر و اندیشله عاقالنه نیسلتند بله طور کلی 
همیشله در برابلر افلراد آزاده اى کله تحقیلق از حلق را وظیفه عقالنی خلود می دانند 
گروهلی بوده انلد کله همچلون خّفاشلان از دیلدن چهلره حلق وحشلت داشلته اند؛ 
گلر صلداى منادیلان الهلی در کنلار گوش آنها بلند می شلد گوش هلاى خود را  حتلی ا

می بستند تا صداى حق را نشنوند!
قرآن درباره گروهی از قوم نوح از زبان آن پیامبر بزرگ به هنگام شکایت از آنها 
صاِبَعُهْم 

َ
وا أ

ُ
ْم َجَعل ُ ْم ِلَتْغِفَرلَ ما َدَعْوُتُ

َّ
به درگاه پروردگار چنین نقل می کند: »َواّنِ ُكل

1. تفسیر روح المعانی، ذیل آیه مورد بحث ج  22 ص 143.
2. تفسیر نمونه، ج 18،ص 138.
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.« )نوح، آیه 7(
ً
ْوا اْسِتْكبارا وا َو اْسَتْكَبُر ْم َو أَصّرُ ْم َو اسْتَتْغَشوا ِثياَبُ ِف آذاِنِ

 »و من هر زمان آنها را دعوت کردم که ایمان بیاورند و تو آنها را بیامرزى، انگشتان 
خویش را در گوش ها قرار داده، لباس هایشان را سخت بر خود پیچیدند )تا صداى 
ملرا نشلوند یلا چهلره ملرا نبیننلد!( و در مخالفلت لجوجانله اصلرار  ورزیدنلد  و شلدیدًا 

استکبار کردند«
مشلرکان مکله کله گویلى وارثلان قلوم لجلوج نلوح بودنلد نیلز دسلت کملی از آنهلا 
ـذا  وا ال َتْسـَمُعوا ِلَ َكَفـُر ِذْيـَن 

َّ
 ال

َ
نداشلتند. قلرآن از آنهلا چنیلن نقلل می کنلد: »َو قـال

ُكـْم َتْغِلُبـوَن«؛و کافلران گفتند: به این قلرآن گوش فرا ندهید 
َّ
َعل

َ
َغـوا ِفيـِه ل

ْ
ُقـرآِن َو ال

ْ
ال

و جنجلال و غوغلا کنیلد )تلا ملردم صلداى قلرآن را نشلنوند( شلاید پیلروز شلوید.«  
)فّصلت، آیه 27(

این گروه که آتباع و پیروانی در هر عصر و زمانی دارند؛ هرگز به خود اجازه تحقیق 
در مسلائل را نمی دهنلد. آنهلا بى خلردان احمقلی هسلتند کله همچون خّفلاش از نور 
آفتلاب وحشلت دارنلد؛ همیشله بله تاریکلی پناه می برنلد و به جهل افتخلار می کنند؛ 

آنها از همه محروم تراند، چرا که دشمن روشنایى  هستند.

قیام در قرآن 

 معنا و موارد استعمال واژه هاى: قیام، اقامه و استقامت  

بله طلورى کله راغلب و دیگلران گفته انلد کلمله قام و ثبت و رکز به یک معنا اسلت.1  
و ظاهرا ریشه این لغت از قیام آدمی گرفته شده باشد، چون انسان در سایر حاالتش 
غیر از قیام )مانند حال نشسلتن و دمرو خوابیدن و دو زانو نشسلتن و طاق باز و به رو 
افتلادن( آن طلور کله در حلال قیلام مسللط بلر کارهلا و مقاصد خود هسلت تسللط ندارد 
و آن طلور نمی توانلد قبلض و بسلط و دادوسلتد را انجلام دهد، بله خالف حال قیام که 
وقتی انسلان بر پاى خود بایسلتد از هر حال دیگرى بهتر تعادل خود را در دسلت دارد 
و در نتیجله بله تماملی اعملال خلود از ثبلات و حرکلت، دادن و گرفتلن، اعطلاء و منلع 
و جللب و دفلع مسللط تر اسلت و نیلز کنتلرل تماملی قلواى خویلش و افعلال آن قلوا را در 
دسلت دارد. بنا بر این می توان گفت حالت قیام در تمامی شلؤون معرف شلخصیت 

آدمی است.
و بله همیلن منلوال اقامله، بله معناى به پا داشلتن هر چیز اسلت بله نحوى که تمامی 

1. مفردات راغب، ماده قوم.
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آثلار آن چیلز مترتلب بلر آن شلود و هیلچ اثلر و خاصیتی پنهلان و مفقود نمانلد، مانند اقامه 
عدل و اقامه سنت و اقامه نماز و اقامه شهادت و اقامه حدود و اقامه دین و امثال آن.

و همچنیلن اسلتقامت آدملی در یلک کار بله ایلن اسلت که از نفس خلود بخواهد که 
در باره آن امر قیام نموده آن را اصالح کند، به طورى که دیگر فساد و نقص به آن راه 

نیابد و به حد کمال و تمامیت خود برسد. 
ا ِإُلُكْم ِإلٌه واِحٌد َفاْسَتِقيُموا 

َ
ّن

َ
ُكْم ُيوحی  ِإَلَّ أ

ُ
َنا َبَشٌر ِمْثل

َ
ا أ

َ
 ِإّن

ْ
معناى آیه شریفه» ُقل

ْیِه«1 این اسلت که: پس به اداى حق توحید الوهیت او قیام کنید و معناى آیه »ِإّنَ 
َ
ِإل

َّ اْسـَتقاُموا«2 این اسلت که: بر آنچه که در جمیع شلؤون  زندگی  ُ
َنا اهلُل ث ّبُ وا َر

ُ
ِذيَن قال

َّ
ال

خود می گفتند اسلتوار بماندند و در عقاید و اخالق و اعمالشلان به چیزى جز آنچه که 
موافق توحید و سازگار با آن است رکون نکردند، بلکه همواره آن را رعایت و در جمیع 

احوال و با هر چیز که در ظاهر و یا باطنشان مواجه می شوند حفظ می کنند.
« چون منظلور از اقامه وجه 

ً
يـِن َحِنيفـا ِقـْم َوْجَهـَك ِللّدِ

َ
 و همچنیلن اسلت در آیله » َفأ

اقامه نفس و واداشلتن آن اسلت به گونه اى که باید و شلاید مواجه عمل شلود و اقامه 
کردن نفس در هر امرى به معناى اسلتقامت در آن امر اسلت، یعنی خواسلتن از نفس 

است به اینکه آن امر را اقامه کند.3 

 تفکر در قرآن 

الف( دالیل مسمومیت فضای فکری جامعه 
کم بر جامعه است جّوی  یکی از پیام های آیه شریفه دعوت به تفکر به دور از جّو حا

که گاه به قدری غبار آلود است که  نمی توان حق را به درستی تشخیص داد.
سلؤال ایلن اسلت کله چله چیزهایلى فضلای فکلری جامعله را غبلار آللود و مسلموم 

می سازد؟ به بعضی از آنها اشاره می کنیم. 
کنی  1 ل غلبه جّو شایعه سازی و شایعه پرا

2 ل رونق بازار تهمت و افتراء 
3 ل جایگزیلن شلدن منفعلت هلای قوملی، حزبلى و گروهلی بله جلای در نظلر گرفتلن 

1. بگلو جلز ایلن نیسلت کله ملن بشلرى هسلتم مثلل شلما، )بلا ایلن تفلاوت کله( بله ملن وحلی می شلود، جلز ایلن 
نیسلت کله معبلود شلما معبلودى اسلت واحلد پلس در توجله بله سلوى او اسلتوار باشلید. سلوره فصللت، آیله 6.

2 .آنان که گفتند پروردگار ما خداست پس آن گاه استقامت ورزیدند. سوره فصلت، آیه 30.
3. تفسیر المیزان، ج 11، ص 63 ل 62.
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مصلحت همه مردم. 
کی  دعلوت قلرآن بله تفکلر بله دور از چنیلن فضایلى بلرای انسلان های حلق طلب حا
از آن اسلت کله چنیلن شلرایطی ملی توانلد حتلی بلرای کسلانی کله واقعلا در جسلتجوی 
حقیقلت هسلتند گملراه کننده باشلد. به همیلن دلیل به بحثی پیراملون دعوت قرآن 

به تفکر می پردازیم. 
ُروَن« )بقره، 266(

َ
ُكْم َتَتَفّك

َّ
َعل

َ
ُكُم اْلياِت ل

َ
نُ اهلُل ل »ُيَبّیِ

وَن« ) آل عمران، 191( ُر
َ

ْم َو َيَتَفّك ِبِ  َو َعى  ُجُنو
ً
 َو ُقُعودا

ً
وَن اهلَل ِقياما ذيَن َيْذُكُر

َّ
»ال

وَن« )انعام، 50( ُر
َ

 َفال َتَتَفّك
َ
َبصيُر أ

ْ
ْعمی  َو ال

َ
 َيْسَتِوی اْل

ْ
 َهل

ْ
»ُقل

وَن« )نحل، 11 و 69( ُر
َ

»ِإّنَ ِف ذِلَك َلَيًة ِلَقْوٍم َيَتَفّك
نُ اهلُل  ح سلاخته می فرماید: »َكذِلَك ُيَبّیِ و گاه همین جمله را به صورت رویارو مطر
ون«: ایلن گونله خداونلد آیاتش را براى شلما بیلان می کند  ُكـُم اليـات لعلكـم تتفكـر

َ
ل

شاید اندیشه کنید )بقره، 219 و 266(.
و از ایلن قبیلل در قلرآن فلراوان اسلت، مانند دعوت بله فقه )فهم( در آیات زیادى از 
قلرآن، دعلوت بله عقلل و تعقلل و مدح آنها که عقل خویش را به کار می گیرند و مذمت 
شلدید از آنها که فکر خود را به کار نمی اندازند که در 46 آیه از قرآن مجید وارد شلده! 
گر بخواهیم  توصیف زیادى که از علما و دانشلمندان و مقام علم و دانش نموده که ا

همه آیات آن را گردآورى و تفسیر کنیم خود کتاب مستقلی می شود.
در ایلن ملورد همیلن بلس که قلرآن یکی از صفات دوزخیان را نداشلتن تفکر و تعقل 
ـِعيِر«دوزخیان  ْصحاِب الّسَ

َ
ا ِف أ  ما ُكّنَ

ُ
ْو َنْعِقل

َ
ا َنْسـَمُع أ ْو ُكّنَ

َ
وا ل

ُ
ذکر کرده اسلت: »َو قال

گلر ملا گوش شلنوا و عقل بیدارى داشلتیم در میلان دوزخیان نبودیم! )که  می گوینلد: ا
خ نیست( )ملک، 10(.  جاى عاقالن در دوز

و در جاى دیگر می گوید: اصوال افرادى که گوش دارند و نمی شلنوند، چشلم دارند 
نا 

ْ
َقْد َذَرأ

َ
و نمی بینند و عقل دارند و اندیشه نمی کنند، براى جهنم نامزد شده اند! »َو ل

وَن ِبا َو  ْعُینٌ ال ُيْبِصُر
َ
ْم أ ُ وٌب ال َيْفَقُهوَن ِبا َو لَ

ُ
ْم ُقل ُ ْنِس لَ ّنِ َو اإْلِ  ِمَن احْلجِ

ً
َ َكِثيرا ِلَجَهّمَ

وَن«:
ُ
غاِفل

ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
 أ

ُّ
َضل

َ
 ُهْم أ

ْ
ْنعاِم َبل

َ
ولِئَك َكاْل

ُ
ْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِبا أ ُ لَ

خ قلرار دادیلم، نشلانه آنهلا  بله طلور مسللم گلروه بسلیارى از جلن و انلس را بلراى دوز
اینسلت کله عقلل دارنلد و بلا آن اندیشله نمی کننلد، چشلم دارنلد و بلا آن نملی بیننلد و 
گوش دارند و با آن نمی شلنوند، آنها همچون چهارپایانند، بلکه گمراه تر! آنها همان 

غافالنند. )اعراف، 179(1

1. تفسیر نمونه، ج 18،ص 141.
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ب( رابطه تفکر و ایمان  

تفکر مقدمه است برای ایمان همراه عمل صالح چنان که در  )سوره  محّمد، آیه 2( 
می فرماید: 

ْم،  ِ ّبِ ّقُ ِمْن َر ٍد، َو ُهَو احْلَ ّمَ  َعى  ُمَ
َ

ل احِلـاِت َو آَمُنـوا ِبا ُنّزِ ـوا الّصَ
ُ
ِذيـَن آَمُنـوا َو َعِمل

َّ
»َو ال

ْم« کسلانی که ایمان آوردنلد و کارهاى نیکو کردند و  ُ ـَح بالَ
َ
ْصل

َ
ْم َو أ ئاِتِ ـْم َسـّیِ ـَر َعْنُ

َ
َكّف

به آنچه بر محمد فرو فرسلتاده شلده- که حق اسلت و از پروردگار ایشلان اسلت- باور 
داشلتند، خلدا گناهلان ایشلان را شسلت و همله کارهلاى ایشلان را راسلت کلرد. و یلا در 
ـُم  ُ

َ
ولِئـَك ل

ُ
احِلـاِت، َفأ  الّصَ

َ
 َقـْد َعِمـل

ً
ِتـِه ُمْؤِمنـا

ْ
آیله 75 سلوره طله می فرمایلد: »َو َمـْن َيأ

ُعى«. کسلانی که با ایمان و عمل صالح نزد خدا آیند، پایگاه هایى عالی 
ْ
َرجاُت ال

َ
الّد

دارند.
ُبُكـْم  ـِت ُتَقّرِ

َّ
ْوالُدُكـْم ِبال

َ
ُكـْم َو ال أ

ُ
ْموال

َ
و یلا در آیله 37 سلوره سلبأ می فرمایلد: »َو مـا أ

ـوا، َو ُهْم 
ُ
ْعِف ِبا َعِمل ـْم َجـزاُء الّضِ ُ

َ
ولِئـَك ل

ُ
، َفأ

ً
 صاحِلـا

َ
 َمـْن آَمـَن َو َعِمـل

َ
ـى ، ِإاّل

ْ
ِعْنَدنـا ُزل

ُغُرفاِت آِمُنوَن.«
ْ
ِف ال

مال ها و فرزندان شلما چیزى نیسلت که شلما را به خدا نزدیک کند، مگر کسلانی که 
ایمان آوردند و کار نیکو کردند؛ اینان براى آنچه کرده اند پاداشی دو برابر می یابند و در 

غرفه هاى بهشت با آسودگی جاى می گیرند.1
کتفاء میکنیم:  ح شده که به چند نمونه ا این پیوستگی در روایات هم مطر

ه.2 
ّ
1- االمام الصادق: اإلمیان عمل كل

امام صادق: ایمان همه عمل است. 
2-  االمـام الصـادق: »اإلمیـان ال يكـون إاّل بعمـل و العمـل منه. و ال يثبت االمیان 

إاّل بعمل.«3
 املام صلادق: ایملان جلز بله عمل نیسلت و عمل پلاره اى از آن اسلت. و ایمان جز 

به عمل برقرار نمی شود. 

روایات

یُن قائما ُیقاِتُل َعَلْیِه ِعصابٌة ِمَن الُمسِلمیَن حّتی  َح هذا الّدِ »رسوُل اهلل  : َلن َیْبَر

1.  الحیاة با ترجمه احمد آرام، ج 1،ص 472.
2.  اصول کافی، 2و 34.

3. وسائل، 6و 127.
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َتُقوَم الّساعُة «1
این دین همواره پا بر جا خواهد بود و گروهی از مسلمانان تا قیام قیامت، به خاطر 

آن می جنگند.
�َحّقٌ ، فما َمَنعُه أْن َیقوَم به ؟: إّن  »اإلماُم الّصادُق  ل َلّما قیَل َله : إن کاَن ِلعلّيٍ
ُف إاّل َنفَسَك «2

َ
ْف هذا أحدا إاّل نبّیه ، قاَل َله: »قاِتْل في سبیِل اهلل ِ ال ُتَکّل اهلل َ لم ُیَکّلِ

گلر حلق بلا عللی� بلود، چله چیلزى  املام صلادق  ) در پاسلخ بله ایلن سلؤال کله: ا
مانلع گرفتلن حّقلش شلد( فرمود : خداونلد هیچ کس را جز پیامبرش مکّلف به این کار 
)قیام به تنهایى( نکرد. فرمود: »در راه خدا پیکار کن، که جز بر نفس خویش مکّلف 

نیستی«.

خالصه و نتیجه گیری

• ریشله تملام اصالحلات فلردى و جمعلی بله کار انداختلن اندیشه هاسلت، ملا دام 
کله فکلر ملتلی در خلواب اسلت ملورد هجلوم دزدان و سلارقان دیلن و ایملان و آزادى و 

استقالل قرار می گیرند، اما هنگامی که افکار بیدار شد راه بر آنها بسته می شود.
• اندیشه و تفکر باید دور از غوغا و جنجال باشد، مردم به صورت تک نفرى، یا حد 
کثر دو نفر دو نفر قیام کنند و فکر و اندیشه خود را به کار گیرند، چرا که تفکر در میان  ا
جنجال و غوغا عمیق نخواهد بود، به خصوص اینکه عوامل خود خواهی و تعصب 

در راه دفاع از اعتقاد خود در حضور جمع بیشتر پیدا می شود.
• یکی از وظایف انبیا، موعظه مردم است.  

کتفا نکنید، باید به پا خواست.   • تنها به حرف ا
• آن چله مهلم اسلت قیلام خالصانله بلراى خداسلت، تعلداد و نفلرات نقلش اصللی را 

ندارد.  
« رهبلر، »ِبصاِحِبُكـْم« فکلر و برنامله.  •  قیلام سله عنصلر الزم دارد: خللوص، »هلِلَِّ

وا« ُر
َ

»َتَتَفّك
حرکت هلا و انقالب هایلى کله بلراى خلدا نباشلد و برخاسلته از عقده هلا و هوس هلا و 
گلر انقالب هملراه با فکلر و برنامه جامع  بلراى کسلب ثلروت باشلد بله جایى نمی رسلد. ا
نباشد و یا رهبر الهی همراه و مصاحب با انقالبیون نباشد به نتیجه اى نمی رسد و بقا 

1 . نهج الفصاحه، ص 638.

2 . النساء، ص 84 ؛ تفسري العيّايش، ج2 ص 51 - 31 .
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و برکاتی نخواهد داشت.
•  پیامبر، کوچک ترین نقطه ضعف روحی ندارد. او سال ها در میان شما زندگی کرده و 

همه او را به عقل و درایت می شناسید و نسبت جنون به او ناشی از بى فکرى است.  
•  رهبر الهی، هم نشین و هم سخن با مردم است.  

•  خداوند حامی پیامبران است و تهمت ها را از آنان دفع می کند.  
•  بلا ایلن کله کار پیامبلران بشلارت و هشلدار اسلت، اّملا هشلدار بیش تلر ملورد توّجله 

قرآن است، زیرا افراد غافل به هشدار نیاز بیش ترى دارند.  
گلر در راه خلدا قیلام نکنیلد، هلم در دنیلا گرفتلار  •  علذاب، پیلش روى شماسلت، ا

می شوید و هم قیامت دور نیست. »َبْینَ َيَدْی َعذاٍب«1                         

1. تفسیر نور، ج 7،ص 461.



انفاق از آنچه دوست می دارید

50

ــوَن َو مــا ُتْنِفُقــوا  ّبُ ِ
ُ

ــا ت ِبــّرَ َحــّتَ ُتْنِفُقــوا ِمَّ
ْ
ــوا ال

ُ
ــْن َتنال

َ
»ل

ِمــْن َشْ ٍء َفــِإّنَ اهلَل ِبــِه َعلــمٌی«
]سوره آل عمران، آيه 92[

»هرگـز بـه نیكـى دسـت نمى یابیـد و از نیـكان نمى شـوید مگر 
كنیـد؛ و هرچـه را  این كـه از آنچـه دوسـت مى داریـد انفـاق 
انفـاق كنیـد پـاداش آن را نزد خدا خواهید یافت، زیرا خدا به 

انفاق شما داناست.«
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واژه های مهم 

__   بّر
راغب می گوید: کلمه »بر« )بفتحه باء( در مقابل کلمه »بحر« می باشد و به معناى 
خشلکی اسلت و چلون اولیلن تصلورى کله از خشلکی ها و بیابانهلا بله ذهلن می رسلد، 
وسلعت و فراخنلاى آن اسلت. للذا کلمله »بلر« )بکسلره بلاء( را از آن گرفتنلد تلا در ملورد 

توسع در فعل خیر استعمال کنند.1

 نکات تفسیری

1( معنی بّر 
در ایلن کله مقصلود از کلمله بلّر در آیله شلریفه چیسلت؟ مفسلران گفتگلوى بسلیار 
دارند، بعضی آن را به معنی بهشت و بعضی به معنی پرهیز کارى و تقوى و بعضی 
بله معنلی پلاداش نیلک گرفته انلد، وللی آنچله از آیلات قلرآن اسلتفاده می شلود ایلن 
ک گفته  است که بر، معنی وسیعی دارد و به تمام نیکی ها اعم از ایمان و اعمال پا
می شلود، چنلان کله از آیله 177 سلوره بقره اسلتفاده می شلود که ایملان به خدا و روز 
جلزا و پیامبلران و کملک بله نیازمنلدان و نملاز و روزه و وفلاى بله عهد و اسلتقامت در 

برابر مشلکالت و حوادث همه از شلعب بر محسلوب می شلوند.
بنلا بلر ایلن رسلیدن بله مقلام نیکلوکاران واقعلی، شلرایط زیلادى دارد کله یکلی از آنها 
انفلاق کلردن از امواللی اسلت کله ملورد عالقله انسلان اسلت، زیلرا عشلق و عالقله واقعی 
به خدا و احترام به اصول انسلانیت و اخالق، آن گاه روشلن می شلود که انسلان بر سلر 
دو راهلی قلرار گیلرد، در یلک طلرف ملال و ثلروت یا مقام و منصبی قرار داشلته باشلد که 
مورد عالقه شلدید او سلت و در طرف مقابل خدا و حقیقت و عواطف انسلانیت و نیکو 
گلر از اوللی بله خاطلر دوملی صرف نظر کرد معلوم می شلود که در عشلق و عالقه  کارى، ا
گر تنها در این راه از موضوعات جزئی حاضر بود صرف نظر کند،  خود صادق است و ا
معلوم می شلود عشلق و عالقه معنوى او نیز به همان پایه اسلت و این مقیاسلی اسلت 

1. ترجمه تفسیر املیزان، ج 3، ص 532.
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براى سنجش ایمان و شخصیت.1
بلا توّجله بله اشلتقاق لغلوى »بلّر« کله بله معناى توسلعه در خیر اسلت؛ در قلرآن، ایمان 
ْیَس 

َ
و عملل صاللح و جهلاد و نملاز و وفلاى بله عهلد، از نمونه هلاى ِبلّر معرفی شلده اند. »ل

َیـْوِم اْلِخـِر َو 
ْ
ِبـّرَ َمـْن آَمـَن ِبـاهلِل َو ال

ْ
ْغـِرِب َو لِكـّنَ ال ِق َو امْلَ ْشـِر  امْلَ

َ
ـوا ُوُجوَهُكـْم ِقَبـل

ُّ
ْن ُتَول

َ
ِبـّرَ أ

ْ
ال

ِكینَ  سـا َیتامی  َو امْلَ
ْ
ُقْرب  َو ال

ْ
ـِه َذِوی ال  َعـى  ُحّبِ

َ
ـینَ َو آىَت امْلـال ِبّیِ ِكتـاِب َو الّنَ

ْ
ِئَكـِة َو ال ال امْلَ

وُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا  كاَة َو امْلُ ـالَة َو آىَت الـّزَ قـاَم الّصَ
َ
قـاِب َو أ ـاِئِلینَ َو ِف  الّرِ ـِبيِل َو الّسَ َو اْبـَن الّسَ

ولِئَك 
ُ
ِذيَن َصَدُقوا َو أ

َّ
ولِئَك ال

ُ
ِس أ

ْ
َبـأ

ْ
اِء َو ِحینَ ال ـّرَ

َ
سـاِء َو الّض

ْ
َبأ

ْ
يـَن ِف ال اِبِر عاَهـُدوا َو الّصَ

ُقوَن«2  )یوسف، 101(.  ّتَ ُهُم امْلُ
در قرآن همگان توصیه شده اند که در انجام »بّر« یک دیگر را یارى کنند. »َتعاَوُنوا 
ِبّرِ« و در این آیه نیز می فرماید که شما هرگز به این گوهر گرانبها نمی رسید، مگر 

ْ
 ال

َ
َعى

آن که از آن چه دل پسند شماست وآن را دوست می دارید، انفاق کنید.3
رابطه بّر و تقوی

در آیاتلی از قلرآن، ِبلّر یلا مشلتّقات آن بلا ملاّده »تقلوا« بلا هلم ذکلر شلده اسلت. برخلی 
مفّسران، این دو واژه را داراى مفهومی واحد می دانند. برخی نیز مفهوم این دو واژه 
را متفلاوت، اّملا مکّملل یک دیگلر می شلمرند؛ بدیلن ترتیلب کله ِبلّر را املورى ایجابلى، 
ماننلد عملل صاللح، طاعلت، توّسلع در کار نیلک و انجلام دادن اواملر الهلی دانسلته و 
تقلوا را املورى سللبی، ماننلد دورى از گناهلان و هلواى نفلس و پرهیلز از علذاب الهلی 
شلمرده اند. ِبّر و تقوا در مفهوم تفاوت دارند؛ اّما در مصداق متسلاوى و مّتحدند؛ زیرا 
ى « 

َ
مصلداق ِبلّر، مصلداق تقلوا نیلز هسلت و بله عکس و آیاتلی مانند »و لكـّن الِبـّرَ َمِن اّت

ولِئـَك هـُم امُلّتقـوَن« )بقلره، 177( 
ُ
)بقلره، 189(، »و لكـّنَ البـّرَ َمـن َءامـن بـاهلِل و... و أ

گلر به تنهایى  نشلانه وحلدت مصداقلی اسلت، نله مفهومی. شلایان ذکر اسلت که تقوا ا
به کار رود، همه مصادیق و موارد ِبّر را در بر می گیرد؛ ولی هر گاه در کنار واژه ِبّر باشد، 
ِبّر به جنبه ایجابى )انجام دادن کار خوب( و تقوا بر جنبه سلبی )ترک کار بد( داللت 

1. تفسیر نمونه، ج 3،ص 3.
2. نيىك، )تنها( اين نيست كه )به هنگام مناز،( روِى خود را به سوى مرشق و )يا( مغرب كنيد؛ )و متام گفتگوى 

شام، در باره قبله و تغيري آن باشد؛ و همه وقت خود را مرصوف آن سازيد؛( بلكه نيىك )و نيكوكار( كىس است كه 

به خدا، و روز رستاخيز، و فرشتگان، و كتاب )آسامىن(، و پيامربان، اميان آورده؛ و مال )خود( را، با همه علقه اى 

كه به آن دارد، به خويشاوندان و يتيامن و مسكينان و واماندگان در راه و سائلن و بردگان، انفاق مى كند؛ مناز را 

برپا مى دارد و زكات را مى پردازد؛ و )همچنني( كساىن كه به عهد خود- به هنگامى كه عهد بستند وفا مى كنند؛ و 

در برابر محروميت ها و بيامري ها و در ميدان جنگ، استقامت به خرج مى دهند؛ اينها كساىن هستند كه راست 

مى گويند؛ و )گفتارشان با اعتقادشان هامهنگ است؛( و اينها هستند پرهيزكاران! )بقره، 177(.

