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ٱ ٻ ٻ

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ      ڱ 
ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں   ڱ 

ھ ھ  ھ ھ             حدید:21      
کامل ترین آنها  کریم  کتاب های آسمانی،کتاب هدایت انسان اند و قرآن 
و عالی ترین دس���تور برای رسیدن به قله ی سعادت است. در این میان 
که الفاظ آن عین وحی الهی است و دسیسه گران  کریم است  فقط قرآن 
ک خود را به تحریف  هیچ گاه نتوانس���ته و نخواهند توانس���ت دس���ت ناپا

آن آلوده سازند.
گرچه نیاز انس���ان ب���ه قرآن، به زمان خاصی اختص���اص ندارد، اما به 
که نیاز انس���ان معاصر به آی���ات نورانی قرآن  جرأت می توان مدعی ش���د 
به مراتب بیش���تر است. بدون تردید انسان دورافتاده از خویشتن خویش 
گرفت���ه از فضای���ل اخالق���ی و عواط���ف انس���انی و محصور در  و فاصل���ه 
اضط���راب ه���ا و نگرانی ها، تش���نه ی حقیقت ناب بوده و ب���ه دنبال آب 

کتاب قرآن نخواهد یافت . حیات است و آن را جز در اسالم و 
که در ص���دا و س���یمای جمه���وری اس���المی، با  چن���د س���الی اس���ت 
همکاری نهادهای قرآنی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، طرح ملی قرآنی 

کریم برگزار می شود . یت یکی از سوره های قرآن  با محور
که در س���ال 1395- س���ال اقتصاد مقاومت���ی؛ اقدام  کریم  خدارا ش���ا
و عم���ل- ب���ار دیگر  طرح مل���ی قرآنی وچن���د رس���انه ای1450 و این بار با 

مقدمه
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یت سوره ی مبارکه ی حدید،به جامعه ی قرآنی مان عرضه می شود  محور
و قطعًا اجرای چنین طرح های ملی گستره ای، بدون همدلی، همراهی 
و همکاری نهادها، س���ازمانها و مؤسسات مختلف امکان پذیر نخواهد 
بود. در اینجا از همه عزیزانی که در این راه تالش کرده اند به ویژه جناب 

آقای دکتر حس���ین س���اری بنیانگذار این طرح سپاس���گزاری می کنیم.
در راس���تای ط���رح 1450 اس���تاد ارجمند ، جناب حجت االس���الم و 
المس���لمین حمید محمدی و همکاران ایش���ان، تفس���یر سوره حدید در 
دو قط���ع مختصر )88 صفحه پالتویی( و مفّص���ل)150 صفحه وزیری( 
تقدی���م  عالقه مندان و دلدادگان فرهنگ قرآنی نموده اند. در این دو اثر، 
کاربردی و  کوش���یده اند تا ن���کات  گویا  مولف���ان محترم با قلمی س���اده و 
مفیدی را برای تعالی فکر و عمل انس���ان در زندگی روزمره با اس���تفاده از 

آیات نورانی سوره ی مبارکه ی حدید ارایه نمایند.
ش���بکه ی  ق���رآن و معارف س���یما و س���تاد ط���رح ملی قرآن���ی1450، با 
معاضدت صاحب نظران، اساتید و همراهان این طرح چند رسانه ای، 
گام���ی موثر در مس���یر نش���ر فرهنگ غن���ی قرآنی و  امی���دوار اس���ت بتوان���د 

اسالمی بردارد.
محمدحسین محمدزاده

مدیر شبکه قرآن و معارف سیما
تیرماه 1395
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ٱ ٻ ٻ

ی اهلُل علی َسّیِدنا محّمٍد
ّ
الحمداهلل رب العالمین و َصل

 و آِله الَطیّبیَن الطاِهریَن.
یم که حرک���ت قرآنی خویش را با ن���ام زیبای او  خ���دای را س���پاس گزار

)اهلل( و وصف دلربایش )الّرحٰمن و الّرحیم( آغاز می کنیم و از عمق جان 

گیر و جهان گسترش، نور بی مثال قرآن  که با رحمت فرا او را می س���تاییم 

را بر ما تاباند.  