3. همان، ج 1،ص 562.
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می کند.1 

2( انفاق راه رسیدن به مقام نیکو كاران

باِت ما  ذيَن آَمُنوا اْنِفُقوا ِمْن َطّیِ
َّ
ا ال َ در آیه شریفه 267 سوره بقره آمده است: »يا اّیُ

ُكْم ِمَن االْرِض...« اى ایمان آورندگان از دستاوردهاى نیکوى 
َ
ا اْخَرْجنا ل َكَسْبُتْ َو ِمّ

خویش و از آنچه برایتان از زمین رویاندیم انفاق کنید.
غذاى مانده، لباس مندرس و پاره، میوه گندیده، لوازم زاید و مانند اینها را انفاق 
نکنیلد کله بى ارزش انلد، بلکله از چیزهلاى خلوب و ارزشلمند خلود انفلاق کنیلد. و حّتی 
در آیله ملورد بحلث بله فراتلر از ایلن دسلتور می دهلد کله نه تنهلا از دسلتاوردهاى خوب و 
ارزشلمند خلود انفلاق کنیلد، بلکله چیلزى را در راه خداونلد بله نیازمندان بدهیلد که خود 
دوست می دارید. همان غذایى که خود می خورید در انفاقتان به نیازمندان بخورانید. 
هملان جامله اى کله بلر تلن فرزنلدان خلود می کنیلد، بلر فرزندانشلان بپوشلانید و هملان 

آسایشی که براى خود و خانواده خود می خواهید، براى آنان بخواهید و فراهم آورید.
در نظام ارزشلی اسلالم، آن چه که اهّمّیت دارد، کیفّیت و چگونگی عمل اسلت نه 
کمّیلت و مقلدار آن. گاهلی یلک دانله خرملاى انفلاق شلده از هلزاران دانله خرماى دیگر 
باارزش تلر اسلت؛ چلرا کله شلاید از ملال حلالل نبلوده باشلد و یا انفلاق به قصد ریلا انجام 

شده باشد.2 
نکته دیگر این که آیه در صدد توبیخ کسانی است که اموالشان را بر دین خدا ترجیح 
می دهند و در عین حال ادعای دوستی با خدا و انبیاء داشته و خود را اهل تقوا می دانند! 
لذا می فرماید: شما بر این ادعا صادق نیستید! چرا که شما اموال زبده و گرانبهاى خود 
را بیلش از خلدا و راه خلدا دوسلت می داریلد! و در بلذل آن بخلل می ورزیلد و جز اموال پس 
مانده ها و بنجل را در راه او انفاق نمی کنید، چیزى را انفاق می کنید که دل ها تعّلقی به 
آن نلدارد. و اعتنایلى بله از بیلن رفتلن آن و گلم شلدنش نمی کنلد با این کله هیچ کس به 
خیر و بّر نمی رسد مگر با انفاق چیزى که دوست دارد و زبده مال او باشد. چون راه خدا 

گنجینه اى است که اموال پسندیده شما در آن فوت نمی شود.3
از انضمام این آیه با آیه 177 سلوره بقره  به دسلت میآید که انفاق مال- با داشلتن 

1. قرطبی، ج 6، ص 33 ؛ اخالق در قرآن، ج 1، ص 78- 82 ؛ مجمع البیان، ج 3، ص 240.
2. مثال هاى زیباى قرآن، ج 1،ص 113.

3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 345. )با تلخیص(
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عالقه شدید به آن- یکی از ارکان بر است.1  
فلسلفه رسلیدن به بّر در صورت انفاق آن در راه خداوند این اسلت که خداوند متعال 
به عنوان خالق انسلان ها از تعلق قلبی او به آن چه به دسلت آورده و جمع کرده اسلت، 
مطلع اسلت چرا که این جزء غریزه انسلان اسلت. انسلان دوسلت دارد مال را جمع کند و 
بشمارد.2 که مثال دیروز فالن مقدار بوده و امروز به فالن مقدار رسیده و کانه این غریزه 
گر قسمتی از آن را از دست بدهد، مثل این است  جزء نفس آدمیان است. به طورى که ا
کله جزئلی از جلان خلود را از دسلت داده، پلس مجاهلدت انسلان در انفلاق ملال، بیشلتر و 
دشلوارتر از سلایر عبلادات و اعملال اسلت، چلون در آنهلا فلوت و زوال و کمبلود، چشلم گیر 

نیست.
»َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْ ٍء َفِإّنَ اهلَل ِبِه َعِلمٌی«  این آیه انفاق کنندگان را تشویق می کند به 
این که با انفاق مال از کفشان بیرون نمی رود،  بلکه خدایى که دستور انفاق به آنان 

گاه است3 داده، به انفاقشان و آنچه انفاق می کنند، آ

 پیام ها

اللف(  یگانله راه رسلیدن بله مقلام نیکلوکاران، انفلاق خالصانله از املور ملورد عالقله 
است.

ب(  در مکتب اسالم، هدف از انفاق تنها فقرزدایى نیست، بلکه رشد انفاق کننده نیز 
مطرح است. دل کندن از محبوب هاى خیالی وشکوفا شدن روح سخاوت، از مهم ترین 

آثار انفاق براى انفاق کننده است.  
ج( دل بستگی به دنیا سبب محروم شدن از رسیدن به مقام بّر است.  

د( سعادِت فرد در سایه نگاه اجتماعی وکریمانه اوست.   
هل( بهترین چیز دوست داشتنی براى انسان »جان« است. پس شهدایى که جان  

خود را در راه خدا می دهند، به باالترین مقام ِبّر می رسند.  
و( آن چه را که خود دوسلت می دارى انفاق کن، نه آن چه را که بینوایان دوسلت 
می دارنلد. زیلرا ممکلن اسلت فقلرا بله جهلت شلّدت فقلر، بله اشلیاى ناچیلز نیلز راضلی 

وَن« ّبُ ِ
ُ

ا ت باشند. »ِمَّ
کم بر آنهاست. ز( انسانی که تربیت الهی یافته، اسیر مال و ثروت نیست، بلکه حا

1. همان.
2. سوره همزه، آیه 2.

3. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص 347. )با تلخیص(
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ح( در انفاق، اصل کیفّیت است، نه کمّیت.  
ط( اسالم، مکتب انسان دوستی است نه مال دوستی.  

ی( در انفاق نه افراط و نه تفریط، تنها بخشی از آنچه را دوست دارى، انفاق کن؛ 
وَن« »من« بیان گر تبعیض است. ّبُ ِ

ُ
ا ت »ِمَّ

وَن« آنچه خطرناک اسلت،  لا ُتِحّبُ ک( محّبلت بله ملال در نهاد هر انسلانی هسلت: »ِمّمَ
َشِديٌد« )عادیات، 8(

َ
ْیِر ل ّبِ احْلنَ ُه حِلُ

َ
شّدت محّبت است که مانع انفاق شود. »َو ِإّن

گلر انلدک باشلد. »َو ما ُتْنِفُقـوا ِمـْن َشْ ٍء« آرى یک برگ  ل( مهلم انفلاق اسلت حّتلی ا
زرد روى آب، می تواند کشتی صدها مورچه شود.

م( حال که خداوند انفاق ما را می بیند، چرا در کّم و کیف آن کوتاهی کنیم؟
بیایید بهترین ها را انفاق کنیم. »َفِإّنَ اهلَل ِبِه َعِلمٌی«1

 بحثی در باره ابرار  

انفلاق محبوب هلا در راه خلدا، از بزرگ تریلن ابزارهلاى ارزیابلى و آزمایلش ایملان 
درسلت از ایمان فاسلد اسلت؛ زیرا در چنین انفاقی، دوسلتی با خدا که باید بر دوسلتی 

مال و غیر آن چیره شود، ظهور و بروز می یابد.2 
مسللمانان صلدر اسلالم بلا الهلام از ایلن آیلات می کوشلیدند تلا از محبوب ترین اموال 

خود انفاق کنند.
وا 

ُ
ن َتنال

َ
برخی گفته اند: خداوند در قرآن خیراتی را مصادیق ِبّر می شمارد و در آیه »ل

گر همه این خیرات را نیز بیاورید، به فضیلت  ّبوَن« می فرماید: ا ِ
ُ

الِبـّرَ حـّت  ُتنِفقـوا ّمـا ت
بّر نمی رسلید، مگر این که از آن چه دوسلت دارید، انفاق کنید و معناى آن این اسلت 

که انفاِق محبوب، برترین طاعت ها است.3
خصوصیات ابرار در قرآن 

در علرف هلر مجتمعلی، آن چله خلوب باشلد، ِبلّر شلمرده می شلود؛ بر این اسلاس، در 
عصلر نلزول وحلی، مخاطبلان قلرآن، آداب و رسلوم اجتماعلی برخاسلته از افسلانه ها و 
خرافه هلا را نیلز ِبلّر می دانسلتند. از نظلر قلرآن، ِبلّر پایله عقللی و منطقلی دارد و کارهلاى 
خرافلی، گرچله در جامعله اى مرسلوم شلده باشلد، ِبلّر نیسلت؛4  از ایلن رو ِبلّر را تعریلف و 

1. تفسیر نور، ج 1،ص 565- 564.
2. مواهب الرحمن، ج 6، ص 133.

3. البحر المحیط، ج 3، ص 260؛ التفسیرالکبیر، ج 8، ص 142 ؛ التفسیر الکبیر، ج 8، ص 142.
4. اخالق در قرآن، ج 1، ص 70 و 71.
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مصادیلق آن را تبییلن می کنلد و در برخلی آیلات نیلز بلا پنلداِر باطلل جاهللی، مبلارزه و بلّر 
بودن برخی رسوم باطل آنان را نفی می کند؛ مانند:

1. در جاهلّیت مرسوم بود که از َدِر ورودى به خانه هاى خود وارد نمی شدند؛ بلکه 
ج می شدند.   از َنْقبی که در پشت خانه ها می گشودند، وارد و خار

قلرآن، ایلن کار آنلان را بى ارتبلاط بلا بلّر دانسلته و دسلتور وارد شلدن بله خانه هلا از 
ى 

َ
درهاى آن را داده است: »ليس البّرُ ِبأن َتأُتوا الُبُیوَت ِمن ُظهوِرها و لكّنَ الِبّرَ َمن اّت

و أُتوا الُبُیوَت ِمن ابواِبا«. )بقره، 189( 
در سلبب نلزول آیله گفتله شلده: در جاهلّیلت، هنگامی کله کسلی بله خواسلته خویش 
نمی رسلید به سلبب طیره و بدیمنی مرتکب چنین اعمالی می شلد یا هنگامی که ُمْحرم 
بود، براى سخت گیرى بیش از حد برخود، چنین می کرد.1  امر به وارد شدن در خانه ها 
 از درهاى آن »َو أُتوا الُبُیوَت ِمن اْبواِبا« در برخی روایات به پذیرش والیت اهل بیت
تأویل شده است.2 حضرت علی در تفسیر آن فرمود: خانه هایى که خدا فرمان داده 
از درهاى آن وارد شوند، ما ] اهل بیت [ هستیم؛ پس هر که با ما بیعت و به والیت ما اقرار 
کنلد، بله خانه هلا از درهایلش وارد شلده و هرکلس بلا ملا مخالفلت ورزد و غیر از ملا را برترى 

دهد، از پشت خانه ها به آنها در آمده است.3  
2. هنگام تغییر قبله مسللمانان از بیت المقدس به کعبه، یهودیان و مسلیحیان که 
می پنداشلتند نملاز، جلز بله سلوى قبلله آنان پذیرفته نیسلت و چنین نملاز گلزاردن بر دین 
پیامبلران نیسلت، بلا مسللمانان بله بحلث و مشلاجره پرداختنلد و خلداى سلبحان بلا رّد 
پنلدار آنلان فرملود: داشلتن قبلله اى ویلژه و روى کلردن بله آن، هدف اصلی دیلن و عبادت 
نیست؛ بلکه دستورى فرعی است و هدف اساسی و مسئله محورى دین، ایمان به خدا 
ِق و امَلغـرب و لكـّن الِبـّرَ َمـن َءاَمن  ـوا ُوجوَهكـم ِقَبـل امَلشـر

ّ
و... اسلت4: »ليـس البـّرَ أن ُتَول

 َعـى  ُحّبِه َذِوى الُقرب  والَیتمی  
َ

بـاهلِل والَیومِ الخـِر وامَللئكـِة و الكتِب والَنِبّیـینَ و َءاىَت املال
وامَلسـكینَ و ابَن الّسـبيِل والّسـائلینَ و ف الّرقـاِب و أقـاَم الّصلـوَة و ءاىَت الّزكـوَة و املوفـوَن 
ذيـن َصدقوا و 

َّ
ـّراِء و حینَ البـأِس أولِئَك ال

َ
يـَن ِف البأسـاِء والّض ِبَعهِدِهـم إذا عهـدوا والصِبر

أولِئك هم املّتقوَن«. )بقره، 177( 
سلب بّر  از  استقبال مشرق و مغرب بدین معنا نیست که روى کردن به جهات مزبور، در 
اصل از مصادیق بّر نیست؛ بلکه بدین معنا است که این ها ِبّر اصیل نیست و روى کردن 

1. التفسیر الکبیر، ج 5، ص 136 و 137.
2. بحاراالنوار، ج 8، ص 336؛ عّیاشی، ج 1، ص 86؛ نورالثقلین، ج 1، ص 178.

3. نورالثقلین، ج 1، ص 177.
4. همان، ص 476 -475.
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به سمت خاص، امرى فرعی به شمار می رود.1  
در این آیه، برخی مصادیق ِبّر در شؤون سه گانه آدمی، یعنی عقیده، ُخلق و عمل 

تبیین شده است:
1. ایمان به خدا، معاد، فرشتگان، کتاب هاى آسمانی و پیامبران؛

2. بخشیدن مال به خویشاوندان، یتیمان، بینوایان، در راه ماندگان، گدایان و در راِه 
آزاد کردن بردگان؛

3. برپا داشتن نماز؛
4. پرداختن زکات؛

5. وفا به عهد و پیمان ها؛
6. پایدارى در سختی ها و زیان ها و هنگام جنگ؛

7. صداقت؛
8. پرهیزگارى و پرواپیشگی که در آیه 189) بقره، 2( نیز بیان شده است. 

علىن   ِبواِلـَدىت َو َلْ َيحجْ
ً
« و 32 »َو َبـّرا

ً
 َعصيـا

ً
 ِبولديـه َو ل يكـن جّبـارا

ً
در آیلات 14 »َو َبـرا

  سلوره مریم رفتار شایسلته دو پیامبر الهی، حضرت یحیى و عیسلی »
ً
 َشـقّیا

ً
َجّبارا

در برابلر پلدر و ملادر و خلوددارى از زورگویلى و نافرمانلی آنلان سلتوده شلده اسلت؛ البّتله 
ایلن مصادیلق یک سلان و در علرض هلم نیسلتند؛ بلکله برخلی از قبیلل مقّومنلد؛ بله 
گونله اى کله بلدون آنهلا، ِبلّر تحّقلق نمی یابلد و برخلی دیگلر از قبیلل عالیلم و آثلار آن بله 

شمار می آیند.
1. صداقت

ذين َصَدقوا«. )بقره، 177( 
َّ
»أولئك ال

ابرار که به اصول پنج گانه اعتقادى ]مذکور در آیه [، ایمانی راسخ دارند و در موارد شش 
گانله مذکلور ]در آیله [ ، انفلاق می کننلد و بلر پا دارندگان نملاز و پرداخت کنندگان زکاتند و به 
پیمان هلاى سله گانله وفلا می کننلد و در موارد سله گانه صبر ] بأسـاء، ضـّراء، حین البأس [ 
شلکیبا و پایدارنلد، اینلان در ایملان خلود صادقنلد، نله کسلانی که ایملان را بلا زبلان اظهلار 

می کنند؛ ولی دل هایشان ایمان نیاورده است.2  
کیدى بر تعریف و بیان حّد و بدین معنا است  ذين َصدقوا« تأ

َّ
حصر در جمله »أولِئك ال

گر ]برجستگان از[ اهل صدق و صداقت را می جویى، آنان همان ابرارند.3 که ا

1. الفرقان، ج 1 و 2، ص 291.
2. المنار، ج 2، ص 122.

3. المیزان، ج 1، ص 429.
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2. پارسایی
»و أولِئك ُهُم املّتقوَن«. )بقره، 177( 

ابلرار کله ابعلاد اعتقلادى دیلن را بلاور دارنلد، از دارایى هلاى خلود بلراى دسلت گیرى از 
مسلتمندان بهلره می گیرنلد؛ وظایلف عبادى و اجتماعی خویلش را انجام می دهند و در 
نبلرد بلا دشلمناِن دیلن، اسلتقامت می ورزند، تقوا پیشلگان حقیقی اند.1 حصلر در جمله 
گر بّر و صدق به مرحله تمام نرسد،  قون« بیان گر کمال تقوا است؛ زیرا ا »أولِئَك ُهم امُلّتَ

تقوا نیز کامل نخواهد شد.2
3. وفادارى

»َواملُوفوَن ِبعهِدِهْم إذا عَهدوا؛ و وفاداران به پیمان خویش، چون  پیمان بندند.« 
)بقره، 177(

گرچله وفلاى بله عهلد در ایلن آیله مطللق اسلت و هلر پیملان و التلزام و عقلدى را شلامل 
می شلود، به قرینه جمله »إذا عَهدوا« شلامل ایمان و التزام به احکام آن نمی شلود؛ زیرا 
التزام به ایمان و لوازم آن، به زمانی خاص مقّید نیست.3 در سوره انسان در وصف ابرار 
ذر«. )انسان، 7( در برخی روایات،  آمده است که به نذر خود وفا می کنند: »ُيوُفوَن ِبالّنَ
وفلا بله نلذر، بلر پاى بنلدى بله والیت اهل بیت کله در موطن میثاق گیرى )عاللم ذر( از 
آنان گرفته شده، تطبیق شده است.4 شایان ذکر است که شأن نزول این آیه، شکیبایى 

وصف ناپذیر علی بن ابى طالب، حضرت فاطمه زهرا و حسن و حسین است.5  
4. شكیبایی

راِء و حینَ البأِس؛و شکیبایان در سختی و تنگ دستی 
َ

يَن ف الَبأساِء والّض »الصبر
و در زیان و هنگام کارزار.« )بقره، 177( 

دو ُخللِق وفلا و صبلر کله یکلی )صبلر( مقتضایلش سلکون اسلت و دیگلرى )وفلا( بله 
حرکلت تعّللق می گیلرد، دربلر دارنده همه اخالق نیک نیسلت؛ اّما هرگاه این دو تحّقق 

یابد، دیگر خلق هاى نیکو نیز محّقق می شود.6

1. راهنما، ج 1، ص 567.
2. المیزان، ج 1، ص 429.

3. همان. 
4. البرهان، ج 5، ص 553.

5. الغدیر، ج 3، ص 107- 111.
6. المیزان، ج 1، ص 429.
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 پایدارى، پایه اصیل هر طاعت و پاکی است؛ ازاین رو از عوامل راه یافتن ابرار، به بهشت 
شمرده شده: »َو َجزل- هم ِبا َصبروا َجّنًة« )دهر، 12( و هنگام ورود بهشتیان به بهشت، 
فرشلتگان در خوشلامدگویى به آنان از پایداریشلان در دنیا یاد می کنند: »َسـلٌم عليكم با 

َصَبرت«. )رعد، 24(
5. هراس از معاد

گیلر اسلت  ؛ و از روزى کله بلدى و سلختی آن فرا
ً
ه ُمسـَتطيرا  كان َشـّرُ

ً
افـون َيومـا »َو َيحن

 ما از پروردگارمان در روزى 
ً
يرا َطر

َ
 ق

ً
 َعبوسا

ً
نا َيوما ّبِ اُف ِمن ر ن َ

می ترسند« )انسان، 7(، »إّنا ن
کله دژم و دشلوار اسلت می ترسلیم.« )انسلان، 10( خداونلد در دو آیله یلاد شلده، ابلرار را بلر اثلر 

داشتن هراِس قیامت می ستاید.
6. اخالص 

يُد ِمنُكم َجزاًء و ال ُشكوًر ؛ما براى خشنودى خدا شما را  ُنر »إّنا ُنطِعُمُكم لوجِه اهلِل ال
اطعام می کنیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.« )انسان، 9( رمز اخالص ابرار، 
آن اسلت کله بله خلدا، رسلالت و معلاد، ایمانلی از روى رشلد و بصیرت دارند و خلود را بنده 
مملوک پروردگار دانسته، خود را مالک هیچ نفع و ضررى نمی دانند. آنان جز آن چه را 
خدا خواسلته و بدان خشلنود اسلت، چیزى نمی خواهند و به چیزى خشلنود نیسلتند؛ 
پلس اراده خلدا را بلر اراده خلود مقلّدم داشلته و بلر مخالفلت بلا نفلس و دشلوارى طاعلت، 
صبر پیشه کرده اند.1 در برخی روایات و نیز از سعیدبن جبیر و مجاهد نقل شده است.2 
امیرمؤمنان ]که این آیات درباره وى نازل شده [ هرگز »إّنا ُنطِعُمكم« را بر زبان 

نیاورد؛ بلکه خداوند از دل وى خبر داد.3  
رسول خدا  در پاسخ پرسشی درباره »أىَت امَلال« فرمود: مقصود این است که مال 
خود را در راه خدا می دهی؛ در حالی که َنْفست تو را از عمر دراز و فقر می ترساند4: »و لكّنَ 
 عـى  ُحّبـه....« از مهم تریلن مظاهلر ایملان و عملل صاللح، انفلاق در 

َ
... و ءاىَت املـال البـّرَ

راه خدا است. انفاق، معیار جدایى ایمان راستین و اّدعایى است.5  گرچه تعبیر »ءاتی 
الملاَل« در ایلن آیله، شلامل صدقلات مسلتحب و واجلب هلر دو می شلود، »أىت الّزكـوَة« در 
پایان آیه شاهد است که زکات واجب از آن اراده نشده است.6 به گفته برخی مفّسران، 

1. المیزان، ج 20، ص 125.
2. جوامع الجامع، ج 2، ص 748.

3. البرهان، ج 5، ص 548.
4. الدّرالمنثور، ج 1، ص 414.