کت���اب هدایت همه انس���ان ها در همه زمان ها اس���ت و  کریم،  ق���رآن 

پهنه ی زمین و گس���تره ی  زمان، حوزه ی نورافشانی خورشید هماره تابان 

کنار  کریم اس���ت. تمس���ک و چنگ زدن به دامان این رکن بزرگ در  قرآن 

تمّس���ک به اهل بیت پیامبر؟ص؟ ش���رط اصلی پای���داری بر هدایت و دور 

مان���دن از ضاللت و گمراهی و ضامن اصلی حرکت جامعه ی اس���المی 

در مسیر سعادت است.

کریم« در  »گ���روه تدوین متون درس���ی  آم���وزش ترجمه و مفاهیم ق���رآن 

راس���تای نهادینه ک���ردن فرهنگ ق���رآن و عترت در میان اقش���ار مختلف 

یای  مردم و فراهم کردن زمینه ای برای انس و بهر ه برداری بیشتر  از این در

کلی زیر،  کتاب ه���ای آموزش���ی در دو قال���ب  بی ک���ران اله���ی، ب���ا ارایه ی 

کرده است: حرکت در این مسیر را آغاز 

1.ارای���ه ی مجموعه ی  ب���زرگ و منس���جم »مجموعه فهم زب���ان قرآن بر 

محور سوره ها«، که در سه سطح مقدماتی، متوسطه و عالی تنظیم شده 

مقدمه مؤلف
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که بر محور »حزب مفّصل قرآن« یعنی سوره ناس  اس���ت. این مجموعه، 

کاماًل  آموزش���ی و با  تا محمد، حرکت می کند، بر آن اس���ت که در روندی 

گاه به ترجمه و مفهوم واژگان آیات  سیری مشخص، مهارت انتقال خودآ

کند. ب���رای این منظور در ای���ن مجموعه بخش های  کریم را ایجاد  ق���رآن 
گون و متعددی برای آش���نایی با واژگان، قواعد زبان عربی، ترجمه و   گونا

گنجانده شده است. کریم  در نهایت معارف واالی قرآن 
ک���ه با حرکت بر  کوت���اه و غالبًا تک جلدی،  2.ارای���ه ی مجموعه های 
محور برخی از س���وره های قرآن، همراه با ترجمه و اش���اره به نکات اصلی 
کن���ون تقدیم  که ا کتاب���ی  کلی���دی مع���ارف آن ها تنظیم ش���ده اس���ت.  و 

خوانندگان محترم می شود، از این دست است.
که در همه ی ای���ن مجموعه ها وج���ود دارد، حرکت بر  ویژگی ب���ارزی 
مح���ور سوره هاس���ت. به نظ���ر می رس���د چارچوب ی���ک س���وره، بهترین و 

مناسب ترین بستر برای آموزش قرآن است.

آموزش ترجمه و تفسیر سوره حدید
مح���ور اصل���ی س���وره ی مبارکه ی حدی���د، دعوت ب���ه ایم���ان و انفاق 
)هزینه ک���ردن( در راه خداس���ت؛ آی���ات این س���وره با نظمی ش���گفت در 
راس���تای تقویت روحیه ی ایمانی و بخشِش در راه خدا، قدم بر می دارد. 
آغاز این س���وره با ارایه 20 اسم از اس���مای حسنای الهی، خدایی را برای 
جهان تصویر می کند که مالک حقیقی همه ی هس���تی اس���ت و  بی نیاز 
مطلق اس���ت تا کس���ی گم���ان نکند که دع���وت او به انف���اق در راه خدا، 
ناش���ی از نق���ص یا نیازی در اوس���ت، بلکه می خواهد به س���بب فضل و 
رحم���ت بی کران���ش ب���ا برپایی عدال���ت اجتماع���ی در جامع���ه، زمینه را 
ب���رای رش���د و تعالی مادی و معن���وی بندگانش فراهم نمای���د. همان گونه 
که مالحظه می شود ، این س���وره در عین اینکه به خودی خود دربردارنده 
مع���ارف ارزش���مند اله���ی اس���ت، تناس���ب فراوانی ب���ا موض���وع »اقتصاد 
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گامی مؤثر   مقاومت���ی، اقدام و عم���ل« دارد و  ارایه ی مفاهی���م آن می تواند 
ک���ه هزینه کردن ام���وال برای تقوی���ت بنیه های  در این راس���تا باش���د؛ چرا
اقتصادی جامعه اس���المی، ایجاد اشتغال، فراهم کردن زمینه های رشد 
و پیش���رفت اقتصادی برای قش���رهای آسیب پذیر و کم در آمد، کمک به 

محرومان و... همه از مصادیق انفاق در راه خداست.
الزم به ذکر اس���ت که مجموعه ی پیش رو، تنها به اشاره ای به معارف 
موجود در این س���وره بس���نده کرده اس���ت؛ البته با توجه به اینکه سوره ی 
مبارک���ه ی حدید، در محدوده ی ح���زب مفصل قرآن ق���رار می گیرد، این 
س���وره به ش���کلی مفصل ت���ر و ش���امل تر در مجموعه ی »فهم زب���ان قرآن بر 
که به خوانن���دگان محترم توصیه  محور س���وره ها« نیز ارایه ش���ده اس���ت، 
می ش���ود ب���ا بهره گی���ری از آن، ضمن برقراری انس بیش���تر با این س���وره ی 

مبارکه، با معارف آن به شکلی عمیق تر و جامع تر  آشنا شوند. 
ک���ه در تنظیم و  در پای���ان، از درگاه احدّی���ت، ب���رای هم���ه ی کس���انی 
کوشیده اند، به خصوص جناب آقای هاشمی،  تدوین مجموعه حاضر 
ی توفی���ق روز اف���زون می کنم و از اس���تادان و صاحب نظران ارجمند،  آرزو
صمیمان���ه تقاضا دارم پیش���نهادهای اصالحی خود را به آدرس پس���ت 
الکترونیک info@zabanequran.com ارس���ال نموده، ما را رهین لطف 

خویش قرار دهند.
پ���روردگارا! ما را با ق���رآن زنده بدار؛ با قرآن بمی���ران و با قرآن در قیامت 

محشور بفرما.

حمید محمدی
گروه تدوین متون درسی مسئول 

1395/4/4
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سیمای سوره حدید

1

که بر پیامبرخدا؟ص؟  سوره حدید نود و چهارمین سوره ای است 
وحی ش���ده و 29 آیه دارد. این س���وره بعد از س���وره زلزال و قبل از 
س���وره محمد؟ص؟ در مدینه نازل ش���ده )التمهید في علوم الق���رآن، ج 1، ص 137( 
و در ترتی���ب فعل���ی قرآن مجید، س���وره 57 اس���ت، س���ال ن���زول آن 
به درس���تی معلوم نیست، ولی از آیات آن معلوم می شود در موقعي 
کمك هاى مالی  که حکومت اس���المی و مسلمانان به  گشته  نازل 
بیش���تری احتیاج داشته اند، و شاید منافقان آن ها را از انفاق منع 

می کرده اند. تفسیر احسن الحدیث، ج 11، ص3.
غرض اصلی این س���وره، »ترغیب مؤمن���ان به انف���اق در راه خدا« و 
خصوصًا انفاق »هنگام جهاد« است.  المیزان في تفسیر القرآن، ج 19، ص143 و 151. 
متناسب با این غرض، مطالب متعدد اعتقادی و عملی در آیات 

سوره مطرح شده است، از جمله: تفسیر نمونه، ج 23، ص 291 و 292.
1. آیات نخس���تین سوره، بحث جامع و جالبی پیرامون توحید 
و صف���ات خدا دارد و در حدود بیس���ت صفت از صفات الهی در 
آن منعکس اس���ت که درك آن ها انس���ان را در سطح باالى معرفت 

الهی قرار می دهد.
2. بخش دیگرى، از عظمت قرآن- این نور الهی که در ظلمات 

شرك تابید- سخن می گوید.
3.  بخ���ش س���وم ، وض���ع مؤمن���ان و منافقان در قیامت ترس���یم 
گ���روه اول در پرتو ن���ور ایمان راه خود را به س���وى بهش���ت  می کن���د؛ 
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کفر باقی می مانند. گروه دوم در ظلمات شرك و  می گشایند، و 
و ب���ه این ترتیب اصول س���ه گانه اس���الم یعنی توحی���د،  نبوت و 

معاد در این سوره به خوبی منعکس است.
4. در بخ���ش دیگ���رى، دع���وت ب���ه ایم���ان و خ���روج از ش���رك، و 