5. مواهب الرحمن، ج 6، ص 131.
6. المنیر، ج 2، ص 100.
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»ءاىت املال« اعّم از انفاق اسلت؛ زیرا شلامل قرض نیز می شلود؛ چنان که هبه معّوضه و 
هدیه نیز از مصادیق آن به شمار می آیند.1 

ابلرار در سلوره انسلان نیلز بلر اثلِر اطعلام و بخشلیدن طعلام ملورد عالقله و نیلاز خویش 
سلتوده شلده و عملل آنلان از مصادیلق روشلن انفلاق محبلوب به شلمار آمده اسلت:  »َو 
«. )انسان، 8( ضمیر »علی حّبه« 

ً
 و أسيرا

ً
 و يتيما

ً
ُيطعِموَن الّطعاَم عى  ُحّبِه ِمسكينا

گلر بله »ایتلاِء  در آیله 177 بقلره نیلز می توانلد بله »اهلل« یلا بله »ایتلاِء الملال« بلاز گلردد. ا
الملال« برگلردد، یعنلی ملال را بلا میلل و رغبلت بله مسلتمندان می پردازنلد؛ هم چنیلن 

ضمیر »حّبه« در آیه 8 انسان، می تواند به »اهلل« برگردد.2 
7. اقامه نماز 

»َو أقـاَم الّصلـوَة و نملاز بله پلا دارد.« )بقلره، 177( ابلرار، هلم اهلل نمازنلد و هلم 
حقیقلت آن را بله پلا می دارنلد. بله پلا داشلتن نملاز راسلتین، بله معنلاى توفیلق یافتلن 
ابلرار در دسلت یابى بله آثلار و برکاتلی اسلت کله قلرآن بلراى نملاز بلر می شلمرد؛ مانند ذکر 
ى« )طله، 14( و بازداشلتن فلرد و جامعله از فحشلا و  ِقـِم الّصلـوَة ِلذكـر

َ
و یلاد خلدا: »أ

منکلر: »إَن الّصلـوَة َتنـی  عن الَفحشـاِء و امُلنكـَر« )عنکبلوت، 45( و نجاِت انسلان از 
بى قلرارى هنلگام سلختی و نلدارى و از انحصارطلبلی و بخلل هنلگام توان گلرى: »إّن 
 .» ین

ّ
 * إاّل املُصل

ً
يُر َمنوعا ـه احلنَ إذا مّسَ وعاً * و ـه الّشـّرُ َجز * إذا مّسَ

ً
نسـَن ُخلَق َهلوعا اإل

ج، 19- 22( )معار
كات 8. پرداخت ز

»ءاىَت الّزكـوَة.« )بقلره، 177( فعلل »ءاتلی « و ذکلر زکات در کنلار نملاز، قرینه بر انفاق 
»مالی« است، نه زکات به معناى تطهیر نفس و ازاله رذایل اخالقی از آن.3 

کله بله یکلی از شلؤون سله گانه عقایلد، اخلالق و رفتلار ابلرار بلاز  افلزون بلر اوصافلی 
می گردد، در قرآن اوصاف جامعی مانند وصف »عباداهلل« )بندگان خدا( براى برخی 
از آنان ذکر شلده اسلت. در سلوره  انسلان پس از تبیین نعمت هاى بهشتِی ابرار، از آنان 
بلا وصلف »عبلاداهلل« یلاد می کند. ذکر این وصف، بر اثر آراسلتگی آنان به زیور بندگی و 

پرداختن آنان به لوازم بندگی است.4

1. الفرقان، ج 1- 2، ص 294.
2. التبیان، ج 10، ص 210؛ اعراب القرآن، درویش، ج 10، ص 316.

3. المیزان، ج 15، ص 9.
4. همان، ج 20، ص 125.
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روایات

اللف( روایلت شلده کله ابلن عملر از پیغمبلر دربلاره آیله )لـن تنالـوا البـر...( سلؤال کرد 
حضرت فرمود: مراد این است که بنده مال خود را انفاق کند در حالی که بخیل است 

و به دنیا آرزومند است و از فقر می ترسد.1 
ب( »علن أبلي عبلد اهلل علیله السلالم انله کان یتصلدق بالسلکر فقیلل لله: أ یتصلدق 
بالسکر؟ فقال. نعم، انه لیس شي ء أحب الی منه فانا أحب أن أتصدق بأحب األشیاء 

الی .«2
املام صلادق »ِشلَکر« انفلاق می کلرد! از آن حضلرت پرسلیدند: چلرا ِشلَکر انفلاق 

می کنید؟
حضرت فرمود: من شکر زیاد دوست دارم و خداوند در قرآن دستور داده از بهتریِن 

چیزهایى که دوست دارید انفاق کنید، بدین جهت شکر انفاق می کنم!
ج( در حاالت امام هشتم علی بن موسی الرضا نیز می خوانیم 

وقتی براى آن حضرت سفره غذا پهن می کردند و غذاها چیده و آماده خوردن می شد، 
حضرت ظرف بزرگی طلب می کردند، سپس از هر غذا، مقدارى برمی داشتند و داخل آن 
ظرف می گذاشلتند و سلفارش می کردند آن را به نیازمندان بدهند و بعد شلروع به خوردن 

غذا می نمودند!3
در روایلات نیلز مصادیلق فراوانلی بلراى ِبلّر ذکلر شلده که برخلی از آنها عبارت اسلت از 
ایمان به خدا، »2« توحید، »3« سود رساندن به بندگان خدا، »4« فرو خوردن خشم، 
درگذشلتن از لغزش هلاى بلدکاران، ترّحلم بلر تهی دسلتان، وارسلی حلال همسلایگان، 
اعتلراف بله برتلرى صاحبلان فضلل، »5« دوسلتی و دشلمنی و پیوند و جدایى و خشلم 
ع براى خدا  و خشلنودى براى خدا، کار کردن براى خدا، دعوت به سلوى خدا، خشلو
و احسان در راه او، »6« کشته شدن در راه خدا، »7« هم رنگی و هماهنگی ظاهر و باطن 
آدملی و خللوت و جللوت او، »8« سلالم کلردن، »9« سلخاوت، نیکلو سلخن گفتلن، صبر بر 
آزار، »10« کتمان نیازمندى، کتمان صدقه، کتمان بیمارى و مصیبت، »11« برپاداشتن 

فرایض و پرهیزاز محّرمات وصیانت خویشتن از غفلت در امور دینی.4 »12«

1. ترجمه مجمع البیان، ج 4، ص 163؛ نقل از اخالق در قرآن، ج 2،ص 399. 
2. نورالّثقلین، جلد 1، صفحه 363، حدیث 235.

3. منتهی المال، جلد دوم، صفحه 174.
4. بحاراالنوار، ج 74، ص 137؛ همان، ج 24، ص 303؛ همان، ج 74، ص 137؛ همان، ج 24، ص 303؛ 
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داستان

□حضلرت فاطمله توجله ویلژه ای بله پرداخلت صدقله بله فقلرا داشلتند و هیلچ 
مستمند و نیازمندی  از  در خانه اش دست خالی باز نمی گشت؛ نمونه بارز انفاق و ایثار 
آن بزرگوار، بخشلش »لباس عروسلی« به زن فقیر، آن هم در شلب عروسلی اسلت. نقل 
کرم در عروسلی فاطمه زهرایک دسلت پیراهن نو به دخترش  شلده که پیامبر ا
داده بلود تلا در شلب عروسلی بپوشلد. هنگاملی که موکلب عروس رهسلپار خانه حضرت 
 بلود، زن سلائلی پیلش آملد، و در برابلر علروس اظهلار احتیاج نملود. فاطمه عللی
کله در آن وقلت دو پیراهلن داشلت: یکلی کهنله و دیگلری نلو، بله مصلداق آیه »لـن تنالوا 
البر حت تنفقوا ما تبون:« پیراهن نو را به فقیر بخشید. فاطمه مظهر تقوا و ایثار، 
همراهلان را بله دور خلود جملع کلرد، و بى درنگ »لباس عروسلی« را از تلن در آورد و به آن 
زن فقیلر بخشلید. حضلرت بلا ایلن عمل، دیگلری را برخود مقدم داشلت. این عمل وی 
کنون تاریخ نتوانسلته  کاری، به انلدازه ای بزرگ اسلت که تا بله قلدری جاللب و ایلن فلدا
نمونه ای از آن را در خاطره خود ثبت نماید. آری، زهرای اطهر با همان لباس معمولی 

به خانه شوهر رفت و سند ایثار در چهره درخشان زندگی اش ثبت گردید.1
□ روزى مهمانلی بلر ابلوذر وارد شلد، او کله زندگلی سلاده اى داشلت از مهملان معذرت 
خواسلت کله ملن بلر اثلر گرفتارى نمی توانم شلخصًا از تلو پذیرایى کنم، من چند شلتر در 
فالن نقطه دارم، قبول زحمت کن بهترین آنها را بیاور )تا براى تو قربانی کنم( میهمان 
رفت و شتر الغرى با خود آورد، ابوذر به او گفت به من خیانت کردى، چرا چنین شترى 
آوردى؟ او در جواب گفت: من فکر کردم روزى به شلترهاى دیگر نیازمند خواهی شلد، 
ابو ذر گفت: روز نیاز من زمانی است که از این جهان چشم می بندم )چه بهتر که براى 

وَن.«2 ّبُ ِ
ُ

ا ت ِبّرَ َحّتَ ُتْنِفُقوا ِمَّ
ْ
وا ال

ُ
ْن َتنال

َ
آن روز ذخیره کنم( خداوند می فرماید: »ل

خالصه و نتیجه گیری

• با توّجه به اشتقاق لغوى »بّر« که به معناى توسعه در خیر است؛ در قرآن، ایمان 
و عمل صالح و جهاد و نماز و وفاى به عهد، از نمونه هاى ِبّر معرفی شده اند. 

در قرآن همگان توصیه شده اند که در انجام »بّر« یک دیگر را یارى کنند. »َتعاَوُنوا 

کنزالعّملال، ج 3، ص 24؛ بحاراالنلوار، ج 73، ص  تحف العقلول، ص21؛ بحاراالنلوار، ج 74، ص 62. ؛ 
7؛هملان، ج 68، ص 89، 311، 354؛ تحف العقلول، ص 295؛ بحاراالنلوار، ج 82، ص 181.

1. الوقایع والحوادث، ملبوبى، ج4، ص186.
2. مجمع البیان، ج 2، ص 474.
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ِبّرِ« و در این آیه نیز می فرماید که شما هرگز به این گوهر گرانبها نمی رسید، مگر 
ْ
 ال

َ
َعى

آن که از آن چه دلپسند شماست وآن را دوست می دارید، انفاق کنید. 
• در نظام ارزشلی اسلالم، آنچه که اهّمّیت دارد، کیفّیت و چگونگی عمل اسلت نه 
کمّیلت و مقلدار آن. گاهلی یلک دانله خرملاى انفلاق شلده از هلزاران دانله خرماى دیگر 
باارزش تلر اسلت؛ چلرا کله شلاید از ملال حلالل نبلوده باشلد و یا انفلاق به قصد ریلا انجام 

شده باشد.  
• آیله در صلدد توبیلخ کسلانی اسلت کله اموالشلان را بلر دیلن خدا ترجیلح می دهند و 
در عیلن حلال ادعلای دوسلتی بلا خلدا و انبیلاء داشلته و خلود را اهلل تقلوا می داننلد! للذا 

می فرماید: شما بر این ادعا صادق نیستید! 
• از انضمام این آیه با آیه 177 سوره بقره  به دست می آید که انفاق مال) با داشتن 

عالقه شدید به آن(یکی از ارکان بر است.   
• مهم تریلن آیله ایثلار کله بله صراحلت از آن یلاد شلده، دربلاه میزبانی صمیمانه انصلار از 
ُءو الّداَر واالمیَن ِمن  ذيَن َتَبّوَ

َّ
مهاجران پس از مهاجرت مسلمانان مّکه به مدینه است: »وال

ا اوتوا و ُيؤِثروَن َعى  انُفِسِهم  دوَن ف ُصدوِرِهم حاَجًة ِمّ ِيم وال َيحجِ
َ
َقبِلِهم ُيِحّبوَن َمن هاَجَر ال

م َخصاَصٌة«. )حشر، 9( در این آیه از خصلت مهمان دوستی و جود و بخشش  و كاَن ِبِ
َ
ول

خالصانه مسلمانان مدینه نسبت به مهاجران مّکه یاد شده و ایثار آنان به رغم نیاز شدید 
خویش ستایش شده است. سپس با گذر از این ماجراى تاریخی به بیان این گزاره اخالقی 
عام پرداخته شده که هرکس بتواند با پرهیز از بخل، صفت خویشتن دوستی افراطی خود 

را مهار کند همو رستگار شده است: »و َمن يوَق ُشّحَ َنفِسِه َفاولَك ُهُم امُلفِلحون«



هدایت و اضالل

51

َناُه 
ْ
ْبَتِليِه َفَجَعل

َ
ْمَشـاٍج ّن

َ
ْطَفٍة أ

ُ
نَسـاَن ِمن ّن ْقَنـا ااْل

َ
ـا َخل

َ
»ِإّن

ا َكُفوًرا« ِكًرا َو ِإّمَ ا َشا  ِإّمَ
َ

ِبيل ا َهَدْيَناُه الّسَ
َ
يَعا َبِصيًرا *ِإّن َسِ

]سوره انسان، آيه 2-3[

»مـا انسـان را از نطفـه مختلطـى آفریدیـم و او را مى آزماییـم؛ 
)بدیـن جهـت( او را شـنوا و بینـا قـرار دادیـم!  مـا راه را بـه او 
كر باشد )و پذیرا گردد( یا ناسپاس!« نشان دادیم، خواه شا
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گان مهم واژ

اج 
َ

ْمش
َ
__   أ

»مشلجه: خلطه« و مشلیج و مشلج )بر وزن فرس و کتف( به معنی آمیخته و جمع 
ْمشاٍج َنْبَتِليِه انسان«:

َ
ْنساَن ِمْن ُنْطَفٍة أ ْقَنا اإْلِ

َ
ا َخل

َ
آن امشاج است» ِإّن

 دربلاره عّللت جملع آملدن امشلاج گفته انلد: آن بله اعتبلار اجلزاء نطفله اسلت. و یلا به 
اعتبلار آمیختله شلدن نطفله زنلان و ملردان. و چون نطفله حامل خصلت هلاى توارث 
اسلت و اخلالق و سلجایاى پلدران و ملادران را بلاوالد منتقلل می کنلد شلاید از این جهت 

امشاج گفته شده یعنی از نطفه ایکه داراى آمیخته هاست انسان را آفریدیم.
و شاید آن اشاره باشد به سّلول ها و کرومزوم ها و ژن هاى بیشمار نطفه.

و اهلل العالم. این کلمه تنها یکبار در قرآن مجید آمده است.1

__   َسبیل
لِبیل: راهی اسلت نرم که سلهل گذر و هموار باشلد، جمعش ُسُبل است، در آیات   الّسَ

« )زخرف، 10(.
ً

ُكْم ِفيا ُسُبال
َ
 ل

َ
 « )نحل، 15( و »َو َجَعل

ً
 َو ُسُبال

ً
ْنارا

َ
»َو أ

ـِبيِل « ) بقره، 108.( و یا راه   َسـواَء الّسَ
َّ

اعم از آنکه راه هدایت باشلد مثل »َفَقْد َضل
ـِبيِل... «)بقلره،177(. و یلا راه ضاللت،گاهی از  ِكینَ َو اْبـَن الّسَ سـا معموللی مثلل»َو امْلَ
ـِن اْنَتَصـَر  سلبیل تعلّدى و تجلاوز قصلد می شلود کله در واقلع راه تجلاوز اسلت مثلل »َو مَلَ
ى طلبد،  ْم ِمْن َسبيل  « و كىس كه بعد از مظلوم شدن يار ْيِ

َ
ولِئَك ما َعل

ُ
ِمِه َفأ

ْ
َبْعَد ُظل

« خداوند به شلما 
ً

ْم َسـِبيال ْيِ
َ
ُكْم َعل

َ
 اهلُل ل

َ
ا َجَعل

َ
ايرادى بر او نيسـت  )شلورى، 41(. »ف

اجازه نمی دهد که متعّرض آنان شوید )نساء، 90(.2

 نکات تفسیری

آفرینلش انسلان از نطفله مخللوط ممکلن اسلت اشلاره بله اختلالط نطفله ملرد و زن و 

1. قاموس قرآن، ج 6، ص 259.
2. قاموس قرآن، ج 3،ص 224.
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ترکیلب اسلپر و اوول بلوده باشلد1 همان گونله کله در روایلات اهل بیلت  اجملااًل بله آن 
اشلاره شلده اسلت. یا اشلاره به اسلتعدادهاى مختلفی که در درون نطفه از نظر عامل 
وراثت از طریق ژن ها و مانند آن وجود دارد و یا اشاره به اختالط مواد مختلف ترکیبی 
نطفله اسلت، چلرا کله از ده هلا ملاده مختللف تشلکیل یافتله و یلا اختلالط همله اینهلا بلا 
یکدیگر، معنی اخیر از همه جامع تر و مناسلب تر اسلت. این احتمال نیز داده شلده که 

امشاج اشاره به تطورات نطفه در دوران جنینی است.2
جمله نبتلیه اشاره به رسیدن انسان به مقام تکلیف و تعهد و مسئولیت و آزمایش و 
امتحان است و این یکی از بزرگ ترین مواهب خداست که به انسان کرامت فرموده و 

او را شایسته تکلیف و مسئولیت قرار داده است.
گاهی ممکن نیست، در آخر آیه اشاره به ابزار  و از آنجا که آزمایش و تکلیف بدون آ

شناخت و چشم و گوش می کند که در اختیار انسان ها قرار داده است.
بعضی نیز گفته اند منظور از ابتالء و آزمایش در اینجا تطورات و تحوالتی است که 
به جنین از مرحله نطفه تا رسلیدن به یک انسلان کامل دسلت می دهد. ولی با توجه 

به تعبیر نبتلیه و همچنین تعبیر به انسان تفسیر اول مناسب تر است.
کات  کات انسلان از ادرا کله ریشله همله ادرا ضمنلًا از ایلن تعبیلر اسلتفاده می شلود 
کات حسی مادر همه معقوالت است و این نظریه  حسی او است: و به تعبیر دیگر ادرا
بسلیارى از فالسلفه اسلالمی اسلت و در میلان فالسلفه یونلان ارسلطو نیلز طرفلدار همین 

نظر بوده است.
گاهلی و ابلزار شلناخت نیلاز  و از آنجلا کله تکلیلف و آزمایلش انسلان علالوه بلر مسلئله آ
بله دو عاملل دیگلر یعنلی بله مسلئله هدایلت و اختیلار دارد آیله بعلد بله آن اشلاره کلرده، 
کر و پذیلرا باشلد، یلا کفلران کننلده و  می فرمایلد: ملا راه را بله او نشلان دادیلم، خلواه شلا

ناپذیرا.3  

1. می دانیلم نطفله انسلان از ترکیلب نطفله ملرد و زن کله اوللی" اسلپر" یلا" کرملك" و دوملی" اوول" یلا" تخملك" 
نلام دارد تشلکیل می شلود. 

اصلل وجلود »نطفله« و سلپس ترکیلب آن و بعلد مراحلل مختللف جنیلن، از عجائب و شلگفتیهاى بلزرگ جهان 
آفرینش اسلت که با پیشلرفت علم  »جنین شناسلی«  پرده از اسلرار آن برداشلته شلده، هر چند اسلرار بیشلترى 

هنلوز در پلرده نهان اسلت. 
2. بایلد توجله داشلت بلا وجلود اینکله نطفله مفرد اسلت و صفت آن امشلاج بله صورت جمع آملده، این به خاطر 
آن اسلت نطفله از اجلزاء مختلفلی ترکیلب یافتله و در حکلم جملع اسلت و بعضلی نیلز ماننلد زمخشلرى در کشلاف 

گفته انلد کله امشلاج مفلرد اسلت هلر چنلد بلر وزن جمع می باشلد.
3. تفسیر نمونه، ج 25، ص 336.
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1( هدایت در آیه شریفه ارائه طریق است

معنلاى آیله ایلن اسلت کله: ملا انسلان را از نطفله اى خللق کردیلم کله اجزایلى اسلت 
ج، در حاللی کله ملا او را از حاللی بله حاللی و از طلورى بله طلورى، نقلل  مختللط و ممتلز
می دهیلم و بله همیلن منظلور او را سلمیع و بصیلر کردیلم، تلا دعلوت الهلی را کله بله وى 

می رسد بشنود و حقیقت آیاتی که بر توحید و معاد داللت می کند را ببیند.
کلمله »هدایلت« بله معنلاى ارائله طریلق اسلت، نله رسلاندن بله مطللوب و ملراد 
از»سلبیل«، سلبیل بله حقیقلت معنلاى کلمله اسلت و آن مسلیرى اسلت کله آدملی را به 

غایت مطلوب برساند و غایت مطلوب همان حق است.
و کلمه»شکر»به معناى آن است که نعمت را طورى آشکار به کار ببرى که به همه 
بفهمانلی ایلن نعملت را فلالن منعلم بله ملن داده و ما تفسلیر این کلمله را در ذیل آیه »َو 
کر بلودن بنلده بلراى خلدا  يَن« ایلراد نملوده، گفتیلم حقیقلت شلا ِكِر ـا

َ
َسـَیْجِزی اهلُل الّش

این اسلت که خالص براى پروردگارش باشلد و در مقابل، کفران به معناى اسلتعمال 
آن به نحوى است که از خلق بپوشانی که این نعمت از منعم است.

« بر دو نکته داللت دارد:
ً
ا َكُفورا  َو ِإّمَ

ً
ِكرا ا شا و تعبیر به »ِإّمَ

نکته اول: مراد از سلبیل، سلنت و طریقه اى اسلت که بر هر انسلانی واجب است که 
در زندگی دنیائیش آن را بپیماید و با پیمودن آن به سلعادت دنیا و آخرت برسلد، که 
ایلن  سلبیل او را بله قلرب پلروردگارش سلوق می دهلد، کرامتلی کله حاصللش دین حق 

است که نزد خداى تعالی همان اسالم است.
نکته دوم )که این تعبیر بر آن داللت دارد( این اسلت که: آن سلبیلی که خدا بدان 
هدایت کرده سبیلی است اختیارى و شکر و کفرى که مترتب بر این هدایت است، در 
اختیلار انسلان قلرار گرفتله، هلر فردى بله هر یک از آن دو که بخواهلد می تواند متصف 
 

َ
ِبيل َّ الّسَ ُ

کراه و اجبارى در کارش نیست، هم چنان که در جاى دیگر فرمود:»ث شود و ا
ْن شـاَء  َ َ

ـَرُه«،1 )سلپس راه را بلرای او آسلان کلرد( و ایلن کله در آخر سلوره فرموده:»ف َيّسَ
ْن َيشاَء اهلُل«2 می فهماند آنچه از بنده وابسته به 

َ
 أ

َ
 َو ما َتشاُؤَن ِإاّل

ً
ِه َسِبيال ّبِ َذ ِإل  َر نَ َّ

ات
اراده خداى تعالی است مشیت بنده است، نه عمل بنده، که مورد مشیت خود بنده 

است، پس آیه شریفه نمی خواهد تاثیر مشیت بنده در عمل او را نفی کند. 3

1. سوره عبس، آیه 20.
2. سوره انسان، آیه 30.