کافر پیشین منعکس شده است. سرنوشت جمعی از اقوام 
گوی���ا و مس���تدل، س���خن از عدالت  کوت���اه، ام���ا  5. در بخش���ی 

که یکی از اهداف مهم انبیاست. اجتماعی به میان آمده 
له رهبانی���ت و ان���زواى  6. و باآلخ���ره در بخ���ش دیگ���رى، مس���اݘ
گرفت���ه، و جدایی خط اس���الم از آن  اجتماع���ی م���ورد مذمت ق���رار 

مشخص شده است.
آی���ات اول س���وره ى حدی���د نش���انهݘ اعجازآمیزى ب���ر حقانّیت نبّوت 

است؛امام خمینی؟هر؟ در این مورد می نویسند:
در آیات ش���ریفهݘ  اوِل س���ورهݘ  مبارکهݘ حدی���د دقایقی 
اس���ت از توحی���د، و معارف جلیله ایس���ت از اس���رار 
کمال ش���ریعت  گر براى صدق نبوت و  ِاالهّی���ت ... ا
حضرت نبی ختمی جز آن آیات نبود، براى اهل نظر 

کفایت می کرد. و معرفت هم آن ها 
آداب الصالة، ص 303

در محضر معصومان؟مهع؟

در فضیلت تالوت این سوره از پیامبر خدا؟ص؟ نقل شده است 
که فرمود: 

ذیَن آَمُنوا ِباهلِل و َرُسوِله .
ّ
ُکِتَب ِمن ال  ُسوَرَة الَحدیِد 

َ
َمن َقَرأ

 »هرکس سوره حدید را بخواند، از کسانی که به خدا و پیامبرش 
ایمان آورده اند، نوشته می شود.« 

مجمع البیان، ج9، ص345
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ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ    ې ې
آنچه در آسمان ها و زمین است، 

ک و منّزه می شمارد،  خدا را )از هرعیب و نقصی( پا
و او شکست ناپذیر و حکیم است.

تسبیح عمومی موجودات

2

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

گونه عیب و نقص از او. تسبیح خداوند؟ج؟ یعنی نفی هر 
با توجه به معنای تسبیح، باید دید همه موجودات آسمان ها و 

زمین چگونه خداوند را تسبیح می کنند؟  تفسیر قرآن مهر، ص358.
دیدگاه اول: تسبیح موجودات، همانند تسبیحی است که انسان ها 
گاهی و شعور انجام می دهند؛ یعنی همه موجودات جهان، دارای  با آ
ش���عور هستند و حمد و تس���بیح الهی را زمزمه می کنند، هرچند این 

زمزمه ها متناسب با جهان آن هاست و ما آن ها را نمی فهمیم.
گوی او نه بنی آدمند و بس    توحید 

کرد که زمزمه بر شاخسار  هر بلبلی 
دیدگاه دوم: مقصود از تسبیح موجودات، زبان حال آن هاست؛ 
ک ش���مردن او از عیوب  که تس���بیح خداون���د؟ج؟ به معن���ای پا چرا
است و ساختمان منظم و بی نقص این جهان، با زبان حال خود 

گونه نقصی مّبراست.  که آفریننده آن از هر  به ما می گوید 
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نکته: تس���بیح و تنزیه ابتدای سوره، با غرض اصلی سوره یعنی 
دعوت به ایمان، انفاق و از خودگذش���تگی متناس���ب اس���ت؛ این 
که خداوند؟ج؟ انسان ها را دعوت به انفاق در راه خود و  پرداخت 
که  قرض به خدا می کند، نشانۀ فقر و نیاز خداوند؟ج؟ نیست؛ چرا

او منزه از  هر فقر  و نیازی است.
ۉ ۉ    ې

که او: تسبیح گویی موجودات با توجه به این حقیقت است 
1.قدرت���ی اس���ت هم���واره غالب و هی���چ گاه مغلوب نمی ش���ود؛ 

یعنی عزیز است. 
ی حکمت است، به گونه ای  2.فعل او دارای اس���تحکام و از رو

که هیچ خلل و نقصی در آن راه ندارد؛ یعنی حکیم است.
 تفسیر نمونه، ج 23، ص297.