 3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 20، ص  195-196 
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2( نفی جبر و اضطرار در هدایت

قرآن کریم در عین اثبات تکلیف براى انسان موجود در دنیا، جبر و اضطرارى را که 
اختیار در انتخاب را از انسان سلب کند، نفی کرده است و در امتداد داستان آفرینش 
انسلان، پلس از بیلان اسلتقرار آدم و همسلرش در بهشلت ابتدایلى و جریلان شلجره 
ممنوعه و عصیان و هبوط آدم و پذیرش توبه آدم از سوى خداوند، می فرماید: »ُقلَنا 
ِيم والُهم 

َ
ـن َتِبَع ُهـداَى َفال َخـوٌف َعل َ

َ
ُكـم ِمـىّن ُهـًدى ف اهِبطـوا ِمنـا َجيًعـا َفاّمـا َيأِتَیّنَ

َيحَزنـون.«1  )فرملان دادیلم جملگلی از آن )بهشلت( فلرود آییلد، پلس هلرگاه هدایلت 
ملن بله سلوى شلما آملد، هرکلس از آن پیلروى کرد، هیلچ ترس و اندوهلی، دامنگیرش 

نخواهد شد.(
 وظیفله و تکلیفلی  بلراى انسلان در زمیلن، تعیین شلده و 

ً
 از ایلن آیله برمی آیلد کله اوال

فرملان پیلروى از آن نیلز بله روشلنی ابالغ گشلته اسلت. ثانیًا : در این پیلروى از وظیفه، 
گر انسان، نهایتی عارى از خوف و حزن می خواهد،  هیچ گونه جبر و الزامی نیست و ا
با عمل به وظایف خویش می تواند به سلرانجام دلخواه، دسلت یابد، به ویژه آن که 
در آیله بعلد راه سرکشلی و کفلر و تکذیلب آیلات الهلی را بلاز می دانلد و البتله دربلاره فرجام 
بوا ِبايِتنا اولَك اصحُب الّناِر 

َ
وا و َكّذ ذيَن َكَفر

َّ
آن نیز هشلدار می دهد و می فرماید: »وال

ُهم فيا خِلدون« )بقره، 39(
پلس آدملی، تکوینلًا آزاد اسلت و تنهلا ضرورت هاى تشلریعی و روشلنی راه رشلد: »َقد 
شـُد ِمـَن الَغـّی« )بقلره، 256(2 اسلت که او را به اطاعلت از خداوند می خواند،  نَ الّرُ َتَبـّیَ
افلزون بلر ایلن، قلرآن در ملواردى بله علدم اراده خداونلد نسلبت بله هدایلت اجبلارى 
  انسلان تصریلح می کنلد؛ از جملله آنجلا کله بله کوشلش طاقلت فرسلاى رسلول خلدا
ـٌع َنفَسـَك ااّل َيكونوا  ـَك حبنِ

َّ
َعل

َ
بلراى ایملان آوردن مشلرکان اشلاره کلرده، می فرمایلد: »ل

؛ گویى جان خود را به سلبب ایمان نیاوردن آنان از کف می دهی«. )شلعراء،  ُمؤِمنین
گر اراده  3( سپس با اشاره ضمنی به آزادى انسان در پذیرش یا رّد ایمان می فرماید: ا
کنیلم، نشلانی از قهلر خویلش بلر مشلرکان نلازل می گردانیم کله گردن هایشلان در برابر 
ا 

َ
ـت اعنُقُهم هل

َّ
ـماِء ءاَيـًة َفَظل ِيـم ِمـَن الّسَ

َ
ع، فلرود آیلد: »ان َنَشـأ ُنَنـّزل َعل آن بله خضلو

گر خداوند  « )شعراء، 4( و در موردى دیگر با صراحت بیشتر بیان می کند که ا خِضعین
ذيـَن ءاَمنوا ان 

َّ
ـم َياَيـِس ال

َ
اراده کلرده بلود، همله انسلان ها را هدایلت می کلرد: »... اَفل

گلر  ـَدى الّنـاَس َجيًعـا...«. آیلا آنهلا کله ایملان آورده انلد نمی داننلد کله ا َ
َ

ـو َيشـاُء اهلُل ل
َ
ل

1. سوره بقره، آیه 38.
2 . فلسفه حقوق بشر، ص 197.
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خلدا بخواهلد همله ملردم را )بله اجبار( هدایلت می کند )رعد، 31( همچنین اسلت آیه 
 ِمىّن...«  )سلجده، 13(؛ 

ُ
 َنفـٍس ُهدهـا ولِكـن َحـّقَ الَقول

َّ
َتينـا ُكل ـو ِشـئنا َل

َ
شلریفه: »ول

گلر اراده کلرده بودیلم، هدایلت هرکلس را بر او تحمیل می کردیلم؛ لیکن ]چنین  یعنلی ا
اراده اى نداشتیم و بناى ما بر اختیار انسان بوده است1  و قول حتمی ما آن است که 
ـِة والّنـاِس  ّنَ َ ِمـَن احلجِ ّنَ َجَهـّمَ

َ
جهنلم را از عاصیلان جلن و انلس، لبریلز سلازیم: »... اَلمـال

«. )سجده، 13(2 اَجعین

 بحثی درباره هدایت در قرآن 

الف( معنای هدایت 
هدایت عبارتسلت از داللت و نشلان دادن هدف، به وسلیله نشلان دادن راه و این 
خود یک نحو رساندن به هدف است و کار خدا است، چیزى که هست خداى تعالی 
سلنتش بر این جریان یافته که امور را از مجراى اسلباب به جریان اندازد و در مسلئله 
هدایلت هلم وسلیله اى فراهلم می کنلد، تلا مطللوب و هلدف بلراى هلر کله او بخواهلد 

روشن گشته و بنده اش در مسیر زندگی به هدف نهایى خود برسد.
ِدَيُه، َيْشـَرْح  ْن َیْ

َ
ْن ُيِرِد اهلُل أ َ َ

و این معنا را خداى سلبحان بیان نموده، فرموده: »ف
ْسالِم«، خداوند هر که را بخواهد هدایت کند، سینه او را براى اسالم پذیرا  ِ

ْ
َصْدَرُه ِلل

نموده و ظرفیت می دهد(، )انعام، 125( 
ِدی ِبِه َمْن  ْكِر اهلِل، ذِلَك ُهَدى اهلِل َیْ ـْم ِإل  ِذ ُبُ و

ُ
وُدُهـْم َو ُقل

ُ
َّ َتِلـینُ ُجل ُ

و نیلز فرملوده: )ث
َيشـاُء، سلپس پوسلت بدن و دل هایشلان بسلوى یاد خدا نرم می شلود و میل می کند، 
این هدایت خدا است، که هر که را بخواهد از آن موهبت برخوردار می سازد(. )سوره 
گلر در آیله اخیلر، لینلت و نرم شلدن با حرف )الی( متعدى شلده، از این  زملر، آیله 23( و ا
جهلت بلوده کله کلمله نامبلرده بمعنلاى میل، اطمینلان و امثال آن را متضمن اسلت و 
این گونه کلمات همیشله با حرف )الی( متعدى می شلوند و در حقیقت لینت نامبرده 
عبارتسلت از صفتلی کله خلدا در قللب بنلده اش پدیلد ملی آورد، کله بخاطلر آن صفلت و 

حالت یاد خدا را می پذیرد و بدان میل نموده، اطمینان و آرامش می یابد.3
1. هدایت به معنى فراهم ساختن وسیله

ع هدایلت کله گاهلی از آن بله عنوان توفیق یاد می شلود عبارت از این اسلت  ایلن نلو

1. الکشاف، ج 3، ص 510؛ البحرالمحیط، ج 8، ص 436.
2. دائرة المعارف قرآن کریم)4(،ص 491.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 1،ص 57.
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کله وسلائل الزم را در اختیلار افلراد بگذارنلد تلا بلا میلل و اراده خلود از آن بلراى پیشلرفت 
اسلتفاده کننلد، مثلال سلاختن مدرسله، مسلجد، کانون هلاى تربیتلی، تهیله برنامه هلا 
و کتاب هلاى الزم و تربیلت مبلغلان و معلملان شایسلته، همله داخلل در ایلن قسلم از 
هدایت هسلتند و در حقیقت این قسلم از هدایت برزخی اسلت بین هدایت تکوینی و 

تشریعی. قرآن می گوید:
نا؛ و کسلانی که در راه ما مجاهده کنند آنها 

َ
ْم ُسـُبل ُ ِدَيّنَ َنْ

َ
ِذيَن جاَهُدوا ِفينا ل

َّ
»َو ال

را به راه هاى خود هدایت می کنیم«. )سوره عنکبوت، آیه 69(
2. هدایت به سوى نعمت ها و پاداش ها 

منظور از این هدایت بهره مند سلاختن افراد شایسلته از نتیجه اعمال نیکشلان در 
ع هدایت مخصوص افراد با ایمان و درسلتکار اسلت، قرآن  سلراى دیگر اسلت، این نو

مجید می گوید:
کارى شلهیدان راه خلدا  ـْم« ایلن جملله کله بعلد از ذکلر فلدا ُ

َ
ِدِیْم َو ُيْصِلـُح بال »َسـَيْ

آمده اسلت می گوید: خداوند آنها را هدایت می کند و حال آنها را بهبودى می بخشلد. 
)سوره محمد، آیه 5(

ع هدایلت تنهلا مربلوط بله برخلوردارى آنلان از نتائج سلودمند  بدیهلی اسلت ایلن نلو
عملشان در جهان دیگر است.

بله ایلن نکتله بایلد توجله داشلت که در واقع اقسلام هدایلت مراحلل مختلفی از یک 
حقیقلت هسلتند کله هلر کلدام بعلد از دیگلرى قلرار گرفتله اسلت. زیلرا نخسلت هدایلت 
تکوینلی خداونلد بله سلراغ انسلان می آیلد و عقلل و فکلر و قلواى دیگلر را در اختیلار او 
می گذارد )هدایت تکوینی(. و سلپس هدایت و راهنمایى انبیاء شلروع می شلود و آنها 

مردم را به راه حق دعوت می کنند )هدایت به معنی ارشاد و تبلیغ(.
و بعد از آن با ورود در مرحله عمل، توفیق پروردگار شامل حال آنها می شود و راه ها براى 
آنهلا هملوار می گلردد و مرحلله سلوم هدایلت را به این طریق می پیمایند )هدایت به معنی 
توفیلق(. و در پایلان در جهلان دیگلر از نتائلج اعملال خلود بهره منلد می گردنلد )هدایلت به 

سوى پاداش ها(.
از انلواع هدایلت یلک قسلم آن )ارشلاد و تبلیلغ( از وظائلف حتملی پیامبلران و اماملان 
است و قسم دیگرى از آن که هموار ساختن راه باشد به مقدار وسیعی جزء برنامه هاى 
حکومت الهی پیامبران و امامان است ولی بقیه مخصوص ذات خدا است. بنا بر این 

هر جا در قرآن نفی هدایت از پیغمبر شده همانند آیه فوق منظور دو قسم اول نیست.
ـِدی َمـْن َيشـاُء؛خدا هلر کلس را بخواهلد هدایلت  گلر چله در جملله »َو لِكـّنَ اهلَل َیْ
می کنلد« ایلن املر منلوط بله اراده خداونلد شلده املا ایلن هدایت هلاى پلروردگار مسللما 
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بلدون حسلاب و حکملت نمی باشلد، یعنلی بلى جهلت یکلی را هدایلت و دیگلرى را 
محلروم نمی کنلد، بلکله افلراد بایلد قبال شایسلتگی خود را براى هدایت احلراز کنند تا از 

آن بهره مند گردند.1
3.ارشاد و راهنمایی مطلق 

يق يا   می گوینلد: »هـداه الطر
ً

ارشلاد مطللق بله معنلی دالللت و راهنمایلى اسلت مثلال
يـق« یعنلی راه را بلاو نشلان داد. ایلن نحلو هدایلت در قلرآن بلراى همله اسلت  ال الطر
خلواه مسللمان یلا کافلر زیلرا خلدا همله ملردم را بله سلوى حلق و حقیقلت خوانلده و راه را 
بله آنهلا نشلان داده اسلت و آیلات زیلادى در قلرآن می باشلد کله کلمله هدایلت را در ایلن 
ـدى « )سلوره نجلم، آیله  ُ

ْ
ـُم ال ِ ّبِ َقـْد جاَءُهـْم ِمـْن َر

َ
معنلی بله کار بلرده اسلت. ماننلد: »ل

ا 
َ
23(  هدایت و راهنمایى براى آنان از جانب خدا )به فرستادن پیامبر( آمد و آیه »ِإّن

دى «  ُ  الْ
َ

َعمی  َعى
ْ
وا ال وُد َفَهَدْيناُهْم َفاْسَتَحّبُ ُ َ

ا ث ّمَ
َ
...« »َو أ

ً
ِكرا ا شا  ِإّمَ

َ
ِبيل َهَدْيناُه الّسَ

ِدی ِإل  ِصراٍط ُمْسـَتِقمٍی« )سلوره شوری، آیه 52(  َتْ
َ
َك ل

َ
)سلوره سلجده، آیه 18( »َو ِإّن

ْجَدْيِن« )سوره بلد، آیه 10( و... در همه این آیات هدایت بمعنی إرشاد  »َو َهَدْيناُه الّنَ
و راهنمایى است.2

4. لطف بیشتر
هدایلت بله معنلی لطلف و مهربانلی بیشلتر خداونلد نسلبت بله بنلدگان خلاص، کله 
ِذيَن اْهَتَدْوا 

َّ
سلبب زیلادى هدایلت آنان می گردد همان طورى کله خدا می فرماید: »ال

ح صدر( و قدمی استوار داد. زاَدُهْم ُهدًى« به آنها که هدایت یافته اند سینه باز )شر
5. به واقع رسیدن 

ِری  ْ ج
َ

ْم ت ْم ِبِإمیاِنِ ُ ّبُ ِدِیْم َر هدایت به معنی رسلیدن به واقع و هدف، مانند آیه  »َیْ
ِعـمِی« پروردگارشلان آنهلا را در پرتلو ایمانشلان هدایلت  ـاِت الّنَ ْنـاُر ِف َجّنَ

َ
ـُم اْل ِتِ

ْ َ
ِمـْن ت

می کند؛ از زیر )قصرهاى( آنها در باغهاى بهشت، نهرها جارى است. )سوره یونس، 
ِدِیْم َو ُيْصِلـُح  ـْم َسـَيْ ُ

َ
ْعمال

َ
 أ

َّ
ـْن ُيِضـل

َ
ـوا ِف َسـِبيِل اهلِل َفل

ُ
ِذيـَن ُقِتل

َّ
آیله 9(و آیله »َو ال

ـْم«. آنلان کله در راه خلدا کشلته شلدند اعمالشلان باطلل نمی شلود و بله زودى بله  ُ
َ

بال
هلدف و واقلع میرسلند... در ایلن آیله ناچار باید هدایت رسلیدن بله واقع و هدف، معنا 

شود زیرا پس از مرگ تکلیفی نیست تا آیه )هدایت( ناظر به آن باشد.
6. حكم به هدایت و تصدیق آن 

ْهَتـِد« کسلی را کله خداونلد  ـِد اهلُل َفُهـَو امْلُ حکلم بله هدایلت مثلل آیله شلریفه: »َمـْن َیْ

1. تفسیر نمونه، ج 2،ص 353 -352.
2. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 1،ص 107.
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حکلم )و تصدیلق( بله هدایلت او کنلد او هدایلت شلده اسلت. ایلن سله قسلم هدایلت 
مخصوص مؤمنین اسلت چه، آنان هسلتند که می توانند به حقیقت و واقع برسلند و 

مورد لطف و رحمت بى پایان قرار گیرند.

ب( اقسام هدایت
هدایت خداى تعالی دو قسم است: یکی هدایت تکوینی و دیگرى تشریعی. 

1. هدایت تكوینى
و اما هدایت تکوینی هدایتی اسلت که به امور تکوینی تعلق می گیرد، مانند اینکه 
خداونلد هلر یلک از انلواع مصنوعلات را کله آفریلده، او را بله سلوى کملال و هدفلی کله 
برایلش تعییلن کلرده و اعماللی که در سرشلتش گذاشلته راهنمایى فرموده و شلخصی 
از اشخاص آفریده را به سوى آنچه برایش مقدر شده و نهایت و سررسیدى که براى 
ْعطـی  

َ
ـِذی أ

َّ
َنـا ال ّبُ وجلودش قلرار داده اسلت بله راه انداختله، چنلان کله می فرمایلد: »َر

َر َفَهدى«2.
َ

ِذی َقّد
َّ
ى َو ال َق َفَسّوَ

َ
ِذی َخل

َّ
َّ َهدى« 1 و می فرماید »ال ُ

َقُه ث
ْ
 َشْ ٍء َخل

َّ
ُكل

منظلور از هدایلت تکوینلی ایلن اسلت کله خداونلد یلک سلسلله عواملل پیشلرفت و 
تکامل در موجودات مختلف جهان، اعم از انسان و سایر جانداران، حتی موجودات 

بى جان آفریده، که آنها را به سوى تکامل می برد.3
2. هدایت تشریعى

منظور از این هدایت راهنمایى افراد از طریق تعلیم و تربیت و قوانین مفید و حکومت 
عادالنله و پنلد و انلدرز و موعظله اسلت. ایلن نلوع هدایلت بله وسلیله پیامبلران و امامان و 

افراد صالح و مربیان دلسوز انجام می شود و در قرآن به آن کرارًا اشاره شده است.4  
عالمه می فرماید: این هدایت مربوط است به امور تشریعی از قبیل اعتقادات حق 
و اعملال صاللح کله املر و نهلی، بعلث و زجلر و ثلواب و عقاب خداوند همله مربوط به آن 
است. این قسم هدایت نیز دو گونه است: یکی ارائه طریق یعنی صرف نشان دادن راه 
«5 از آن قبیل است. 

ً
ا َكُفورا  َو ِإّمَ

ً
ِكرا ا شا  ِإّمَ

َ
ِبيل ا َهَدْيناُه الّسَ

َ
که هدایت مذکور در آیه »ِإّن

1. خلداى ملا آن کسلی اسلت کله همله موجلودات را نعملت وجلود بخشلیده و سلپس بله راه کملال هدایلت کرده 
اسلت. سلوره طله آیه 50.

2. آن خدایلى کله همله عاللم را خللق کلرده و به حد کمال خود رسلانید، آن خدایى کله هر چیز را قدر و اندازه اى 
داد و به راه کمال هدایتش نمود. سلوره اعلی آیه 3.

3. تفسیر نمونه، ج 2،ص 351.
4. همان. 

5. ما راه را به او نموده ایم، یا سپاسگزار و یا کفران پیشه است. سوره دهر،  آیه 3.
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ْو 
َ
و دیگر ایصال به مطلوب یعنی دست طرف را گرفتن و به مقصدش رساندن که در آیه »َو ل

ْن 
َ
ْن ُيِرِد اهلُل أ َ َ

َبَع َهواُه«1 به آن اشاره شده. در آیه »ف
َ
ْرِض َو اّت

َ
َد ِإَل اْل

َ
ْخل

َ
ُه أ َرَفْعناُه ِبا َو لِكّنَ

َ
ِشْئنا ل

ْسالِم« )سوره انعام، 125( هم به بیان دیگرى همین هدایت را تعریف  ِ
ْ

ِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلل َیْ
کرده و فرموده: این قسم هدایت  عبارت است از اینکه قلب به نحو مخصوصی انبساط پیدا 
کرده و در نتیجه بدون هیچ گرفتگی قول حق را پذیرفته به عمل صالح بگراید و از تسلیم بودن 

در برابر امر خدا و اطاعت از حکم او إبا و امتناع نداشته باشد. 
ـِه... ذِلَك ُهَدى  ّبِ ْسـالِم َفُهـَو َعـى  ُنـوٍر ِمْن َر ِ

ْ
ـْن َشـَرَح اهلُل َصـْدَرُه ِلل َ

َ
 ف

َ
و آیله شلریفه »أ

ِدی ِبِه َمْن َيشاُء«2 به همین معنا اشاره نموده و این حالت را نور خوانده است،  اهلِل َیْ
چلون قللب بلا داشلتن ایلن حاللت نسلبت بله اینکه چله چیزهایلى را باید در خلود جاى 

دهد و چه چیزهایى را قبول نکند روشن و بینا است.
خداى تعالی براى این قسلم هدایت رسلم دیگرى را هم ترسلیم کرده، آنجا که هدایت 
انبیا و اختصاصات ایشان را ذکر کرده دنبالش می فرماید: »َو اْجَتَبْیناُهْم َو َهَدْيناُهْم ِإل  
ِدی ِبِه َمْن َيشـاُء ِمْن ِعباِدِه«  آنان را برگزیدیم و به راهی  ِصراٍط ُمْسـَتِقمٍی ذِلَك ُهَدى اهلِل َیْ
راسلت هدایلت نمودیلم. * ایلن هدایلت خداسلت کله هر کلس از بندگانش را بخواهلد به آن 
هدایت می کند. )سوره انعام، 88( و این آیه هم چنان که در تفسیرش بیان داشتیم داللت 
دارد بر اینکه یکی از خواص هدایت الهی افتادن به راه مستقیم و طریقی است که انحراف 
و اختلالف در آن نیسلت و آن همانلا دیلن او اسلت کله نله معلارف اصولی و شلرایع فروعیش با 
هلم اختلالف دارد و نله حاملیلن آن دیلن و راهلروان در آن راه با یکدیگر مناقضت و مخالفت 
دارنلد، بلراى اینکله منظلور از تماملی معلارف و شلرایع دیلن الهلی یک چیلز اسلت و آن توحید 
خالص است که خود حقیقت واحدى است ثابت و تغییر ناپذیر. و نیز خود آن معارف هم 
همله مطابلق بلا فطلرت الهلی اسلت که نه خود آن فطرت عوض شلدنی اسلت و نله احکام و 
مقتضیاتش قابل تغییر است، به همین جهت حاملین دین خدا یعنی انبیا� نیز با یکدیگر 
اختلالف ندارنلد، همله بله یلک چیز دعوت نملوده خاتم آنان هملان را می گوید کله آدم آنان 

گفته بود، تنها اختالف آنان از جهات اجمال دعوت و تفصیل آن است.3

گلر می خواسلتیم وى را بله وسلیله آن آیه هلا بلنلد می کردیلم وللی او خلود بله پسلتی گراییلد و هلوس خویلش  1. ا
را پیلروى کلرد. سلوره اعلراف،  آیله 176.

2. مگلر آن کسلی کله خداونلد سلینه اش را بلراى پذیرفتلن اسلالم گشلوده و قریلن نلورى از پلروردگار خویلش 
اسلت )ماننلد دیگلران اسلت؟(... ایلن هدایلت خداسلت کله بلا آن هلر کله را بخواهلد هدایلت می کنلد. سلوره 

زملر،  آیله 23.
3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 7،ص 478.
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ج( هدایت و اضالل الهی 

ممکن اسلت این توهم وجود داشلته باشلد که هدایت و گمراهی جنبه اجبارى دارد و تنها 
منلوط بله خواسلت خداونلد  اسلت، در حاللی کله آخریلن جمله این آیه حقیقت را آشلکار کلرده و 

سرچشمه هدایت و ضاللت را اعمال خود انسان می شمارد.
توضیلح اینکله: همیشله اعملال و کلردار انسلان، نتائلج و ثملرات و بازتلاب خاصلی 
گلر عملل نیک باشلد، نتیجه آن، روشلن بینی و توفیق و هدایت  دارد، از جملله اینکله ا

بیشتر به سوى خدا و انجام اعمال بهتر است.
ِذيـَن آَمُنوا ِإْن 

َّ
ا ال َ ّیُ

َ
شلاهد ایلن سلخن آیه 29 سلوره انفال اسلت کله می فرماید: »يـا أ

گر پرهیزگارى پیشله کنید خداوند حس تشلخیص  ...؛ ا
ً
ُكـْم ُفْرقانـا

َ
 ل

ْ
َعـل ُقـوا اهلَل َيحجْ َتّتَ

حق از باطل را در شما زنده می کند و به شما روشن بینی عطا می فرماید.«
گلر دنبلال زشلتیها بلرود، تاریکلی و تیرگلی قلبلش افلزون می گلردد و به سلوى گناه  و ا
بیشترى سوق داده می شود و گاه تا سر حد انکار خداوند می رسند، شاهد این گفته، 

آیه 10 سوره روم می باشد که می فرماید:
ُؤَن؛  ِز ُبـوا ِبآيـاِت اهلِل َو كاُنـوا ِبـا َيْسـَتْ

َ
ْن َكّذ

َ
ـواى  أ سـاُؤا الّسُ

َ
ِذيـَن أ

َّ
َّ كاَن عاِقَبـَة ال ُ

»ث
عاقبلت افلرادى کله اعملال بلد انجلام می دهنلد بله اینجلا منتهلی شلد کله آیلات خلدا را 

تکذیب کردند و مورد استهزاء قرار دادند!«
ْم؛ هنگامی که از حق برگشتند  َبُ و

ُ
زاَغ اهلُل ُقل

َ
ا زاُغوا أ ّمَ

َ
و در آیه دیگر می خوانیم: »َفل

خداوند دل هاى آنها را برگردانید« )سوره صف، 5(.
بنلا بلر ایلن انتخلاب راه خلوب یلا بلد از اول در اختیلار خلود ما اسلت، ایلن حقیقت را و 

جدان هر انسانی قبول دارد، سپس باید در انتظار نتیجه هاى قهرى آن باشیم.
کوتلاه سلخن اینکله: هدایـت و ضاللـت در قـرآن بـه معنـى اجبـار بـر انتخـاب راه 
درسـت یا غلط نیسـت، بلكه به شـهادت آیات متعددى از خود قرآن هدایت به 
معنـى فراهـم آوردن وسـائل سـعادت و اضـالل به معنى از بین بـردن زمینه هاى 

مساعد است، بدون اینكه جنبه اجبارى به خود بگیرد.
و این فراهم سلاختن اسلباب )که نام آن را توفیق می گذاریم( یا بر هم زدن اسلباب 
)که نام آن را سلب توفیق می گذاریم( نتیجه اعمال خود انسان ها است که این امور 
گلر خلدا بله کسلانی توفیلق هدایت می دهد و یا از کسلانی توفیق را  را در پلى دارد، پلس ا

سلب می کند نتیجه مستقیم اعمال خود آنها است.
این حقیقت را در ضمن یک مثال ساده می توان مشخص ساخت هنگامی که انسان 
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از کنار یک پرتگاه یا یک رودخانه خطرناک می گذرد هر چه خود را به آن نزدیک تر سازد 
جاى پاى او لغزنده تر و احتمال سقوطش بیشتر و احتمال نجات کمتر می شود و هر قدر 
خود را از آن دور می سازد جاى پاى او محکمتر و مطمئن تر می گردد و احتمال سقوطش 

کمتر می شود، این یکی هدایت و آن دیگرى ضاللت نام دارد.
از مجموع این سخن پاسخ گفته کسانی که به آیات هدایت و ضاللت خرده گرفته اند 

به خوبى روشن می شود.1

روایات

 و َمعاٍص، فأّمـا الَفرائُض 
ُ

ثـٌة: َفرائـُض و َفضائل  َثال
ُ

: الْعمـال الـف(  اإلمـاُم عـّىٌ
هـا الَعبـُد َفَیْنجـو ِمن اهلل ِ با. و أّما 

ُ
فِبأمـِر اهلل ِ و َمشـيَئِتِه و ِبِرضـاُه و ِبعلِمـِه و َقـَدِرِه، َيْعَمل

هـا الَعبـُد 
ُ
 فليـَس بأمـِر اهللِ  لكـْن َبشـيئِتِه و ِبِرضـاُه و ِبعلِمـِه و بَقـَدِرِه، َيْعَمل

ُ
الَفضائـل

ِمـه و 
ْ
يـس بأمـِر اهللِ  و ال َبشـيَئتِه و ال ِبرضـاُه لِكـْن بعل

َ
يـا و أّمـا املعـایص فل

َ
فُیثـاُب عل

ُه َقد َناُه عنا 
َ
ّن ْيا، ِل

َ
هـا الَعبُد باختياِرِه فيعاِقُبُه اهلل ُ َعل

ُ
رهـا ِلَوْقتـا، َفَیْفَعل ِبَقـَدِره ُيَقّدِ

فلم َيْنَتِه.
املام عللی: کارهلا بلر سله گونه اسلت: واجبلات و فضایل و معاصی. اّملا واجبات، 
بلا فرملان خلدا و خواسلت و رضایلت و عللم و تقدیلر اوسلت؛ بنلده آنهلا را بله کار می بندد 
و بدیلن وسلیله از ]علذاب[ خلدا می رهلد. و اّملا فضایلل، بلا فرملان خلدا نیسلتند، وللی 
خواسلته و رضایلت و عللم و تقدیلر او می باشلند، بنلده آنهلا را بله کار می بنلدد و بدیلن 
وسلیله پلاداش می گیلرد. اّملا معاصلی، نله بلا فرملان خداینلد و نله به خواسلت او و نه به 
رضایت او، بلکه به علم او و به َقَدر اوسلت که آن را براى وقتش مقّدر می سلازد. پس 
بنلده آنهلا را بله اختیلار خلودش انجلام می دهد و خداوند او را به دلیل ارتکابشلان کیفر 

می دهد؛ چرا که وى را از آن کار باز داشته است اما او باز نایستاده است.2
ا 

َ
: ِإّن

ّ
، قال: »سئلت أبا عبد اهلل عليه الّسالم عن قوله عّز و جل ب(  عن حران بن أعین

كر و إّما تارك فهو كافر.«3  قال: إّما آخذ فهو شا
ً
ا َكُفورا  َو ِإّمَ

ً
ِكرا ا شا  ِإّمَ

َ
ِبيل َهَدْيناُه الّسَ

از حمران بن اعین روایت شلده که گفت از حضرت صادق� پرسلیدم از )معنی( فرموده 
خداى با عزت و جالل:

1. تفسیر نمونه، ج 1،ص 152.
2. تحف العقول، ص 206.