درک عزت و حکمت خداوند؟ج؟، موجودات عالم را به تسبیح 
گام  او بر می انگیزاند. انسان نیز باید درجهت هماهنگی با هستی 
ک  بردارد و ساحت ربوبی خداوند؟ج؟ را از هرگونه عیب و نقص پا

بداند و در عمل نیز از هرآن چه منافی این اعتقاد باشد، بپرهیزد.
دوش مرغی به صبح می نالید                  عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
گوی و ما خاموش گفتم این ش���رط آدمیت نیست               مرغ تس���بیح 

 
در محضر معصومان؟مهع؟

کس بگوید:  امام صادق؟ع؟: هر 
َعِظیِم َو ِبَحْمِده «

ْ
» ُسْبَحاَن اهلِل َو ِبَحْمِدِه ُسْبَحاَن اهلِل ال

خداون���د؟ج؟ برای او س���ه هزار عمل نیک می نویس���د و س���ه هزار 
عمل ناشایس���ت از پرون���دهݘ اعمال او محو می کند و س���ه هزار درجه 
که در بهشت  او را باال می برد و از تسبیح او پرنده ای خلق می کند 

تسبیح خدا را می گوید و ثوابش برای آن شخص خواهدبود.
ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص12
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ې ې   ى ىائ ائ ەئەئ
 وئ وئ ۇئ         ۇئ ۆئۆئ

فرمانروایی و مالکیت آسمان ها و زمین از آِن اوست، 
کاری تواناست. زنده می کند و می میراند، و او بر هر 

فرمانروای مطلق

3

ې ې   ى ى

فرمانروایی آس���مان ها و زمین فقط از آن خداست، زیرا از آن جایی 
ک���ه او خال���ق آن هاس���ت و وجود و هستیش���ان ، سراس���ر در اختیار 
کن���د، تنها او  گون���ه بخواهد در آن���ان می تواند تصرف  اوس���ت و هر 
مالک حقیقی آس���مان و زمین است. مالکیت های ما "مجازی" و 
"قراردادی" اس���ت و به اندک بهانه ای از بین می رود، ولی مالکیت 
خداوند؟ج؟ "حقیقی" است و حکم او در همه جا نفوذ دارد و تمام 
یند و به همین دلیل  هستی، یکپارچه در اختیار او و فرمان بردار او

او فرمان روای مطلق هستی است.
ک ضعیف از تو توانا شده   ای همه هستی ز تو پیدا شده                       خا
یی                    وانکه نمردس���ت و نمیرد تویی تو د  یر نپذ تغی���ر  نچ���ه  آ  
ما همه فانی و بقا بس تراست               ملک تعالی و تقدس تراست

ائ ەئ

یکی از مظاهر فرمانروایی خداوند؟ج؟ در زمین این است که زندگی 
که در ابتدا به موجودات،  و مرگ همه در دس���تان اوست؛ اوس���ت 
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زندگی می بخش���د و هرگاه بخواهد، زندگیشان را از آنان می گیرد و 
کسی  در برزخ و قیامت زندگیش���ان را دوباره به آنان باز می گرداند. 
که فرمان روای  کنار او، چنین قدرتی ندارد؛ زیرا اوس���ت  جز او و در 

آسمان و زمین است.
 وئ وئ ۇئ         ۇئ ۆئ

کاری ناشدنی  که زنده کردن مردگان  ممکن است کسی گمان کند 
است؛ ولی هرگز  چنین نیست؛ چراکه فرمان روای آسمان ها و زمین، 
بر هر کاری تواناست و زند ه کردن و میراندن برای او تفاوتی نمی کند.
که ذات���ًا و عقاًل  ق���درت او مطل���ق و بی نهایت اس���ت و هر ام���ری را 

کند. محال نباشد، می تواند ایجاد 
که تنها فرمانروای هس���تی خداوند؟ج؟ است و زندگی و مرگ  وقتی 

تنها به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست:
کس جز او بترسیم.  •  نباید از هیچ چیز و هیچ 

کسی جز او امید داشته باشیم. •  نباید به 
کرنش نماییم. کسی جز  او خشوع و  •  نباید در مقابل 

•  نبای���د ب���ه دارایی های خ���ود مغرور ش���ویم و آن  ه���ا را در غیر 
رضای مالک حقیقی آن به کار بریم.