3. طرائف الحکم یا اندرزهاى ممتاز، ترجمه ج 1، ص 241.
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«؛ فرملود: )آدملی( یلا رونلده اسلت آن 
ً
ـا َكُفـورا  َو ِإّمَ

ً
ِكرا ـا شـا  ِإّمَ

َ
ـِبيل ـا َهَدْينـاُه الّسَ

َ
»ِإّن

راهی را که خداوند وی را هدایت فرموده، پس سپاسگزار است، یا ترک سلوک  آن راه 
را نموده پس کفران نعمت الهی کرده است .

 ج(  در کافی به سند خود از حمران بن اعین روایت کرده که گفت: از امام صادق
ا   َو ِإّمَ

ً
ِكرا ا شا  ِإّمَ

َ
ِبيل ا َهَدْيناُه الّسَ

َ
از این کالم خداى عز و جل پرسیدم که می فرماید: »ِإّن

« فرمود یعنی ما راه را به او نشان دادیم یا این است که هدایت ما را می گیرد که در 
ً
َكُفورا

کر است و یا تارک آن است، که آن را کفران نموده .1 این صورت شا

خالصه و نتیجه گیری

کلمه»هدایلت« بله معنلاى ارائله طریلق اسلت، نله رسلاندن بله مطللوب و ملراد   •
از»سبیل«، سبیل به حقیقت معناى کلمه است و آن مسیرى است که آدمی را به غایت 

مطلوب برساند و غایت مطلوب همان حق است.
بله بیلان دیگلر هدایلت عبارتسلت از دالللت و نشلان دادن هلدف، بله وسلیله نشلان 
دادن راه و ایلن خلود یلک نحلو رسلاندن بله هلدف اسلت و کار خلدا اسلت، چیلزى کله 
هست خداى تعالی سنتش بر این جریان یافته که امور را از مجراى اسباب به جریان 
انلدازد و در مسلئله هدایلت هلم وسلیله اى فراهلم می کنلد، تا مطلوب و هلدف براى هر 

که او بخواهد روشن گشته و بنده اش در مسیر زندگی به هدف نهایى خود برسد.
خداوند مقّدمات هدایت و سلعادت را در شلخص، بوجود می آورد و او چیزهایى را 
گر کسی نیروى حرکت را   ا

ً
می فهمد که خود به خود او را به ایمان رهبرى می کند. مثال

در جسمی قرار داده و در نتیجه، آن جسم بحرکت در آمد می توان گفت این شخص 
آن جسم را حرکت داده است نسبت هدایت در این گونه موارد بخدا نیز چنین است.
کر بودن بنده براى خدا این است که خالص براى پروردگارش باشد  • حقیقت شا
و در مقابلل، کفلران بله معنلاى اسلتعمال آن بله نحلوى اسلت کله از خلق بپوشلانی که 

این نعمت از منعم است.
• مراد از سبیل، سنت و طریقه اى است که بر هر انسانی واجب است که در زندگی 
دنیائیش آن را بپیماید و با پیمودن آن به سعادت دنیا و آخرت برسد، که این  سبیل 
او را به قرب پروردگارش سلوق می دهد، کرامتی که حاصلش دین حق اسلت که نزد 

خداى تعالی همان اسالم است.

1. اصول کافی، ج 2، ص 384، ش 4، باب الکفر.
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نَ  • آدمی، تکوینًا آزاد است و تنها ضرورت هاى تشریعی و روشنی راه رشد: »َقد َتَبّیَ
شـُد ِمَن الَغّی« )بقره، 256(  اسلت که او را به اطاعت از خداوند می خواند، افزون  الّرُ
بلر ایلن، قلرآن در ملواردى بله علدم اراده خداونلد نسلبت بله هدایلت اجبلارى انسلان 

تصریح می کند.
• در مواردى دیگر خداوند پس از اثبات تکلیف و تبیین هدایت انسان، زمام اطاعت 

و عصیان را به دست خود وى می داند تا با اراده خویش راهی را برگزیند.
• منظلور از هدایلت تکوینلی ایلن اسلت کله خداونلد یلک سلسلله عوامل پیشلرفت و 
تکامل در موجودات مختلف جهان، اعم از انسان و سایر جانداران، حتی موجودات 

بى جان آفریده، که آنها را به سوى تکامل می برد. 
• منظور از  هدایت تشریعی راهنمایى افراد از طریق تعلیم و تربیت و قوانین مفید 
ع هدایت به وسلیله پیامبران  و حکومت عادالنه و پند و اندرز و موعظه اسلت. این نو
و اماملان و افلراد صاللح و مربیلان دلسلوز انجلام می شلود و در قلرآن بله آن کلرارا اشلاره 

شده است.   
• همان طور که سلبیل ها مختلفند، هدایت نیز به اختالف آنها مختلف می شلود، 
چون هدایت به سلوى آن سلبیل ها اسلت، پس براى هر سلبیلی هدایتی اسلت، قبل 

از آن و مختص به آن. 
گلر هدایلت از جانلب خداونلد باشلد اضلالل در آن راه نلدارد و  کسلی را کله خداونلد  •  ا

گمراه کند قابل هدایت نیست.
ح صلدر و نورانیت قلب باشلد و  • هدایلت بله الزمله اش تعریلف شلده، کله همان شلر

ضاللت هم به الزمه اش، یعنی قساوت قلب از ذکر خدا.
• هدایلت همله اش از خداسلت، یلا بلدون واسلطه و یلا بله واسلطه هدایتلی کله قبلال 
گلر از خلقلش کسلی را گملراه کلرده  بله انبیلا و اولیلاى راه یافتله خلود داده. و بنلا بلر ایلن ا
باشد،  )نه بدون واسطه و نه با وساطت هادیان راه یافته اش(، هادى دیگر براى او 
ُه ِمْن هاٍد« 

َ
ا ل

َ
نخواهلد بلود. و ایلن هملان حقیقتی اسلت که جمله »َو َمـْن ُيْضِلِل اهلُل ف

بیانگر آن است.
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ــا  َ ّیُ
َ
ــا أ ــون  * ي كــُمْ  ُتْرَحُ

َّ
َعل

َ
 اهلَل ل

ْ
ــوا ُق

َ
َخَوْيكــُمْ   َو اّت

َ
َ  أ ــینْ  َب

ْ
ــوا ْصِلُح

َ
ــَوٌة َفأ ــوَن ِإْخ ْؤِمُن ــا امْلُ َ َ

»ِإّن
ــْم َو ال ِنســاٌء ِمــْن ِنســاٍء   ِمْنُ

ً
ْن َيُكوُنــوا َخْیــرا

َ
ذيــَن آَمُنــوا ال َيْســَخْر َقــْوٌم ِمــْن َقــْوٍم َعــىس  أ

َّ
ال

ــَس ااِلْســُم  قــاِب ِبْئ
ْ
ل

َ
وا ِباْل ــُز ْنُفَســُكْم َو ال َتناَب

َ
وا أ ــُز ِم

ْ
ــّنَ َو ال َتل  ِمْنُ

ً
ــرا ْن َيُكــّنَ َخْی

َ
َعــىس  أ

 
ْ
ِذيــَن َءاَمُنــوا

َّ
ــا ال

ّیَُ
َ
ــوَن * َيأ امِلُ

َ
ولِئــَك ُهــُم الّظ

ُ
ُفُســوُق َبْعــَد اإْلمیــاِن َو َمــْن َلْ َيُتــْب َفأ

ْ
ال

ْعُضُكم َبْعًضا   َو اَل َيْغَتــب ّبَ
ْ
ُســوا ّسَ ََ ٌ  َو اَل تج ْ

ــّن ِ ِإث
َ

ــّن ِ ِإّنَ َبْعــَض الّظ
َ

ــَن الّظ َكِثيــًرا ّمِ  
ْ
اْجَتِنُبــوا

ِحــمی.« اٌب ّرَ  اهلَل ِإّنَ اهلَل َتــّوَ
ْ
ُقــوا

َ
ِخيــِه َمْیًتــا َفَكِرْهُتُمــوُه  َو اّت

َ
ــَم أ  حَلْ

َ
ُكل

ْ
ن َيــأ

َ
َحُدُكــْم أ

َ
ــّبُ أ ُیِ

َ
أ

 ]سوره حجرات، آيه 10-12[

»مؤمنان برادر یكدیگرند؛ پس دو برادر خود را صلح و آشتى دهید و تقواى الهى پیشه كنید، 
باشـد كـه مشـمول رحمـت او شـوید! * اى كسـانى كـه ایمان آورده ایـد! نباید گروهـى از مردان 
شـما گروه دیگر را مسـخره كنند، شـاید آنها از اینها بهتر باشـند؛ و نه زنانى زنان دیگر را، شـاید 
آنـان بهتـر از اینـان باشـند؛ و یكدیگـر را مـورد طعـن و عیبجویـى قـرار ندهیـد و بـا القـاب زشـت و 
ناپسـند یكدیگـر را یـاد نكنیـد، بسـیار بـد اسـت كـه بر كسـى پس از ایمـان نام كفرآمیـز بگذارید؛ 
و آنها كه توبه نكنند، ظالم و سـتمگرند * اى كسـانى كه ایمان آورده اید! از بسـیارى از گمانها 
بپرهیزید، چرا كه بعضى از گمانها گناه است؛ و هرگز )در كار دیگران( تجّسس نكنید؛ و هیچ 
یك از شـما دیگرى را غیبت نكند، آیا كسـى از شـما دوسـت دارد كه گوشـت برادر مرده خود را 
بخـورد؟! )بـه یقیـن( همـه شـما از ایـن امـر كراهـت داریـد؛ تقواى الهى پیشـه كنید كـه خداوند 

توبه پذیر و مهربان است!«
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شأن نزول

مفسران براى این آیات شان نزول هاى مختلفی نقل کرده اند، از جمله این که:
 )1. جمله »ال َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم« در باره ثابت بن قیس )خطیب پیامبر
نازل شلده اسلت که گوش هایش سلنگین بود و هنگامی که وارد مسلجد می شد 
کنلار دسلت پیامبربلراى او جایلى بلاز می کردنلد، تلا سلخن حضلرت را بشلنود 
روزى وارد مسلجد شلد در حاللی کله ملردم از نملاز فراغلت پیلدا کلرده و جاى خود 
نشسته بودند، او جمعیت را می شکافت و می گفت: جا بدهید! جا بدهید! تا به 
یکی از مسلمانان رسید و او گفت همین جا بنشین! او پشت سرش نشست، اما 
خشلمگین شلد، هنگامی که هوا روشلن گشلت ثابت به آن مرد گفت: کیسلتی؟

او نام خود را برد و گفت فالن کس هستم، ثابت گفت: فرزند فالن زن؟! و در اینجا 
نلام ملادرش را بلا لقلب زشلتی کله در جاهلیلت می بردنلد یاد کرد، آن مرد شلرمگین شلد 
و سلر خلود را بله زیلر انداخلت، آیله نلازل شلد و مسللمانان را از ایلن گونله کارهلاى زشلت 

نهی کرد.1
2.  و نیلز گفته انلد: »َو ال ِنسـاٌء ِمـْن ِنسـاٍء« در بلاره ام سللمه نلازل گردیلد کله بعضلی 
از همسلران پیامبلر او را بله خاطلر لبلاس مخصوصلی کله پوشلیده بلود، یلا بله خاطر 

کوتاهی قدش مسخره کردند، آیه نازل شد و آنها را از این عمل باز داشت.2
« در بلاره دو نفلر از اصحاب 

ً
3.  و نیلز گفته انلد جملله »َو ال َيْغَتـْب َبْعُضُكـْم َبْعضا

کردنلد، زیلرا او را خدملت  کله رفیقشلان سللمان را غیبلت  رسلول اهلل اسلت 
پیامبلر فرسلتاده بودنلد تلا غذایلى بلراى آنهلا بیلاورد، پیامبلر�سللمان را 
گفلت: االن  کله مسلئول بیلت الملال بلود فرسلتاد، اسلامه  سلراغ اسلامة بلن زیلد 
چیزى ندارم، آن دو نفر از اسامه غیبت کردند و گفتند: او بخل ورزیده و در باره 
گر او را به سلراغ چاه سلمیحه )چاه پر آبى بود( بفرسلتیم آب آن  سللمان گفتند: ا
فروکلش خواهلد کلرد! سلپس خودشلان بله راه افتادنلد تلا نلزد اسلامه بیاینلد و در 
ع کار خلود تجسلس کنند، پیامبر�فرمود من آثار خوردن گوشلت  بلاره موضلو

1. مجمع البیان، ج 9 ، ص 136؛  قرطبی نیز در تفسیر خود این شان نزول را با تفاوتی نقل کرده است.
2. همان. 
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در دهلان شلما می بینلم، علرض کردنلد: اى رسلول خلدا ملا املروز مطلقلا گوشلت 
نخورده ایم! فرمود: آرى گوشلت سللمان و اسلامه را می خوردید، آیه نازل شلد و 

مسللمانان را از غیبلت نهی کرد.1 
4.  در حدیثلی آملده اسلت کله روزى صفیله دختلر حیلى ابلن اخطلب )هملان زن 
یهودى که بعد از ماجراى فتح خیبر مسلمان شد و به همسرى پیغمبر اسالم�در 
آمد( روزى خدمت پیامبر�آمد در حالی که اشک می ریخت، پیامبر از ماجرا 
�پرسلید، گفلت: عایشله ملرا سلرزنش می کنلد و می گویلد: اى یهلودى زاده! پیامبلر
فرمود: چرا نگفتی پدرم هارون است و عمویم  موسی و همسرم محمد؟ و در اینجا 

بود که این آیه نازل شد.2 

واژه های مهم

 
ٌ

َوة
ْ

__    ِإخ

ایلن واژه در اصلل )أخلو( اسلت و بله کسلی کله در والدت از یک پدر و ملادر یا یکی 
از آن دو یلا هلم شلیر بلودن یعنلی از یلک پسلتان شلیر خلوردن بلا دیگلرى مشلترک 
باشلد او را بلرادر گوینلد و بله صلورت اسلتعاره بله هلر کسلی کله بلا دیگلرى در قبیله یا 
در دین یا در کار و صنعت یا معامله و دوستی و در مناسبات دیگر مشارکت داشته 
ْم «   ْخواِنِ وا إِلِ

ُ
وا َو قال ِذيـَن َكَفُر

َّ
باشلد بلرادر گوینلد ماننلد ایلن آیه قرآن »ال َتُكوُنوا َكال

)آل عملران،156( یعنلی به خاطر مشارکتشلان در کفر إخوان نامیده شلده اند.
ِخيِه 

َ
َم أ  حَلْ

َ
ُكل

ْ
ْن َيـأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ُيِحّبُ أ

َ
ْؤِمُنـوَن ِإْخَوٌة« )حجرات،10( و آیله »أ ـا امْلُ َ

َ
و آیله »ِإّن

«  )حجلرات،12( )در چنلد آیله فلوق لفلظ بلرادر )اخ( در معنلی مسلتعار خود به کار 
ً
َمْیتـا

ُه ِإْخَوٌة«)نساء،11( یعنی برادران و خواهران 
َ
رفته است( و همین طور آیه »َفِإْن كاَن ل

»إخوان و أخوات«.
ٍر ُمَتقاِبِلینَ « )حجر،47( نشانه اى است از نفی مخالفت و   َعى  ُسُر

ً
و در آیه »ِإْخوانا

ناهماهنگی در میان ایشان که در بهشت، همه برادرند.3

ْر
َ

__    َیْسخ

»َسِخْرُت منه و اْسَتْسَخْرُته للهزء؛ او را به استهزاء و سخرّیه گرفتم.«

1. همان. 
2. همان.

3. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 1،ص 158.
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وَن َفَسـْوَف  َكمـا َتْسـَخُر ـا َنْسـَخُر ِمْنُكـْم 
َ
ـا َفِإّن وا ِمّنَ خلداى تعاللی گویلد: »ِإْن َتْسـَخُر

ُموَن«  )هود،38(.
َ
َتْعل

 )سلخن حضلرت نلوح بله قلوم سبکسلر و بلى ایملان خویش اسلت کله در موقع سلاختن 
کشلتی در خشلکی نابخردانله اسلتهزایش می کردنلد پاسخشلان می دهلد بله زودى خواهیلد 

دانست و ما نیز شما را در آن روز استهزاء می کنیم(.1

__   تلمزوا

ِمُزُه و 
ْ
ـَزُه َيل َلملز بله معنلای غیبلت کلردن و پى جوئلی در عیلوب دیگران اسلت ،  افعلال »مَلَ

ُمُزه« از همین ماده  است در آیه فرمود:
ْ
َيل

َدقاِت « ) توبه، 58(. ِمُزَك ِف الّصَ
ْ
ْم َمْن َيل »َو ِمْنُ

«)توبه، 79(. ِعینَ ّوِ
ّطَ وَن امْلُ ِمُز

ْ
ِذيَن َيل

َّ
و آیه »ال

ْنُفَسُكْم «)حجرات، 11(.
َ
وا أ ِمُز

ْ
»َو ال َتل

یعنلی ملردم را عیلب جوئلی نکنیلد کله آنهلا نیز شلما را عیب جوئی خواهلد کرد که در 
آن صورت مثل اینست که با عیب جوئی دیگران خودت را به زشتی یاد کرده اى.

َزٌة« کسی است که زیاد غیبت می کند و از دیگران بدگوئی می نماید.  از و مُلَ »رجل مَلَّ
َزٍة« )الهمزة، 1(. َزٍة مُلَ ِ ُهَ

ّ
 ِلُكل

ٌ
ْيل مانند آیه »َو

کله علیله افزون طلبلان و ملال انلدوزان   )ایلن آیله از یکلی از شلش سلوره اى اسلت 
است(.2

__   َتناَبزوا

در مجملع فرملوده: نیلز بله معنلی لقلب زشلت دادن اسلت، در اقلرب الملوارد گفتله: 
َبه به« و آن در القاب قبیح شایع است در قاموس تنابز را تعایر و تداعی 

َ
ّق

َ
»َنَبَزُه بكذا: ل

به القاب گفته است معنی آیه:
بلر خودتلان عیلب نبندیلد و بلا القلاب بلد یکدیگلر را نخوانید یلا به همدیگلر القاب بد 

ننهید، این لفظ فقط یک بار در کالم اهلل آمده است.
در نهج البالغه خطبه 191 در وصف متقین آمده:

اِر«. َ َقاِب َو اَل ُيَضاّرُ ِباحْلج
ْ
ل

َ
 »َو اَل ُيَناِبُز ِباْل

1. همان، ج 2،ص 197.

2  همان، ج4، ص 159.
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محملد عبلده آنلرا صلدا کلردن بلا لقلب بلد گفتله اسلت یعنلی مّتقلی ملردم را بلا لقلب 
داِعی  َناُبـُز: الّتَ زشلت نملی خوانلد و بله همسلایه ضلرر نمی رسلاند. در نهایله گفتله: »الّتَ
 َكاَن ُيْنَبُز َقْرُقوَرا«. یعنی مردى را لقب قرقور 

ً
ّنَ َرُجال

َ
لقاب« و از آنسلت حدیث: »أ بال

داده بودند.1

ّن
َّ

__   الظ
ظن: به معنای »احتمال قوى« است . 

ْن َنْقِدَر 
َ
ْن ل

َ
چنان که »َوهم« احتمال ضعیف و شلک تسلاوى طرفین اسلت »َفَظّنَ أ

ْیِه« )انبیاء: 87(. 
َ
َعل

احتمال قوى داد که هرگز بر او سخت نمی گیریم. 
در صحاح گوید: ظّن، گاهی به جاى علم گذاشته می شود.

در اقلرب گفتله: ظلّن اعتقلاد راجلح اسلت بلا احتملال نقیلض و در عللم و شلک نیلز به 
کار رود.  

گفتله نمانلد: مشلکل اسلت ظلّن را در جلاى علم به کار بریم زیلرا قرآن آندو را از هم  نا
«  مشا  ْسَتْیِقِنینَ ُن ِبُ ْ َ

ا َو ما ن  َظّنً
َ

اَعُة ِإْن َنُظّنُ ِإاّل ُتْ ما َنْدِری َما الّسَ
ْ
جدا کرده مثل: »ُقل

می، و به هيچ  می گفتيد: »ما نی دانمی قيامت چيسـت؟ ما تنا گمان در اين باره دار
وَن« آنان   َيُظّنُ

َ
ٍم ِإْن ُهْم ِإاّل

ْ
ْم ِبذِلَك ِمْن ِعل ُ می!« )جاثیة، 32(. »َو ما لَ وجه يقین ندار

به این سخن که می گویند علمی ندارند، بلکه تنها حدس می زنند )و گمانی بى پایه 
« از آن در شـك هسـتند و  ّنِ

َ
 اّتِبـاَع الّظ

َ
ـٍم ِإاّل

ْ
ـْم ِبـِه ِمـْن ِعل ُ

َ
دارنلد(! )جاثیله، 24(. »مـا ل

ٍم 
ْ
ْم ِبِه ِمْن ِعل ُ وى می كنند ) نساء، 157(. »َو ما لَ علم به آن ندارند و تنا از گمان پیر

« آنهلا هرگلز بله ایلن سلخن دانشلی ندارنلد، تنهلا از گملان بى پایه  ـّنَ
َ

 الّظ
َ

ِبُعـوَن ِإاّل ِإْن َيّتَ
پیروى می کنند )نجم،28(.

و نیز بسیار بعید است که ظّن را در قرآن به معنی شّک بگیریم که این هر دو جنس 
مستقلی هستند. و قرآن به هر یک اعتناء خاصی دارد.

راغلب در مفلردات گویلد: هلر گاه ظلّن قلوى باشلد و یلا ماننلد قلوى تصلور شلود بلا اّن 
ُقـوا  ـْم ُمال ُ ّنَ

َ
ـوَن أ مشلّدده و ان مخفلف از مثّقلله اسلتعمال می شلود آنلگاه آیلات »َيُظّنُ

ُقـوا اهلِل«  را شلاهد آورده و آنهلا را در مقلام یقیلن دانسلته  ـْم ُمال ُ ّنَ
َ
ـوَن أ ـْم« و  »َيُظّنُ ِ ّبِ َر

1. قاموس قرآن، ج 7،ص 11.
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است.1
ُس2 __   تَجّسَ

معنلی اصللی »َجلّس« لملس کلردن و گرفتلن نبض و شلناختن تپلش آن براى حکم 
کردن در مورد سالمتی و بیمارى است، که این معنی ریشه اى اخّص از »حّس« است 
ک حّسلی اسلت وللی »جلّس«  شلناختن حلال غیلر از راه  زیلرا حلّس شناسلایى از راه ادرا

حسی است ؛ و نیز از واژه »جس« لفظ جاسوس مشتّق شده است.3

 نکات تفسیری

1( گفتارى در معناى اخوت  
ْؤِمُنـوَن ِإْخـَوٌة «قانونلی را در بیلن مسللمانان مؤملن  ـا امْلُ َ

َ
بایلد دانسلت کله جملله »ِإّن

تشریع می کند و نسبتی را برقرار می سازد که قبال برقرار نبود و آن نسبت برادرى است 
که آثارى  شرعی و حقوقی قانونی نیز دارد.  

اخلوت یلک معنایلى اسلت کله هلم می توانلد طبیعی باشلد و هم اعتبلارى. و اخوت 
طبیعلی در شلرایع و قوانیلن، هیلچ اثلرى نلدارد و قوانیلن بله صلرف ایلن کله دو انسلان 
داراى یلک پلدر و یلا یلک ملادر و یلا یلک پلدر و ملادر باشلند ارتباطلی بیلن ایلن دو از نظلر 

قانون نمی بیند، ولی اخوت اعتبارى در اسالم آثارى اعتبارى دارد. 

1. همان، ج4، ص 275.
2. راغلب در بلاره آیله شلریفه می گویلد: ایلن حکملی اسلت اخالقلی کله در سلوره اى بله نلام حجرات یعنلی همان 
جایلى کله انسلان ها بله زندگلی خصوصلی و نله اجتماعلی مشلغولند آملده اسلت و قبلل از آن می فرمایلد: اى 
کلملات و القلاب زشلت یکدیگلر را خطلاب و  مؤمنیلن یکدیگلر را مسلخره نکنیلد چله زنلان و چله ملردان و بلا 
سلرزنش نکنیلد زیلرا حیلف اسلت بعلد از ایملان ، بله فسلق و تبهلکارى بگرائیلد از ظلّن و گملان باطلل بپرهیزیلد و 
یکدیگلر را غیبلت و بلد گویلى نکنیلد پرهیلز کار باشلید و از اختلالف نلژاد و طبقلات دورى کنیلد. تملام احلکام بلاال 
اخالقلی اسلت و ربطلی بله نظلارت عموملی کله یکلی از ارکان ضمانلت اجرائلی احلکام حکوملت اسلالمی اسلت 
نلدارد زیلرا در حکوملة اسلالمی همله بایسلتی بلر یکدیگلر و امور اجتماعی و سیاسلی کشلور که سرنوشلت همگان 
بله آنهلا بسلتگی دارد نظلارت داشلته باشلند تلا خطراتلی حیلات فلرد و جامعله را تهدیلد نکنلد زیرا در آیلات متعّدد 
ُملُروَن ِباْلَمْعلُروِف َو َتْنَهلْوَن َعلِن اْلُمْنَکِر«)آل عملران، 110( اصلوال 

ْ
لاِس َتأ ْخِرَجلْت ِللّنَ

ُ
لٍة أ ّمَ

ُ
گفتله اسلت »ُکْنُتلْم َخْیلَر أ

یکلی از مزایلاى جهان شلمول و پایلدار اسلالم همیلن نظلارت همگانلی بلر یکدیگلر اسلت، امر به معلروف و نهی از 
منکلر جلزء اصلول دیلن و احلکام علملی اسلالم اسلت و سلّر مصونّیلت دادن جامعله اسلالمی از خطراتی که ناشلی 
از اعملال خلود سلرانه و مخاطلره انگیلز فلرد یلا گروه هلا و جماعلت اسلت همیلن اصلل اسلت کله باید رعایت شلود 

پیامبلر هلم بله شلّدت سلفارش کلرده. 
3. ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 1،ص 398.
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اخوت در اسلالم عبارت اسلت از نسلبتی که بین دو نفر برقرار اسلت و در نکاح و ارث 
آثارى دارد، حال چه اینکه اخوت طبیعی باشد و چه رضاعی که البته اخوت رضاعی 
آثلارى در مسلئله ازدواج دارد وللی در ارث نلدارد و چله اخلوت دینی که آثارى اجتماعی 
دارد و در نلکاح و ارث اثلر نلدارد. و بله زودى کالملی از املام صلادق در بلاره حقلوق 
اخوت دینی خواهد آمد که فرموده: مؤمن برادر مؤمن و چشم او و راهنماى او است، 
گر وعده اى به  به او خیانت نمی کند و ستم بر او روا نمی دارد و او را فریب نمی دهد و ا

او داد خلف وعده نمی کند.1.  
و این معنا بر بعضی از مفسرین2 مخفی مانده و اطالق اخوت در آیه را در باره مؤمنین، 
اطالقی مجازى و از باب استعاره گرفته و گفته اند: شرکت دو نفر در داشتن ایمان، شبیه 
است به شرکت آن دو در اصل تولد، براى اینکه هم تولد، اصلی است براى بقاء، چون 

منشا حیات است و هم ایمان منشئی است براى بقاء ابدى در بهشت. 
بعضی3 هم گفته اند: این اخوت از باب تشبیه بلیغ است، از این حیث که مؤمنین 
همه به یک ریشه منسوبند که آن هم ایمان است، که باعث بقاء ابدى است.4                        
ْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة« که در آیات فوق آمده اسلت یکی از شلعارهاى اساسلی  ا امْلُ َ َ

جمله »ِإّن
و ریشه دار اسالمی است، شعارى بسیار گیرا، عمیق، مؤثر و پر معنی.

دیگلران وقتلی می خواهنلد زیلاد اظهلار عالقله بله هم مسللکان خود کننلد از آنان به 
عنوان رفیق یاد می کنند، ولی اسالم سطح پیوند عالئق دوستی مسلمین را به قدرى 
بلاال بلرده کله بله صلورت نزدیک تریلن پیونلد دو انسلان بلا یکدیگلر آن هلم پیونلدى بر 
ح می کند و آن عالقه دو برادر نسبت به یکدیگر است. اساس مساوات و برابرى، مطر
روى این اصل مهم اسلالمی، مسللمانان از هر نژاد و هر قبیله و داراى هر زبان و هر 
سن و سال، با یکدیگر احساس عمیق برادرى می کنند، هر چند یکی در شرق جهان 

زندگی کند و دیگرى در غرب.
در مراسم حج که مسلمین از همه نقاط جهان در آن کانون توحید جمع می شوند 
ایلن عالقله و پیونلد و همبسلتگی نزدیلک کاملال محسلوس اسلت و صحنله اى اسلت از 

تحقق عینی این قانون مهم اسالمی.
بله تعبیلر دیگلر اسلالم تملام مسللمان ها را در حکلم یلک خانلواده می دانلد و همله را 
خواهر و برادر یکدیگر خطاب کرده، نه تنها در لفظ و در شعار که در عمل و تعهدهاى 

1. اصول کافی، ج 2، ص 166، ح 3.
2. روح المعانی، ج 26، ص 151.

3. همان. 
4. ترجمه تفسیر المیزان، ج 18،ص 474 -471.
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متقابل نیز همه خواهر و برادرند.1

2( معیارهای اخالقی جامعه اسالمی
از آنجا که قرآن مجید در این سوره به ساختن جامعه اسالمی بر اساس معیارهاى 
اخالقلی پرداختله، پلس از بحلث در بلاره وظائلف مسللمانان در ملورد نلزاع و مخاصمله 
ح قسلمتی از ریشله هاى ایلن  گروه هلاى مختللف اسلالمی در آیلات ملورد بحلث بله شلر
اختالفلات پرداختله تلا بلا قطلع آنهلا اختالفلات نیز بر چیده شلود و درگیرى و نلزاع پایان 

گیرد.
در هر یک از دو آیه فوق به سه قسمت از امورى که می تواند جرقه اى براى روشن 

کردن آتش جنگ و اختالف باشد با تعبیراتی صریح و گویا پرداخته. 
ریشه استهزاء خود برتر بینی است 

در اینجلا مخاطلب مؤمناننلد، اعلم از ملردان و زنلان، قلرآن به همه هشلدار می دهد 
که از این عمل زشت بپرهیزند، چرا كه سرچشمه استهزاء و سخریه همان حس 
كـه عامـل بسـیارى از جنگ هـاى خونیـن در  كبـر و غـرور اسـت  خـود برتربینـى و 

طول تاریخ بوده.
و ایلن خلود برتربینلی بیشلتر از ارزش هلاى ظاهلرى و مادى سرچشلمه می گیرد مثال 
فلالن کلس خلود را از دیگلرى ثروتمندتلر، زیباتلر، یلا از قبیله اى سرشلناس تر می شلمرد 
و احیانلًا ایلن پنلدار کله از نظلر عللم و عبادت و معنویات از فالن جمعیت برتر اسلت او را 
وادار به سلخریه می کند، در حالی که معیار ارزش در پیشلگاه خداوند تقوا اسلت و این 

کی قلب و نیت و تواضع و اخالق و ادب دارد. بستگی به پا
هیلچ کلس نمی توانلد بگویلد: ملن در پیشلگاه خلدا از فلالن کلس برتلرم و بله همیلن 
دلیلل تحقیلر دیگلران و خلود را برتلر شلمردن یکلی از بدتریلن کارهلا و زشلترین عیلوب 

اخالقی است که بازتاب آن در تمام زندگی انسان ها ممکن است آشکار شود.  
جاللب اینکله قلرآن در ایلن آیله با تعبیر »انفسلکم« به وحلدت و یکپارچگی مؤمنان 
گر از  اشلاره کلرده و اعلالم ملی دارد کله همله مؤمنلان بله منزله نفلس واحدى هسلتند و ا

دیگرى عیبجویى کنید در واقع از خودتان عیبجویى کرده اید!
بسلیارى از افلراد بلى بنلد و بلار در گذشلته و حلال اصلرار داشلته و دارند کله بر دیگران 
القلاب زشلتی بگذارنلد و از ایلن طریلق آنهلا را تحقیلر کنند، شخصیتشلان را بکوبند و یا 
گر کسلی در سلابق کار بدى داشلته سلپس توبه کرده و  احیانًا از آنان انتقام گیرند و یا ا

ک شده باز هم لقبی که بازگو کننده وضع سابق باشد بر او بگذارند. کامال پا

1. تفسیر نمونه، ج 22،ص 169.
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 از ایلن عملل زشلت نهلی می کنلد و هلر اسلم و لقبلی را کله کوچکتریلن 
ً
اسلالم صریحلًا

ع شمرده. مفهوم نامطلوبى دارد و مایه تحقیر مسلمانی است ممنو
گفتیلم: در هلر یلک از دو آیله ملورد بحلث سله حکم اسلالمی در زمینه مسلائل اخالق 
ح شلده، احلکام سله گانه آیله اول بله ترتیلب: علدم سلخریه و تلرک  اجتماعلی مطلر
عیبجویى و تنابز به القاب بود و احکام سه گانه آیه دوم به ترتیب: اجتناب از گمان بد، 

تجّسس و غیبت است.  
« گمان هاى بد اسلت که نسلبت به گمان هاى  خوب در  ّنِ

َ
 ِمَن الّظ

ً
منظور از»َكِثيرا

میان مردم بیشلتر اسلت لذا از آن تعبیر به کثیر شلده و گرنه حسلن ظن و گمان خیر نه 
ع نیسلت بلکه مستحسلن اسلت، چنان که قرآن مجید در آیه 12 سلوره نور  تنها ممنو

».
ً
ْنُفِسِهْم َخْیرا

َ
ْؤِمناُت ِبأ ْؤِمُنوَن َو امْلُ ْعُتُموُه َظّنَ امْلُ ْو ال ِإْذ َسِ

َ
می فرماید: »ل

چرا هنگامی که آن نسبت ناروا را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به خود )و 
کسی که همچون خود آنها بود( گمان خیر نبردند؟! 

قابلل توجله اینکله: نهلی از کثیلرى از گمان هلا شلده، وللی در مقلام تعلیلل می گویلد 
زیرا بعضی از گمان ها گناه است این تفاوت تعبیر ممکن است از این جهت باشد که 
گمان هلاى بلد بعضلی مطابلق واقلع اسلت و بعضلی مخاللف واقلع، آنکله مخاللف واقع 
« شلده اسلت، بنلا بلر ایلن  ٌ ْ

ـّنِ ِإث
َ

اسلت مسللما گنلاه اسلت و للذا تعبیلر بله »ِإّنَ َبْعـَض الّظ
وجود همین گناه کافی است که از همه بپرهیزد.

ح می شود که گمان بد و خوب غالبًا اختیارى نیست، یعنی  در اینجا این سؤال مطر
بر اثر یک سلسلله مقدمات که از اختیار انسلان بیرون اسلت در ذهن منعکس می شلود، 

بنا بر این چگونه می شود از آن نهی کرد؟!
پاسخ این سؤال را در دو مرحله بیان می کنیم؛

الف( منظور از این نهی، نهی از ترتیب آثار اسلت، یعنی هر گاه گمان بدى نسلبت 
به مسلمانی در ذهن شما پیدا شد، در عمل کوچک ترین اعتنایى به آن نکنید، طرز 
رفتار خود را دگرگون نسلازید و مناسلبات خود را با طرف تغییر ندهید، بنا بر این آنچه 

گناه است ترتیب اثر دادن به گمان بد می باشد.
لذا در حدیثی از پیغمبر گرامی اسالم�می خوانیم:

ـرج، فخرجـه مـن سـوء الظـن ان ال  »ثـالث ف املؤمـن ال يستحسـن و لـه منـن من
یققه«.1

سله چیز اسلت که وجود آن در مؤمن پسلندیده نیسلت و راه فرار دارد، از جمله سلوء 

1. محجة البیضاء، ج 5، ص 269.
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ظن است که راه فرارش این است که به آن جامه عمل نپوشاند.  
ب( انسلان می تواند با تفکر روى مسلائل مختلفی، گمان بد را در بسلیارى از موارد 
از خود دور سلازد، به این ترتیب که در راه هاى حمل بر صحت بیندیشلد و احتماالت 
صحیحلی را کله در ملورد آن عملل وجلود دارد در ذهلن خلود مجّسلم سلازد و تدریجلا 
بلر گملان بلد غلبله کنلد. بنلا بلر این گملان بد چیزى نیسلت که همیشله از اختیلار آدمی 

بیرون باشد.
لذا در روایات دستور داده شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه ممکن حمل 
کلن، تلا دلیللی بلر خلالف آن قائلم شلود و هرگلز نسلبت به سلخنی کله از برادر مسللمانت 
ِميُر 

َ
 أ

َ
صادر شده گمان بد مبر، ما دام که می توانی محمل نیکی براى آن بیابى، »َقال

ِتَیَك َما َيْغِلُبـَك ِمْنُه َو اَل 
ْ
ْحَسـِنِه َحـّتَ َيأ

َ
 أ

َ
ِخيـَك َعـى

َ
ْمـَر أ

َ
ـُه َضـْع أ

َ
ٍم ل

َ
ْؤِمِنـینَ  ِفي َكال امْلُ

ِمال « 1. ْیِر َمْ ا ِفي احْلنَ َ ُد لَ جِ
َ

ْنَت ت
َ
 َو أ

ً
ِخيَك ُسوءا

َ
نَّ ِبَكِلَمٍة َخَرَجْت ِمْن أ َ

َتُظّ�
عللی �فرمودنـد: هلر کار )ى کله از( بلرادر دینلی خلود )سلرزند آن( را ببهتریلن وجله 
آن حملل کلن، تلا کارى کنلد کله راه توجیله را بلر تلو ببنلدد، و هیلچ گاه بسلخنی کله از 
)دهان( برادرت بیرون آید گمان بد مبر، در صورتی که براى آن سخن محمل خوبى 

می یابى.
به هر حال این دسلتور اسلالمی یکی از جامعترین و حسلاب شلده ترین دسلتورها در 
زمینله روابلط اجتماعلی انسلان ها اسلت، کله مسلئله امنیلت را به طور کاملل در جامعه 

ح آن در بحث نکات خواهد آمد.2 تضمین می کند. که شر

3( امنیت اجتماعی در سایه رعایت اصول اخالقی

ح شده )نهی از سخریه و عیبجویى  دستورهاى ششگانه اى که در دو آیه فوق مطر
و القلاب زشلت و گملان بلد و تجسلس و غیبلت( هلر گاه بله طلور کاملل در یلک جامعله 
پیاده شلود آبرو و حیثیت افراد جامعه را از هر نظر بیمه می کند، نه کسلی می تواند به 
عنلوان خلود برتربینلی دیگلران را وسلیله تفریلح و سلخریه قرار دهد و نله می تواند زبان 
به عیبجویى این و آن بگشلاید و نه با القاب زشلت  حرمت و شلخصیت افراد را در هم 
بشلکند، نله حلق دارد حتلی گملان بلد ببلرد، نله در زندگلی خصوصلی افلراد به جسلتجو 

پردازد و نه عیب پنهانی آنها را براى دیگران فاش کند.
به تعبیر دیگر انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهاى این قانون قرار 

1. اصول کافی ، ج 2،ص 362.
2. تفسیر نمونه، ج 22،ص 179-183.
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گیرد و محفوظ باشد: جان و مال و ناموس و آبرو.
کله آبلرو و حیثیلت افلراد  تعبیلرات آیلات فلوق و روایلات اسلالمی نشلان می دهلد 
همچون مال و جان آنها است، بلکه از بعضی جهات مهم تر است! اسالم می خواهد 
در جامعله اسلالمی امنیلت کاملل حکم فرملا باشلد نله تنهلا ملردم در عملل و با دسلت به 
یکدیگر هجوم نکنند، بلکه از نظر زبان مردم و از آن باالتر از نظر اندیشله و فکر آنان 
نیلز در املان باشلند و هلر کلس احسلاس کند کله دیگرى حتی در منطقله افکار خود 
تیرهاى تهمت را به سوى او نشانه گیرى نمی کند و این امنیتی است در باالترین 

سطح که جز در یك جامعه مذهبی و مؤمن امکان پذیر نیست.
پیغمبلر گراملی در حدیثلی می فرمایلد: »ان اهلل حـرم مـن املسـلم دمـه و مالـه و 

عرضه و ان يظن به السوء«
خداوند خون و مال و آبروى مسلمان را بر دیگران حرام کرده و همچنین گمان 

بد در باره او بردن.1 
گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند، بلکه براى صاحب 
کله او را از هملکارى بلا ملردم و تعلاون  آن نیلز بالئلی اسلت بلزرگ زیلرا سلبب می شلود 
کنده از غربت و انزوا فراهم سلازد، چنان  ک آ اجتماعی بر کنار کند و دنیایى وحشلتنا
که در حدیثی از أمیر مؤمنان علی آمده است: »من ل یسن ظنه استوحش من كل 

احد؛ کسی که گمان بد داشته باشد از همه کس می ترسد و وحشت دارد!2 
بله تعبیلر دیگلر: چیلزى کله زندگلی انسلان را از حیوانلات جلدا می کنلد و بله آن رونلق 
و حرکلت و تکاملل می بخشلد، روح تعلاون و هملکارى دسلته جمعلی اسلت و ایلن در 
کلم باشلد، در حالی که  صورتلی املکان پذیلر اسلت کله اعتملاد و خوشلبینی بلر مردم حا
سلوء ظلن پایه هلاى ایلن اعتملاد را در هلم می کوبد، پیوندهاى تعلاون را از بین می برد 
و روح اجتماعی را تضعیف می کند. نه تنها سلوء ظن که مسلئله تجسلس و غیبت نیز 

چنین است.
افراد بدبین از همه چیز می ترسند و از همه کس وحشت دارند و نگرانی جانکاهی 
دائملا بلر روح آنهلا مسلتولی اسلت، نله می تواننلد یلار و مونسلی غمخلوار پیلدا کننلد و نه 
شریک و همکارى براى فعالیت هاى اجتماعی و نه یار و یاورى براى روز درماندگی.
توجله بله ایلن نکتله نیلز الزم اسلت کله منظلور از ظلن در اینجلا گمان هلاى بلى دلیل 

1. المحجة البیضاء، ج 5، ص 268.
2. غرر الحکم، ص 697.
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است بنا بر این در مواردى که گمان متکی به دلیل یعنی ظن معتبر باشد از این حکم 
مستثنی است مانند گمانی که از شهادت دو نفر عادل حاصل می شود.1

قرآن با صراحت تمام تجّسلس را در آیه فوق منع نموده و از آنجا که هیچ گونه قید و 
شرطی براى آن قائل نشده نشان می دهد که جستجوگرى در کار دیگران و تالش براى 
ج آیه اسلت نشان می دهد  افشلاى اسلرار آنها گناه اسلت، البته قرائنی که در داخل و خار
که این حکم مربوط به زندگی شلخصی و خصوصی افراد اسلت و در زندگی اجتماعی تا 
آنجا که تاثیرى در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است. اما روشن 
اسلت آنجلا کله ارتباطلی بلا سرنوشلت دیگلران و کیان جامعه پیدا می کند مسلئله شلکل 
دیگلرى بله خلود می گیلرد، لذا شلخص پیامبلر�مأمورانی براى جملع آورى اطالعات 
قلرار داده بلود کله از آنهلا بله عنلوان عیلون تعبیلر می شلود، تلا آنچله را ارتباط با سرنوشلت 

ج داشت براى او گرد آورى کنند. جامعه اسالمی در داخل و خار
و نیلز بله همیلن دلیلل حکوملت اسلالمی می توانلد ماموران اطالعاتی داشلته باشلد، 
یلا سلازمان گسلترده اى بلراى گلرد آورى اطالعلات تاسلیس کنلد و آنجا که بیلم توطئه 
بلر ضلد جامعله و یلا بله خطلر انداختن امنیت و حکومت اسلالمی می رود به تجسلس بر 

خیزند و حتی در داخل زندگی خصوصی افراد جستجوگرى کنند.
وللی ایلن املر هرگلز نبایلد بهانه اى براى شکسلتن حرمت این قانون اصیل اسلالمی 
شلود و افلرادى بله بهانله مسلئله توطئله و اخلالل بله امنیلت بله خلود اجلازه دهنلد کله 
بله زندگلی خصوصلی ملردم یلورش برنلد، نامه هلاى آنهلا را باز کننلد، تلفن هلا را کنترل 

نمایند و وقت و بى وقت به خانه آنها هجوم آورند.
خالصه این که مرز میان تجسس و به دست آوردن اطالعات الزم براى حفظ امنیت جامعه 
بسلیار دقیلق و ظریلف اسلت و مسلئولین اداره املور اجتملاع بایلد دقیقلا مراقب این مرز باشلند، تا 

حرمت اسرار انسان ها حفظ شود و هم امنیت جامعه و حکومت اسالمی به خطر نیفتد.2

4( تمسخر مؤمنین
کلمه سلخریه که مبدء اشلتقاق کلمه یسلخر اسلت، به معناى اسلتهزاء می باشلد. و 
استهزاء عبارت است از اینکه چیزى بگویى که با آن، کسی را حقیر و خوار بشمارى، 
حلال چله اینکله چنیلن چیلزى را بله زبلان بگویلى و یا به ایلن منظور اشلاره اى کنی و یا 
عمال تقلید طرف را در آورى، به طورى که بینندگان و شنوندگان بالطبع از آن سخن 
و یا اشلاره و یا تقلید بخندند. و کلمه قوم به معناى جماعت اسلت، که البته در اصل 

1. تفسیر نمونه، ج 22،ص 186.
2. همان، ص 188.
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به معناى جماعتی از مردان اسلت و شلامل زنان نمی شلود، چون مردانند که به امور 
مهمه قیام می کنند نه زنان. و مراد از »قوم« در آیه مورد بحث همین معنا است چون 
ْم« و »َعىس    ِمْنُ

ً
ْن َيُكوُنوا َخْیرا

َ
این لفظ در مقابل نساء قرار گرفته. و دو جمله »َعىس  أ

« حکمت نهی را بیان می کند. ّنَ  ِمْنُ
ً
ْن َيُكّنَ َخْیرا

َ
أ

و آنچله از سلیاق اسلتفاده می شلود ایلن اسلت کله می خواهلد بفرمایلد: هیلچ کسلی 
را مسلخره نکنیلد، چلون ممکلن اسلت آن کلس نلزد خلدا از شلما بهتلر باشلد. چیزى که 
هسلت چلون غالبلا ملردان، ملردان را و زنلان، زنلان را مسلخره می کننلد، فرملوده هیلچ 
مردى مرد دیگرى را و هیچ زنی زن دیگرى را مسخره نکند و گر نه ممکن است گاهی 

اوقات یعنی در غیر غالب مردى زنی را و یا زنی مردى را مسخره کند.1

5( وجوب توبه از انحرافات اخالقی

ـوَن« یعنلی هلر کلس توبله نکنلد و از ایلن گونله  امِلُ
َ

ولِئـَك ُهـُم الّظ
ُ
»َو َمـْن َلْ َيُتـْب َفأ

گناهلان کله سلابقا کلرده بلوده دسلت بلر نلدارد و بلا ایلن کله بلر آن نهلی نلازل شلده هلم 
چنلان مرتکلب شلود و از آن پشلیمان نگلردد و بلا تلرک آن بله سلوى خلداى سلبحان 
برگشلت نکند، چنین کسلانی حقا سلتمکارند، چون با اینکه خداى تعالی علمشلان را 

از معاصی دانسته و از آن نهی فرموده، با این حال عمل بدى نمی دانند.
از جملله ملورد بحلث یعنلی جملله »َو َمـْن َلْ َيُتـْب...« ایلن معنلا هم فهمیده می شلود 