در محضر معصومان؟مهع؟

ام���ام رض���ا ؟ع؟: مالک جان ه���ا، اموال و س���ایر اش���یاء، فرمانروای 
���م اس���ت و ه���ر آن چه در دس���تان م���ردم وج���ود دارد، 

َ
حقیق���ی عال

یه ای از جانب اوس���ت و آنان َمجازًا مالک اند و مالکیت آن ها  عار
هیچ حقیقتی ندارد.

الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا ع ص294
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ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئىئ
 ىئ ىئ ی ی ی

اوست اول و آخر، و پیدا و نهان
 و او به همه چیز داناست. 

پیدای پنهان

4

ۈئ   ۈئ ېئ

توصیف به اول و آخر بودن تعبیر لطیفی است از ازلّیت و ابدّیت 
خداوند؟ج؟؛ زیرا می دانیم او وجودى است بی انتها و واجب الوجود، 
یعنی هس���تیش از درون ذات اوس���ت ن���ه از بیرون، تا پای���ان پذیرد یا 

آغازى داشته باشد، و بنا بر این از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
او س���رآغاز و ابتداى جهان هس���تی اس���ت، و اوس���ت که بعد از 

فناى جهان نیز خواهد بود. تفسیر نمونه، ج23، ص298.

ېئ ېئ

ظاهر  به معنای آشکار و باطن به معنای پوشیده و پنهان است. 
خداوند به واس���طه نشانه ها و آثارش در همه جا آشکار است و رخ 
می نمای���د و در همان حال حقیق���ت ذاتش از همه مخفی و پنهان 

است.  تفسیر قرآن مهر، ج9، ص360.
ی توست در همه حال ی تو هم رو حجاب رو
ی���ی نه���ان ز چش���م جهان���ی ز ب���س ک���ه پیدا
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نکته: خداوند؟ج؟ فراتر از زمان و مکان است؛ از این رو می تواند 
هم اول باشد و هم آخر!

ىئ ىئ ی ی

گاه اس���ت، او آفریدگار همه است و   و خداوند؟ج؟ از هر چیزی آ
بر همه چیز احاطه دارد و از این رو هیچ چیز در عالم از او پوشیده 

نیست.
در محضر معصومان؟مهع؟

ام���ام صادق ؟ع؟: هر دعایی که پیش از آن، خداوند؟ج؟ حمد 
نش���ود، به ثمر نخواهد رس���ید. ابتدا باید حمد خداوند؟ج؟ را به جا 
ی می گوید: از ایشان پرسیدم: نمی دانم  آورد و سپس ثنای او را. راو
کفای���ت می کند؟ امام فرمود:  که چ���ه چیز برای حمد و ثنای الهی 

کننده باید بگوید: شخص دعا
ْیَس َبْعَدَك 

َ
ِخُر َفل

ْ
ْنَت اآل

َ
َك َشْي ٌء َو أ

َ
ْیَس َقْبل

َ
 َفل

ُ
ل ّوَ

َ ْ
ْنَت األ

َ
ُهّمَ أ

َّ
الل

ْیَس 
َ
َباِطُن َفل

ْ
ْنَت ال

َ
ْیَس َفْوَقَك َشْي ٌء َو أ

َ
اِهُر َفل

َ
ْنَت الّظ

َ
َشْي ٌء َو أ

َحِکیم
ْ
َعِزیُز ال

ْ
ْنَت ال

َ
ُدوَنَك َشْي ٌء َو أ

الکافی، ج2، ص504 

ن���ا ی���زد دا اول دفت���ر ب���ه ن���ام ا
ردگار، ح���ّی توان���ا  صان���ع پ���رو
از همگان بی نیاز و بر همه مشفق
از همه عالم نهان و بر همه پیدا
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پ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     
ٿ ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ   ڀ   
ڦ ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ 

ڄڄ ڄ ڄ   ڃ   ڃ ڃ
او کس���ی اس���ت که آس���مان ها و زمین را در ش���ش روز )ش���ش دوره( 
آفرید، آنگاه بر تخت فرمانروایی)جهان( قرار گرفت )و به تدبیر جهان 
پرداخت(؛ از آنچه در زمین فرو می رود، و آنچه از آن خارج می شود، 
و از آنچ���ه از آس���مان پایین می آی���د و آنچه در آن باال م���ی رود، با خبر   
است، و هر جا که باشید او با شماست، و خداوند به آنچه می کنید، 

بینا است. 