که در زمان نزول آیه کسانی از مؤمنین بوده اند که مرتکب چنین گناهی می شدند.2
ُ

6( معناى جمله: ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوق

ُفُسوُق« ذکر است و از این باب است 
ْ
و مراد از کلمه »اسم« در جمله »ِبْئَس ااِلْسُم ال

که در فارسلی هم می گوییم اسلم فالنی به سلخاوت در رفته، یعنی ذکرش سلر زبان ها 
اسلت. و بنا بر این معناى »بئس االسـم«، »بئس الذكر« اسلت، یعنی بد ذکرى اسلت 
ذکر مردمی که ایمان آورده اند به فسوق و اینکه آنان را به بدى یاد کنی، چون مؤمن 
بدان جهت که مؤمن است سزاوارتر است که همواره به خیر یاد شود و به او طعنه زده 
گر بشنود ناراحت می شود در باره اش گفته نشود، مثال نگویند  نشود و باید چیزى که ا

پدرش چنین و یا مادرش چنان بوده.
ممکلن هلم هسلت ملراد از کلمله »اسلم« سلمت و عالملت باشلد و معنلاى جملله این 
باشد که: بد عالمتی است اینکه انسانی را بعد از ایمان به داغ فسوق عالمت بگذارى 

1.  ترجمه تفسیر المیزان، ج 18،ص 474.
2.  همان.
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و بله عالمتلی زشلت یلادش کنلی، مثلال به کسلی که یلک روزى گناهی کلرده و بعد توبه 
نملوده، تلا آخلر عملرش بله او بگویند فالن کاره. و یا معنا این باشلد که: این بد عالمتی 
اسلت کله تلو بلا بدگویلى ملردم براى خلود قرار می دهلی و همه تو را به عنلوان مردى بد 
زبان بشناسند که همواره افراد را به زشتی یاد می کنی. و به هر یک از این معانی باشد 

جمله مذکور اشاره اى به حکمت نهی دارد.1

7( افشاء كردن عیب دیگران  
ْنُفَسـُكْم )کلمله لملز کله مصلدر تلمزوا اسلت( به طورى کله گفته اند2  به 

َ
وا أ ِمـُز

ْ
َو ال َتل

گلر کلمله مزبلور را مقید به  گاه سلازى. و ا معنلاى ایلن اسلت کله شلخصی را بله عیبلش آ
قید »انفسکم«  نموده، براى اشاره به این است که مسلمانان در یک مجتمع زندگی 
می کنند و در حقیقت همه از همند و فاش کردن عیب یک نفر در حقیقت فاش کردن 
عیب خود اسلت. پس باید از لمز دیگران به طور جدى احتراز جسلت )همان طور که 
از لملز خلودت احتلراز دارى و هرگلز عیلب خلودت را نمی گویلى( و همان طلور کله حاضلر 
نیستی دیگران عیب تو را بگویند. پس کلمه »أنفسکم« با همه کوتاهی اش حکمت 

نهی را بیان  می کند.                        
کلمله نبز)بله فتلح حلرف اول و دوم( به معناى لقب اسلت، و به طورى که گفته اند 
اختصلاص دارد بله لقب هلاى زشلت. پلس »تنابلز« که بلاب تفاعل و طرفینی اسلت به 
معناى این اسلت که مسللمانان به یکدیگر لقب زشلت از قبیل فاسلق، سلفیه و امثال 

آن بدهند.3
ضررهای بدبینى 

1. نخسلتین نتیجله بدگمانلی، بله خود انسلان برمی گردد؛ از آنجلا که افراد بدگمان 
نمی تواننلد اعملال دیگلران را خاللی از غلرض و آلودگلی تصلور نماینلد، هملواره در رنلج 
روحلی و درد روانلی سلختی بله سلر می برنلد و سلوز و گلداز خیلال و پنلدار، هملواره آنان را 

شکنجه می دهد.
2. بدبینی، رشته الفت و دوستی را از هم می گسلد و بر اثر گمان بدی که انسان به 
دیگلران دارد، هملواره آنهلا را خیانتلکار و در میدان دوسلتی، ناپایلدار می پندارد، ناچار 
می شود که همه گونه روابط خود را با آنها قطع کند؛ ازاین رو پیشوایان ما فرموده اند: 

1. همان،ص 483.
2. روح المعانی، ج 26، ص 153.

3. ترجمه تفسیر المیزان، ج 18،ص 482.
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»من غلب عليه سوء الّظن ل يترک بینه و بین خليل صلحا.«1
ع صللح و صفایى را که میان او و دوسلتان  بدگمانلی بلر هرکلس کله غلبله کنلد، هر نو

وی برقرار است، از بین می برد«.
3. افلراد بدبیلن همیشله منلزوی و گوشله گیرند و بلر اثلر رعلب و ترسلی کله از ملردم 
دارند، هرگز نمی توانند با کسی انس بگیرند؛ ازاین رو در روایات، آمده است که: »من 

 احد«2؛ افراد بدبین از همه مردم وحشت دارند«.
ّ

ل یسن ظّنه استوحش من كل
4. بدبینی آفت بزرگی برای سنجش منطق انسان است؛ بدبینی نوعی اختالل در 
ک انسان به وجود می آورد که هرگز نمی تواند در موضوعی به صورت  طرز تفکر و ادرا

خردپسند و واقع بینانه داوری کند.
5. بدبینی از بیماری های سرایت کننده است که هم نشینان انسان را نیز آلوده می سازد.
6. بدبینی نه تنها در روح انسان اثر می گذارد، بلکه براساس ارتباطی که میان تن 
و جان وجود دارد، تن نیز از گزند آن سلالم نمی ماند و به قول دانشلمند بزرگ عصر ما 
دکتلر کارل: بدبینلی و علادت بله انتقاد از همه چیز، حتی از قدرت زندگی نیز می کاهد؛ 
زیلرا ایلن علادت منفلی روانلی روی دسلتگاه اعصلاب »سلمپاتیک« و غلدد داخللی اثلر 

می کند و می تواند مبدأ اختالالت عملی و حتی عضوی شود.  
گرد مغلازه و کارگلر و خدمتلکار منلزل،  7. بدگمانی هلای بى ملورد، بله همسلر و یلا شلا
آنلان را بله خیانلت و جنایلت می کشلاند؛ زیلرا کنجکاوی های زیاد اربلاب و بزرگ خانه 
و یلا شلوهر، بلر اثلر »تداعلی معانلی« صلور و اشلباح خیانلت و کارهلای زشلت را در نظلر 
آنهلا مجسلم می سلازد و فکلر خیانلت را در دل آنهلا احیلا می نمایلد و بله قلول برخلی از 
دانشلمندان: نوکرانلی کله ملورد سلوءظن آقا هسلتند و او پیوسلته احتملال می دهد که 
آنان به اثاث خانه دسلتبردی بزنند، چنین نوکرانی باالخره دسلت به دزدی می زنند 

و به سوی دزدی کشیده می شوند.
ازایلن رو، در دیلن مقلدس اسلالم، تظاهر بله غیرت مندی بى ملورد و افراطی درباره 
کلی بکشلاند و  کلی را بله ناپا همسلر، مذملوم شلمرده شلده اسلت؛ زیلرا چه بسلا افلراد پا

درستکار را به نادرستی دعوت نماید؛ چنان که علی فرموده است:
يئة  ک و الّتغايـر ف غيـر موضعـه فاّن ذلک يدعوا الّصحيحة ال الّسـقم و البر »اّيـا

يب«3 ال الّر

1. غرر الحکم، ص 697.
2. همان، ص 712.
3. همان، ص 152.
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کی و زنان بى گناه را به سلوی گناه  ک را به ناپا اظهلار غیرت هلای بى ملورد، زنلان پلا
دعوت می کند«.1

8( نهی از تجسس عیوب )كنجکاوی در اسرار مردم (
کلمه تجسس) با جیم( به معناى پى گیرى و تفحص از امور مردم است، امورى که 

مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آنها را پى گیرى کنی تا خبردار شوى.
کلمله تحسلس)با حلاء بلى نقطله( نیلز همیلن معنلا را می دهلد، بلا ایلن تفلاوت کله 
تجسس) با جیم( در شر استعمال می شود و تحسس) با حاء( در خیر به کار می رود و 
به همین جهت بعضی2 گفته اند: معناى آیه این اسلت که: دنبال عیوب مسللمانان 
را نگیریلد و در ایلن مقلام بلر نیاییلد کله املورى را کله صاحبانلش می خواهنلد پوشلیده 

بماند تو آنها را فاش سازى.
ُسوا؛ در امور مردم کنجکاوی مکنید«. ّسَ َ ج

َ
»َو ال ت

در بحلث پیلش یلادآور شلدیم کله در ایلن آیله سله رذیلله اخالقلی بله ترتیب زیلر بیان 
شده است:

الف( بدبینی؛
ب( کنجکاوی در امور درونی مردم؛

ج( بدگویى پشت سر مردم. 
عللت اینکله قلرآن، ایلن سله صفلت نکوهیلده را بله ترتیبلی کله بیلان شلد، یلادآوری 
کله اوللی، عللت و پدیدآورنلده دوملی می گلردد و همچنیلن پلس  نملوده ایلن اسلت 
از بدگمانلی و بدبینلی، تجسلس و کنجلکاوی در املور ملردم بله وجلود می آیلد و افلراد 
گفتلن اسلرار  کله مراقلب خصوصیلات داخللی مردمنلد، چلون نمی تواننلد از  کنجلکاو 
دیگلران خلودداری نماینلد، بلکله راز ملردم را فلاش می سلازند، ناچلار پشلت سلر آنهلا 

غیبت و بدگویى می کنند.
بر همین اسلاس، قرآن این سله صفت رذیله را به ترتیب یادشلده ذکر نموده، تا رابطه 

تکوینی آنها روشن گردد.
ع  کنون موضو در مباحث گذشته، کم و بیش درباره زیان های بدبینی بحث شد، ا

ح می کنیم: کنجکاوی و به تعبیر قرآن »تجسس« را مطر
کنجکاوی در امور مردم، زیانهای اخالقی و اجتماعی دارد که در ذیل به آنها اشاره 

می شود:

1. نظام اخالقی اسالم،ص 131 - 130.
2. مجمع البیان، ج 9، ص 137.
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اللف( در بحلث گذشلته گفتله شلد کله اسلالم بلرای جامعله باایملان، امنیت هلای 
چهارگانه ای به وجود آورده است:

ب( امنیت جانی؛
ج( امنیت مالی؛

د( امنیت حیثیتی و آبرویى؛
هل( امنیت شخصیت انسان در فکر و ذهن دیگران.

کلرم در یکلی از سلخنان جاملع خلود بله ایلن امنیت هلای چهارگانله آورده   پیامبلر ا
است.1  

ضررهای اجتماعى كنجكاوی در امور مردم 
1. بردن آبروی دیگران 

کله امنیلت سلوم  کنجلکاوی در املور ملردم، ایلن اسلت  یکلی از ضررهلای بلزرگ 
)محفوظ ماندن آبروی مردم( را به خطر انداخته و لطمه جبران ناپذیری به حیثیت 
و موقعیلت اجتماعلی افلراد وارد می سلازد، باالخلص هنگامی که انسلان پس از دقت و 

کنجکاوی، اسرار و رازهای درونی شخص را در اختیار دیگران بگذارد.
افلراد کنجلکاو کله مراقلب اوضلاع داخللی مردمند، کمتلر می توانند از فاش سلاختن 
اسلرار آنلان خلودداری نماینلد و این گونه افراد، هرگلز از غیبت کردن و بدگویى نمودن 

پشت سر مردم محفوظ نخواهند ماند.
ع  خالصله، آبلرو و حیثیلت یلک فلرد مؤملن، کله به سلان جلان و ملال او در نلزد شلار
اسلالم، عزیلز و گراملی اسلت، بلر اثلر کنجکاویهای شلخص، در نزد خلود او و در صورت 
فاش ساختن و نقل آنها برای دیگران، در نزد سایرین از بین رفته و پایمال می گردد.
الزمله اخلوت و بلرادری دینلی ایلن اسلت کله فرد مؤمن موجبات سلقوط شلخصیت 
و از بیلن رفتلن آبلرو و موقعیلت بلرادر خلود را بلا کنجکاوی هلای خسلارت آفرین خلود، 

فراهم نیاورد.  
کنجلکاو در اوضلاع ملردم،  پیشلوای بلزرگ ملا، حضلرت صلادق دربلاره افلراد 

می فرماید:
 ُيَواِخـَي 

ُ
ُجـل ْن َيُكـوَن الّرَ

َ
َعْبـُد ِمـَن اهلِل أ

ْ
ْبَعـُد َمـا َيُكـوُن ال

َ
 أ

َ
ِبي َعْبـِد اهلِل  َقـال

َ
»ٍ َعـْن أ

 َما«2
ً
ا َيْوما َرُه ِبَ ِتِه ِلُیَعّیِ

َ
ْیِه َزاّل

َ
 َو ُهَو َيْحَفُظ َعل

َ
ُجل الّرَ

امام صادق ��فرمودند:�دورترین حاالت انسان از خدا این است 
ح دوسلتی بریلزد و در ایلن بیلن، لغزش هلای وی را بلرای اینکله  کله آدملی بلا کسلی طلر

1. المحجة البیضاء، ج 5، ص 268 و نیز ص 162. )نظام اخالقی اسالم،ص 132(
2. کافی، ج 2، ص 355.
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روزی او را مفتضح سازد، به خاطر بسپارد.«
چنان کله مالحظله می فرماییلد، ایلن گناه آن چنان بزرگ اسلت کله فرد مرتکب، در 

آن حال، دورترین حالت را نسبت به خدا پیدا می کند.1
2. انزوا و زدگى از اجتماع 

تفحص و کنجکاوی در امور شلخصی مردم، نوعی پیروی از سلوءظن اسلت و این 
کار در واقع عکس العمل بدبینی است و فرد کنجکاو، در طول مراقبت و تجسس های 
خود، به عیوب و نقاط ضعف بسیاری از افراد واقف می گردد و بر اثر آن، حالت زدگی 
و انلزوا بله او دسلت می دهلد و در حقیقلت کمتلر کسلی را شایسلته معاشلرت و زندگلی 
تشخیص می دهد و چه بسا ممکن است عیوبى از افراد به دست آورد که کوچکترین 
ارتباطلی بله معاشلرت و رابطله او بلا مردم، نلدارد ولی مع الوصف، به طرز محسوسلی از 
اجتماعلی بلودن انسلان می کاهلد و او را بله انلزوا و گوشه نشلینی دعلوت می نماید؛ زیرا 
بلرای شلخص کنجلکاو کله طبعلا یلک فلرد بدبیلن نیز هسلت، در این حاللت، تجزیه و 
تحلیلل ممکلن نیسلت و او نمی توانلد عیلوب شلخصی طلرف مقابلل را نادیلده بگیرد و 

نقایص و اشکاالت درونی او را در رابطه خود با او بى تأثیر فرض کند. 
و  نلادر  بسلیار  بى عیلب،  صددرصلد  و  کاملل  انسلان هایى  یافتلن  به هرحلال، 
انگشت شلمار اسلت و هلر فلردی در کنجکاویهلای خلود، بله عیلوب مسلتور و پوشلیده 
ملردم پلى می بلرد و بلر اثلر آن در خلود، نوعلی زدگلی و للزوم پرهیلز، احسلاس می نمایلد؛ 
از ایلن نظلر، ایلن دسلته کله همواره بدبین و کنجکاو هسلتند، منزوی و گوشله گیرند و 

نمی توانند مبدأ آثار سازنده ای در اجتماع باشند.2
3. سلب آزادی 

یکلی از بزرگ تریلن نعمت هلا بلرای بشلر، داشلتن آزادی در نحلوه فعالیت هاسلت؛ 
اسلالم بلا تأسلیس »اصلل نظلارت عموملی« و با گملاردن مأملوران نظارت، آزادی بشلر 
ع محدود نملوده و آزادی  را در انظلار عموملی بله طلرز صحیحلی بله قوانیلن عقلل و شلر
در اجتماع را در چهار چوب قوانین متین اسلالم محدود و معین کرده اسلت و بشلر، در 
اجتماع تا آنجا آزاد است که به سعادت خود و دیگران لطمه ای نزند و حرامی مرتکب 

نشود و واجبی را ترک نکند.
اسلالم، آزادی درونلی افلراد را بلا گملاردن پلیلس مخفلی و برقلرار سلاختن حکوملت 
ایملان، محلدود و مهلار نموده اسلت، ولی یک سلسلله کارهایى اسلت کله ارتکاب آنها 

1. نظام اخالقی اسالم، ص 134.
2. همان، ص 135.
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ع، آنهلا را مبلاح و یلا مکلروه شلمرده اسلت، البتله  ع مانعلی نلدارد و شلر از نظلر عقلل و شلر
نوعا انسلان  این گونه کارها را در انظار مردم انجام نمی دهد و نیز راضی نمی شلود که 

گاه شوند.   دیگران از انجام دادن آن آ
گلر بنلا شلود کله دیگلران تملام خصوصیلات زندگلی انسلان را تحت مراقبلت بیاورند،  ا

لذت زندگی  از بین می رود.
افلراد بدبیلن و کنجلکاو در زندگلی شلخصی ملردم، از نظلر پیامبلر، مسللمان حقیقی 

نیستند و لذا درباره آنان چنین فرمود:
 اهلِل  َيـا 

ُ
 َرُسـول

َ
 َقـال

ُ
َبـا َعْبـِد اهلِل   َيُقـول

َ
ْعـُت أ  َسِ

َ
ـاٍر َقـال »ِ َعـْن ِإْسـَحاَق ْبـِن َعّمَ

ُعوا  ْسـِلِمینَ َو اَل َتَتّبَ ـوا امْلُ ِبـِه اَل َتُذّمُ
ْ
َیـاُن ِإَل َقل ـِص اإْلِ

ُ
ل َم ِبِلَسـاِنِه َو َلْ َيحنْ

َ
ْسـل

َ
َمْعَشـَر َمـْن أ

َع اهلُل َتَعـاَل َعْوَرَتُه َيْفَضْحُه  ـَع اهلُل َعْوَرَتـُه َو َمْن َتَتّبَ ـْم َتَتّبَ ـَع َعْوَراِتِ ـُه َمـْن َتَتّبَ
َ
ـْم َفِإّن َعْوَراِتِ

ْو ِفي َبْیِتِه..«1
َ
َو ل

حضلرت صلادق   فرملوده: رسلول خلدا  فرملوده اسلت: اى گروهلی کله بزبلان 
اسلالم آورده و بدلش ایمان نرسلیده )و پیوسلت نشلده( مسلمانان را نکوهش نکنید، 
و از عیوب آنان جستجو نکنید، زیرا هر که عیوب آنها را جستجو کند، خداوند عیوب 
او را دنبال کند، و هر که خداوند عیبش را دنبال کند رسوایش کند گرچه در خانه اش 

باشد.
گرچله جللو کنجکاوی هلای مضلر و غیلر سلودمند را گرفتله، وللی در ملوارد   اسلالم، ا
اسلتثنایى که اسلاس کار و بقای حیات اجتماعی بر روشلن شلدن خصوصیات زندگی 
و اسلرار داخلی شلخص بسلتگی دارد، اجازه داده اسلت که این امور تحقیق و بررسلی 
شلود؛ مثلال دختلر و پسلری کله می خواهنلد پیونلد زناشلویى ببندنلد، یلا دو بازرگانلی که 
می خواهند درباره موضوعی مشترکا سرمایه گذاری نمایند و...، حتما باید از روحیات 
و خصوصیات زندگی یک دیگر- تا آنجا که به کار و تصمیم آنها مربوط است- مطلع 
گاه باشند، وگرنه دیری نخواهد پایید که از کار و عمل خود پشیمان شده و مفاسد  و آ
فراوانلی بله بلار آیلد. و همچنین افرادی که در این موارد با آنها مشلورت می شلود، باید 
حقیقت مطالب را بى پرده بگویند و آنان را به حقیقت امر واقف سازند و به مضمون 
»المستشار مؤتمن« شخصی که با او مشورت می شود، باید برای یک سلسله مصالح 

عالی خصوصیات درونی، مطالب مورد مشورت را بازگو کند.2  

1.الکافی، ج 2، ص 354.
2. نظام اخالقی اسالم،ص 139 ل 136.
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ثار فردی و اجتماعی آن 9(سخنی در باره غیبت و آ
الف( فلسفه حرمت غیبت

 َفَكِرْهُتُموُه«
ً
ِخيِه َمْیتا

َ
َم أ  حَلْ

َ
ُكل

ْ
ْن َيأ

َ
َحُدُكْم أ

َ
 ُيِحّبُ أ

َ
 أ

ً
»َو ال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضا

ع اسلالم از ایلن جهلت از غیبلت نهی فرملوده که: غیبت اجزاى مجتمع بشلرى  شلار
را یکلی پلس از دیگلرى فاسلد می سلازد و از صالحیلت داشلتن آن آثلار صالحلی کله از هلر 
کسلی توقعلش ملی رود سلاقط می کنلد و آن آثلار صاللح عبلارت اسلت از اینکله هلر فلرد از 
افلراد جامعله بلا فلرد دیگلر بیامیلزد و در کملال اطمینان خاطر و سلالمتی از هر خطرى با 
او یکی شلود و ترسلی از ناحیه او به دل راه ندهد و او را انسلانی عادل و صحیح بداند و 
در نتیجه با او مانوس شود. نه اینکه از دیدن او بیزار باشد و او را فردى پلید بشمارد. 
در ایلن هنلگام اسلت کله از تلک تلک افلراد جامعه آثلارى صالح عاید جامعله می گردد و 
گر در اثر غیبلت و بدگویى از  جامعله عینلا ماننلد یلک تلن واحد متشلکل می شلود. و املا ا
او بدش بیاید و او را مردى معیوب بپندارد، به همین مقدار با او قطع رابطه می کند و 
این قطع رابطه را هر چند اندک باشد، وقتی در بین همه افراد جامعه در نظر بگیریم، 
آن وقلت می فهمیلم کله چله خسلارت بزرگلی بله ملا وارد آملده، پلس در حقیقلت عملل 
غیبلت و ایلن بلالى جامعله سلوز بله منزله خوره اى اسلت که در بدن شلخص راه یابد و 
اعضلاى او را یکلی پلس از دیگلرى بخلورد، تلا جایلى کله بله کلی رشلته حیاتلش را قطع 

سازد.  
و انسلان کله از روز ازل بله حکلم ضلرورت، اجتملاع تشلکیل داد، بلراى ایلن تشلکیل 
داد که یک زندگی اجتماعی داشته باشد و در اجتماع داراى منزلتی شایسته و صالح 
باشلد، منزلتلی کله بله خاطلر آن دیگلران با او بیامیزنلد و او با دیگران بیامیلزد، او از خیر 
دیگران بهره مند و دیگران از خیر او برخوردار شوند. و غیبت عامل مؤثرى است براى 
اینکه او را از این منزلت ساقط کند و این هویت را از او بگیرد. در آغاز یک فرد را از عدد 
ع غیبت تمامی  مجتمع صالح کم کند و سپس فرد دوم و سوم را، تا آنجا که در اثر شیو
افراد جامعه از صالحیت زندگی اجتماعی ساقط شوند و صالح جامعه به فساد مبدل 
گلردد و آن وقلت دیگلر افلراد جامعله بلا هلم انلس نگیرنلد و از یکدیگلر ایمن نباشلند و به 
یکدیگر اعتماد نکنند، آن وقت است که دواء که همان تشکیل جامعه از روز نخست 

بود، به صورت دردى بى دواء درمی آید.
پـس غیبـت در حقیقـت ابطـال هویـت و شـخصیت اجتماعـى افـرادى اسـت 
كـه دنبـال سرشـان چـه  كـه خودشـان از جریـان اطالعـى ندارنـد و خبـر ندارنـد 
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كـه ایـن كار برایشـان  گـر خبـر داشـته باشـند و از خطـرى  چیزهایـى مى گوینـد و ا
دارد اطـالع داشـته باشـند از آن احتـراز مى جوینـد و نمى گذارنـد پرده اى را كه خدا 
بر روى عیوبشان انداخته به دست دیگران پاره شود، چون خداى سبحان این 
پرده پوشلی ها را بدیلن منظلور کلرده کله حکلم فطلرى بشلر اجلراء گلردد، یعنلی اینکله 
فطلرت بشلر او را وامی داشلت تلا بله زندگلی اجتماعلی تلن در دهلد، ایلن غلرض حاصلل 
بشود و افراد بشر دور هم جمع شوند، با یکدیگر تعاون و معاضدت داشته باشند و گر 
گر این پرده پوشی خداى تعالی نبود، با در نظر گرفتن اینکه هیچ انسانی منزه از  نه ا

تمامی عیوب نیست، هرگز اجتماعی تشکیل نمی شد.
 َفَكِرْهُتُمـوُه« در ضملن مثاللی 

ً
ِخيـِه َمْیتـا

َ
ـَم أ  حَلْ

َ
ُكل

ْ
ْن َيـأ

َ
َحُدُكـْم أ

َ
 ُيِحـّبُ أ

َ
و جملله »أ

کار  بله همیلن حقیقلت اشلاره می کنلد. در ایلن جملله نخسلت اسلتفهام انلکارى بله 
بلرده و حلب منفلی را بله »أحلد« یعنلی یکلی از مسللمانان نسلبت داده و نله بله بعضلی 
از مسللمانان، یعنلی نفرملوده: »أ یـب بعضكـم« و یلا تعبیلرى دیگلر تلا مشلمول نفلی 
کیلد فرمود  واضح تلر شلود. و بلاز بله همیلن منظلور نفلی مذکلور را با جملله »کرهتموه« تا
و بلا اینکله می توانسلت همیلن کراهلت را بله احلد نسلبت داده بفرمایلد »فکرهله«. و 
حاصلل معنلاى آیله ایلن اسلت کله: غیبلت کلردن مؤملن بله منزلله آن اسلت کله یلک 
انسانی گوشت برادر خود را در حالی که او مرده است بخورد. حال چرا فرمود گوشت 
بلرادرش؟ بلراى اینکله مؤملن بلرادر او اسلت، چلون از افلراد جامعه اسلالمی اسلت که از 
ْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة«. و چرا او را مرده  ا امْلُ َ َ

مؤمنین تشکیل یافته و خداى تعالی فرموده: »ِإّن
خواند؟ براى این که  آن مؤمن، بى خبر از این است که دارند از او غیبت می کنند.  

و ایلن کله فرملود فکرهتملوه و نفرملود فتکرهونله، اشلعار دارد بله اینکله کراهلت 
شلما املرى اسلت ثابلت و محقلق و هیلچ شلکی در ایلن نیسلت کله شلما هرگلز راضلی 
نمی شلوید یلک انسلانی را کله بلرادر شلما اسلت و ملرده اسلت، بخوریلد. پلس هملان 
طور که این کار مورد کراهت و نفرت شلما اسلت، باید غیبت کردن برادر مؤمنتان و 
بدگویى در دنبال سلر او نیز مورد نفرت شلما باشلد، چون این هم در معناى خوردن 

برادر مرده شلما است.
 »...

َ
ُكل

ْ
ْن َيـأ

َ
َحُدُكـْم أ

َ
ُيِحـّبُ أ

َ
ایلن را نیلز بلدان کله همیلن تعلیللی کله در جمله»أ

بلراى حرملت غیبلت آملده، تعلیلل بلراى حرملت تجسلس نیلز هسلت، چلون فلرق 
غیبلت بلا تجسلس تنهلا در ایلن اسلت کله غیبلت اظهلار عیلب مسللمانی اسلت بلراى 
کسلی شلنیده  دیگلران- چله اینکله عیبلش را خلود ملا دیلده باشلیم و چله اینکله از 
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گاهلی بله عیلب او  باشلیم- و تجسلس عبلارت اسلت از اینکله بله وسلیله اى عللم و آ
پیلدا کنیلم. وللی در اینکله هر دو عیب جویى اسلت مشلترکند، در هلر دو می خواهیم 
عیبلی پوشلیده بلر ملال شلود. در تجسلس بلراى خلود ملا بلر ملال شلود و در غیبلت بلراى 
َم   حَلْ

َ
ُكل

ْ
ْن َيـأ

َ
َحُدُكـْم أ

َ
 ُيِحـّبُ أ

َ
دیگلران. و بله همیلن جهلت بعیلد نیسلت کله جملله» أ

ُسـوا و هم  ّسَ َ ج
َ

...« تعلیل باشلد براى هر دو جمله، یعنی هم جمله» َو ال ت
ً
ِخيِه َمْیتا

َ
أ

.»
ً
جلـه َو ال َيْغَتـْب َبْعُضُكْم َبْعضا

ایلن را هلم بایلد دانسلت کله در ایلن کالم اشلعار و یلا داللتلی هسلت بلر اینکله حرملت 
ِخیِه را 

َ
غیبلت تنهلا در بلاره مسللمان اسلت، بله قرینله اینکه در تعلیلل آن عبارت َلْحلَم أ

آورده و ما می دانیم که اخوت تنها در بین مؤمنین است.
کله عطلف باشلد  اٌب َرِحـمٌی «ظاهلر ایلن عبلارت ایلن اسلت  ُقـوا اهلَل ِإّنَ اهلَل َتـّوَ

َ
ّت »َو ا

«. البتله ایلن ظهلور در صورتلی اسلت کله ملراد از  ـّنِ
َ

 ِمـَن الّظ
ً
بلر جملله» اْجَتِنُبـوا َكِثيـرا

تقلوى، اجتنلاب از همیلن گناهانلی باشلد کله قبلال مرتکلب شلده بودنلد و بعلد از نزول 
اٌب َرِحـمٌی « ایلن می شلود  ایلن دسلتور از آن توبله کننلد، آن وقلت معنلاى»ِإّنَ اهلَل َتـّوَ
کله: خلدا بسلیار پذیلراى توبله اسلت و نسلبت بله بنلدگان تائلب کله بله وى پناهنلده 

می شلوند مهربان است.
گلر ملراد از تقلوى اجتنلاب و پرهیلز از مطلق گناهان باشلد)هر چند که تا کنون  و املا ا
اٌب َرِحمٌی « این می شود که:  مرتکب آن نشده باشند( آن وقت مراد از جمله »ِإّنَ اهلَل َتّوَ
خدا بسلیار به بندگان با تقوایش مراجعه نموده در صدد هدایت بیشلتر آنان برمی آید 
و هر لحظه با فراهم کردن اسباب، آنان را از اینکه در مهلکه هاى شقاوت قرار گیرند، 

حفظ می کند و نسبت به ایشان مهربان است.                        
و این که گفتیم دو احتمال دارد، بدین جهت است که توبه از جانب خدا دو  جهت 
دارد: یلک وجله  توبله خلدا قبلل از توبله بنلده اسلت و آن بله این اسلت که بله بنده خود 
ْم  ْيِ

َ
َّ تـاَب َعل ُ

ع نملوده، او را موفلق بله توبله می نمایلد، هلم چنان که فرملوده: »ث رجلو
ِلَیُتوُبوا«1 و وجه دیگر توبه دیگرش بعد از توبه بنده است، یعنی وقتی بنده اش توبه 
ع می کنلد تلا او را بیاملرزد و توبله اش را بپذیلرد، هلم چنلان کله  کلرد، دوبلاره بله او رجلو

1. سپس به ایشان مراجعه می کند تا ایشان توبه کنند. )سوره توبه، آیه 118(.



411

ْیِه«2.1
َ
َح َفِإّنَ اهلَل َيُتوُب َعل

َ
ْصل

َ
ِمِه َو أ

ْ
ْن تاَب ِمْن َبْعِد ُظل َ َ

فرموده: »ف
به طور خالصه برخى مضرات غیبت عبارتند از: 

1. نابودی پیوندهاى اجتماعی 
اجتماع آلوده به غیبت، هرگز روی وحدت و یگانگی و صمیمیت و الفت را نخواهد دید 

و یک اجتماع رشدیافته انسانی که باید سراسر عاطفه و محبت باشد، نخواهد بود.3
اجتملاع بشلرى که منشلأ همه پیشلرفت ها و موفقیت هلاى علملی و اجتماعی اسلت در 
صورتلی می توانلد، بله هلدف مطللوب خود برسلد کله محکم تریلن پیوند را بیلن اعضاء 
خود بر قرار نموده باشد، در غیر این صورت از برکات پیشرفت بى نصیب خواهد بود 
چه پیشلرفت مادی و چه پیشلرفت معنوی؛ کتاب خدا از یک سلو و بر وحدت عمومی 
جهلان بشلریت بله عنلوان اعضلاى یلک خانلواده و برادرانلی کله از یلک پدر و ملادر متولد 
 به آن اشاره کردیم( 

ً
کید می کند. )چنانکه  در آیه 13 سوره حجرات آمده و قبال شده اند تأ

و از سوى دیگر مؤمنان را عضو یک پیکر، صرف نظر از اختالف زبان و نژاد بر می شمرد و 
می گوید:» َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض؛ شما همگی هم نوعید و هم جنس یکدیگر و عضو یک 

پیکرید« )سوره آل عمران، 195(.
ْوِلَیاُء َبْعٍض؛ مردان و 

َ
ْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ ْؤِمُنوَن َوامْلُ و در جاى دیگر می فرماید: »َوامْلُ
زنان با ایمان ولی )ویار و یاور( یکدیگرند« )سوره توبه، 71.(4 

2. تخریب شخصیت
گفتیم سلرمایه بزرگ انسلان در زندگی حیثیت و آبرو و شلخصیت او اسلت و هر چیز 
آن را بله خطلر بینلدازد ماننلد آن اسلت کله جلان او را بله خطلر انداختله باشلد، بلکله گاه 
ترور شخصیت از ترور شخص مهم تر محسوب می شود و اینجا است که گاه گناه آن 

از قتل نفس نیز سنگین تر است.
یکلی از فلسلفه هاى تحریلم غیبلت ایلن اسلت کله ایلن سلرمایه بلزرگ بلر بلاد نلرود و 
حرمت اشلخاص در هم نشلکند و حیثیت آنها را لکه دار نسلازد و این مطلبی اسلت که 

اسالم آن را با اهمیت بسیار تلقی می کند.5

1. پلس هلر کلس بعلد از ظللم و گناهلش توبله کنلد و خلود را اصلالح نمایلد خلدا هلم بله او برمی گلردد و توبله اش 
می پذیلرد. )سلوره مائلده، آیله 39(.

2. ترجمه تفسیر المیزان، ج 18،ص 487 - 485.
3. همان، ص 143.

4. پیام قرآن، ج 8،ص 283- 282.
5. تفسیر نمونه، ج 22،ص 188.
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3. کینه و عداوت
بدگویلى پشلت سلر ملردم، آتلش کینله و علداوت را داملن می زنلد؛ زیلرا شلخصی کله 
پشت سر او بدگویى شده، از اینکه راز وی فاش شده و آبروی او ریخته است؛ سخت 
عصبانلی می گلردد و تصمیلم بله انتقلام می گیلرد1 و گاه سرچشلمه نزاع هلاى خونیلن و 

قتل و کشتار می گردد.
گلر در اسلالم غیبلت بله عنلوان یکلی از بزرگ تریلن گناهلان کبیلره  خالصله ایلن کله ا

شمرده شده به خاطر آثار سوء فردى و اجتماعی آن است.
در روایلات اسلالمی تعبیراتلی بسلیار تلکان دهنلده در ایلن زمینله دیلده می شلود، کله 

نمونه اى از آن را ذیال می آوریم:
پیغمبر گرامی اسالم فرمود: »ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند اهلل 
ب الربا عرض الرجل املسلم! « ثین زنية، يزنيا الرجل! و ار طيئة من ست و ثال ف احلن
»درهمی که انسان از ربا به دست می آورد گناهش نزد خدا از سی و شش زنا بزرگ تر 

است! و از هر ربا باالتر آبروى مسلمان است!«2
ایلن مقایسله بله خاطلر آن اسلت کله زنلا هلر اندازه قبیح و زشلت اسلت جنبه حق اهلل 
دارد، ولی رباخوارى و از آن بدتر ریختن آبروى مردم از طریق غیبت، یا غیر آن، جنبه 

حق الناس دارد.
4. عالج غیبت و توبه آن 

غیبلت ماننلد بسلیارى از صفلات ذمیمله تدریجلا بله صلورت یلک بیملارى روانلی در 
می آید، به گونه اى که غیبت کننده از کار خود لذت می برد و از این که پیوسته آبروى 
ک  این و آن را بریزد احساس رضا و خشنودى می کند و این یکی از مراحل بسیار خطرنا

اخالقی است.
اینجا است که غیبت کننده باید قبل از هر چیز به درمان انگیزه هاى درونی غیبت که 
در اعماق روح او اسلت و به این گناه دامن می زند بپردازد، انگیزه هایى همچون بخل و 

حسد و کینه توزى و عداوت و خود برتر بینی.
باید از طریق خودسازى و تفکر در عواقب سوء این صفات زشت و نتائج شومی که 
ببار می آورد و همچنین از طریق ریاضت نفس این آلودگی ها را از جان و دل بشلوید، 

تا بتواند زبان را از آلودگی به غیبت باز دارد.
گر دسترسی به  سپس در مقام توبه بر آید و از آنجا که غیبت جنبه حق الناس دارد ا

1. نظام اخالقی اسالم،ص 143.
2. المحجة البیضاء، ج 5، ص 253.
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صاحلب غیبلت دارد و مشلکل تلازه اى ایجلاد نمی کنلد، از او علذر خواهلی کند، هر چند 
به صورت سر بسته باشد، مثال بگوید من گاهی بر اثر نادانی  و بى خبرى از شما غیبت 

ح بیشترى ندهد، مبادا عامل فساد تازه اى شود.  کرده ام مرا ببخش و شر
گلر دسترسلی بله طلرف نلدارد یلا او را نمی شناسلد، یلا از دنیلا رفتله اسلت، بلراى او  و ا
استغفار کند و عمل نیک انجام دهد، شاید به برکت آن خداوند متعال وى را ببخشد 

و طرف مقابل را راضی سازد.1
ج( موارد استثناء

دیگلر  قانلون  هلر  ماننلد  غیبلت  قانلون  اینکله  غیبلت  بلاره  در  سلخن  آخریلن 
اسلتثناهایى دارد، از جمله این که گاه در مقام مشلورت مثال براى انتخاب همسلر، 
یا شریک در کسب و کار و مانند آن کسی سؤالی از انسان می کند، امانت در مشورت 
گلر عیوبلى از طلرف سلراغ دارد  کله یلک قانلون مسللم اسلالمی اسلت ایجلاب می کنلد ا
کله بلا چنیلن نیلت انجلام  بگویلد، مبلادا مسللمانی در دام بیفتلد و چنیلن غیبتلی 

می گیرد حرام نیسلت.
همچنیلن در ملوارد دیگلرى کله اهلداف مهملی ماننلد هلدف مشلورت در کار باشلد، 
یلا بلراى احقلاق حلق و تظللم صلورت گیلرد. البتله کسلی کله آشلکارا گنلاه می کنلد و بله 
گر گناه او را پشت سر  ج است و ا ع غیبت خار اصطالح متجاهر به فسق است از موضو
او بازگو کنند ایرادى ندارد، ولی باید توجه داشت این حکم مخصوص گناهی است 

که نسبت به آن متجاهر است.
این نکته نیز قابل توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است، گوش به غیبت 
دادن و در مجلس غیبت حضور یافتن آن نیز جزء محرمات است، بلکه  طبق پاره اى 
از روایلات بلر مسللمانان واجلب اسلت کله رد غیبت کنند، یعنی در برابلر غیبت به دفاع 
برخیزنلد و از بلرادر مسللمانی کله حیثیتلش بله خطلر افتلاده دفلاع کنند و چه زیبا اسلت 

جامعه اى که این اصول اخالقی در آن دقیقا اجرا شود.2

روایات

الف( در حدیثی از امام صادق می خوانیم:
ا 

َ
ِطْیَئَة ف ُیواِقُع احْلنَ

َ
َب ل

ْ
َقل

ْ
ِب ِمْن َخِطْیَئٍة، اّنَ ال

ْ
َقل

ْ
 ما ِمْن َش ٍء اْفَسُد ِلل

ُ
 »كاَن اِب َيُقْول

1. تفسیر نمونه، ج 22،ص 194.
2. همان، 196.
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ه«1 
َ
ْیِه َفَیِصْیَر اْعالُه اْسَفل

َ
 ِبِه َحّت  َتْغِلَب َعل

ُ
َتزال

پدرم )امام باقر( می فرمود: چیزى بدتر از گناه قلب را فاسد نمی کند، گناه قلب 
را تحلت تأثیلر خلود قلرار می دهلد و تدریجلًا در آن اثر می کند تا بر آن غالب گردد؛ در این 

هنگام قلب وارونه می شود و باالى آن پایین قرار می گیرد.«
ب( در حدیثی که در کتاب »خصال« از رسول خدا  نقل شده چنین می خوانیم:

ْنِب...«2 
َ

 الّذ
َ

ْنُب َعى
َ

َب: الّذ
ْ
َقل

ْ
ْتنَ ال َبُع ِخصاٍل مُیِ  »اْر

چهار عمل است که قلب را می میراند: گناه بعد از گناه...«  
شبیه همین معنی در تفسیر »الّدر المنثور« نیز آمده است.

داستان

□ امام صادق فرمود: مردی به امام زین العابدین عرض کرد: فالنی به شما 
نسلبت ناروایلى داد؛ می گفلت: گملراه و بدعلت گذارنده هسلتید. آن جنلاب فرمود: تو 
مراعلات حلق، هلم نشلینی بلا او نکلردی! چلون گفتلار او را به من نقل کلردی و حق مرا 
نیز از بین بردی زیرا سلخنی از برادرم گفتی که آن را نمی دانسلتم هر دو خواهیم مرد 
و در محشلر به یک دیگر خواهیم رسلید و خداوند در روز قیامت بین ما حکم می کند. 
تو را چه بوده که غیبت کردی؟! از غیبت پرهیز کن، زیرا غیبت خورشت سگ های 
جهنلم اسلت. در ضملن متوجله بلاش کسلی کله زیلاد عیلوب ملردم را به زبان ملی آورد، 

همین زیاد یادآوری باعث می شود عیبهای خودش بر مردم نمایان شود.3
□ پیامبلر گراملی اسلالم  مسللمانان را بلراى یکلی از جنگهلاى صلدر اسلالم آملاده 
و آذوقله تهّیله می کردنلد. هلر کلس بله میلزان توانایلى خلود کملک می کلرد. حّتلی یکی 
از مسللمانان چهلار هلزار »َملن« خرملا تقدیلم پیامبلر کلرد. ابوعقیلل انصلارى کله یکلی 
از مسللمانان فقیلر مدینله بلود، عالقه منلد بله مشلارکت در این بسلیج مالی و شلرکت در 

1. اصلول کافلی، ج 2، ص 268. )البّتله ایلن حدیلث بیشلتر ناظلر بله دگرگلون شلدن افکار بر اثر گناه اسلت، ولی 
ع، تأثیلر گنلاه را در تغییلر روح انسلان منعکس می کند.( در مجملو

2. ایلن تعبیلرات بله خوبلى نشلان می دهلد کله تکلرار یلك عمل در قلب و جان انسلان بله طور قطع اثلر می گذارد 
و سرچشلمه تشلکیل صفلات رذیلله و زشلت خواهلد شلد؛ و بله همیلن دلیلل دسلتور داده شلده اسلت کله هلرگاه 
لغلزش و گناهلی از مؤمنلی سلر زنلد، هلر چله زودتلر آن را بلا آب توبله بشلوید و آثلار منفلی آن را از قللب بزدایلد تلا بله 

صلورت یلك »حاللت« و »ملکله« و صفلت زشلت درونلی درنیایلد. 
3. پند تاریخ، ج 5، ص 165 -164.
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ایلن همیلارى عموملی بلود؛ وللی تماملی درآملد روزانه او تنهلا به میلزان حّداقل معاش 
خانلواده او بلود. بله ناچلار تصمیلم گرفلت، شلب ها نیلز کار کنلد و درآملد آن را به عنوان 

کمک به پیامبر  تقدیم کند.
وى همچلون کار روزانله اش، از بیلرون شلهر مدینله آب آشلامیدنی آورد و بله ملردم 
فروخت. حاصل و درآمد این کار شبانه و تالش خستگی ناپذیر او تنها به اندازه تهّیه 
کلرم  تقدیم کرد و  یلک »َملن« خرملاى نامرغلوب شلد کله آن را خالصانه بله پیامبر ا

عرضه داشت، یا رسول اهلل! این هم کمک من براى سربازان اسالم.«
جمعّیت منافق حاضر در آن جا، شروع به تمسخر این مسلمان مخلص کردند.

گر سلربازها آن را بخورند، حتمًا پیروز می شلوند. ابوعقیل! این   »عجب خرمایى! ا
همه خرما را چطور آوردى؟«

کلرم  از ایلن سلخنان و رفتلار منافقان ناراحت شلد و خطاب به ابوعقیل  پیامبلر ا
انصلارى فرملود: »ابوعقیلل جللو بیلا و خرماهایلت را روى ایلن تلل خرملا بریلز تلا باعلث 

برکت آنها شود«.
در این هنگان آیه 79 سوره توبه در شأن ابوعقیل و در مذّمت منافقان نازل شد:

ـُدَوَن ااّل  ذيـَن الَيحجِ
َّ
َدقـاِت َو ال ِوعـینَ ِمـَن املُؤِمنـینَ ِف الّصَ ّطَ وَن امْلُ ِمـُز

ْ
ذيـَن َيل

ّ
 »ال

ـْم َعـذاٌب الـمٌی« آنهایلى کله از مؤمنلان  ُ
َ

ـْم َو ل ـْم َسـِخَر اهلُل ِمْنُ وَن ِمْنُ ُجْهَدُهـْم َفَیسـَخُر
مطیع در صدقاتشان عیب جویى می کنند و کسانی را که ]براى انفاق در راه خدا[

جلز بله مقلدار ]ناچیز[ توانایى خود دسترسلی ندارند، مسلخره می کننلد، خدا آنان را 
کی است!1  مسخره می کند ]کیفر استهزا را به آنان می دهد[ و براى آنان عذاب دردنا

خالصه و نتیجه گیری

ْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة «  که در آیات فوق آمده است یکی از شعارهاى اساسی و  ا امْلُ َ َ
• جمله »ِإّن

ریشه دار اسالمی است، شعارى بسیار گیرا، عمیق، مؤثر و پر معنی.
اخلوت در اسلالم عبلارت اسلت از نسلبتی کله بیلن دو نفلر برقلرار اسلت و در نلکاح و ارث 
آثلارى دارد، حلال چله اینکله اخلوت طبیعی باشلد و چله رضاعی که البتله اخوت رضاعی 
آثلارى در مسلئله ازدواج دارد وللی در ارث نلدارد- و چله اخلوت دینلی که آثلارى اجتماعی 

دارد و در نکاح و ارث اثر ندارد. 
ایلن اخلوت از بلاب تشلبیه بلیلغ اسلت، از ایلن حیلث کله مؤمنیلن همله بله یلک ریشله 

منسوبند آن هم ایمان است، که باعث بقاء ابدى است.                         

1. مثال هاى زیباى قرآن، ج 1،ص 114.
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به تعبیر دیگر اسالم تمام مسلمان ها را به حکم یک خانواده می داند و همه را خواهر 
و بلرادر یکدیگلر خطلاب کلرده، نله تنها در لفظ و در شلعار که در عملل و تعهدهاى متقابل 

نیز همه خواهر و برادرند. 
• آنچله از سلیاق اسلتفاده می شلود ایلن اسلت کله می خواهلد بفرمایلد: هیلچ کسلی را 

مسخره نکنید، چون ممکن است آن کس نزد خدا از شما بهتر باشد.
گلر دربلاره کسلی ظن بدى به دلت وارد شلد  • در نهلی از پذیرفتلن ظلن بلد می فرمایلد: ا
آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر مده. بنا بر این، این که فرمود بعضی از ظن ها گناه است،  
خود ظن را نمی گوید، )چون ظن به تنهایى چه خوبش و چه بدش گناه نیست، براى 
ایلن کله گفتیلم اختیلارى نیسلت(، بلکه ترتیب اثر دادن به آن اسلت که در بعضی موارد 
گناه است، )مثل اینکه نزد تو از کسی بدگویى کنند و تو دچار سوء ظن به او شوى و این 
سوء ظن را بپذیرى و در مقام ترتیب اثر دادن بر آمده او را توهین کنی و یا همان نسبت 
را که شنیده اى به او بدهی و یا اثر عملی دیگرى بر مظنه ات بار کنی که همه اینها آثارى 

است بد و گناه و حرام(.
• کلمله غیبلت بله طلورى کله در مجملع البیلان  معنلا کلرده- عبلارت اسلت از اینکله در 
غیاب کسی عیبی از او بگویى که حکمت و و جدان بیدار تو را از آن نهی کند. البته فقهاء 
ایلن کلمله را بله خاطلر اختالفلی کله در مصادیقلش از حیث وسلعت دارد، بله عبارت هاى 
مختلفی تفسلیر کرده اند که برگشلت همه آن عبارت ها به این اسلت که در غیاب کسلی 
گر بشنود ناراحت شود. و به همین جهت بدگویى دنبال سر  در باره او چیزى بگویى که ا
گر بشلنود که دنبال  فردى که تظاهر به فسلق می کند را جزء غیبت نشلمرده اند، )چون ا

سرش چنین گفته اند ناراحت نمی شود(. 
• در علالج غیبلت فرملوده انلد:  بایلد از طریلق خودسلازى و تفکلر در عواقلب سلوء ایلن 
صفلات زشلت و نتائلج شلومی کله ببلار ملی آورد و همچنیلن از طریلق ریاضلت نفلس ایلن 

آلودگی ها را از جان و دل بشوید، تا بتواند زبان را از آلودگی به غیبت باز دارد.
نکته دیگر اینکه غیبت،  بد بینی می آفریند، پیوندهاى اجتماعی را سست می کند، 
سرمایه اعتماد را از بین می برد و پایه هاى تعاون و همکارى را متزلزل می سازد. از اینها 
گذشلته غیبت بذر کینه و عداوت را در دل ها می پاشلد و گاه سرچشلمه نزاع هاى خونین 

و قتل و کشتار می گردد.