عالم محضر خداست

5

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ...
خداوند؟ج؟ آس���مان ها و زمین را در ش���ش روز آفری���د. منظور از 
»یوم« )روز( در این آیات، روز معمولی نیس���ت، بلکه منظور از آن، 
کوتاه باش���د، و ی���ا طوالنی هر چند  »دوران« اس���ت خواه این دوران 
میلیون ها سال به طول انجامد. تفسیر نمونه، ج 23، ص: 303 و ج6، ص200 – 206.
گرفت. این  س���پس خداوند؟ج؟ بر تخت فرمانروایی جهان قرار 
جمله کنایه از آن است که خداوند؟ج؟ شروع به تدبیر جهان نمود،  
کشورش  چنان که یک فرمانروا از تخت سلطنت خود به تدبیر امور 

می پردازد. المیزان، ج19، ص146.
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ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ...
خداوندی که تدبیر همه جهان هستی به دست اوست باید از همه 
زمین  و  آسمان  در  که  اتفاقاتی  همه  از  او  باشد.  گاه  آ آن  جزئیات 

گاه است و چیزی بر او پوشیده نیست. المیزان، ج19، ص146.  می افتد آ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ   ڃ   ڃ
خداوند متعال در هر زمان و مکانی که باشید، همراه شماست؛ 
زی���را او خال���ق شماس���ت و ب���ر ش���ما احاط���ه دارد. البت���ه خداون���د 
سبحان، مکان و زمان ندارد؛ ولی چون خالق مکان و زمان است، 
ب���ر همه چی���ز احاطه دارد و همه چی���ز در محضر او ق���رار دارد. آری 
که انجام  کاری  او لحظه ای از ش���ما جدا نیس���ت و از این رو از هر 

گاه است. می دهید آ
دوست نزدیك تر از من به من است  
 وی���ن عجب ت���ر ک���ه م���ن از وى دورم
چه کنم با که توان گفت که دوست
م  ر ر م���ن و م���ن مهج���و کن���ا ر   د

در محضر معصومان؟مهع؟

رسول خدا؟ص؟: 
َکاَن   َم أّنَ اهلَل َتعال���ی َمَعه َحیُث 

َ
ن َیعل

َ
فَض���ِل ِإیماِن الَم���رِء أ

َ
إّنَ ِم���ن أ

کجا باشد  که بداند هر  از برترین درجات ایمان انس���ان، آن اس���ت 
خداوند متعال با اوست.
الدر المنثور، ج6، ص171
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 ڃ چ چ چچ ڇ  ڇ ڇ ڇ       ڍ
فرمانروایی و مالکیت آسمانها و زمین فقط برای او است، 

کارها فقط به سوى او باز  گردانده می شود. و همه 

همه از او و به سوی او

6

ڃ چ چ چ
چنان که قبال بیان شد، آیات ابتدایی سوره حدید، زمینه چینی 
گفتگو از انفاق محس���وب می ش���ود؛ زی���را ما را از  و مقّدم���ه اى براى 
رهگ���ذر صف���ات نیک���وى خداون���د؟ج؟، از جمل���ه بی نی���ازى او، با 
که او ما را به انفاق فرا  پروردگارمان آش���نا می کند. بنابراین هنگامی 
که از ما س���ودى ببرد؛ بلکه بدان س���بب  می خواند براى آن نیس���ت 

که ما از او سود جوییم؛ زیرا انفاق ما چیزى به او نمی افزاید. است 

اگر فرمان روایی آس���مان ها و زمین از آن اوست؛ انفاق ما چه چیزى 
می توان���د به مل���ك و دارایی او بیفزاید؟ انفاق ما جز بخش���ی از ملك و 
دارایی او نیس���ت که ما را در مورد آن جانش���ین و نایب خ���ود قرار داده 
است؛ زیرا )انفاقی که ما می کنیم( یا فراورده زمین است یا از آسمان، و 
مالك حقیقی هموست که این دو را آفریده است.  تفسیر هدایت، ج 15، ص: 21.

 از این مهم تر، در حقیقت همه هستی ما، ملک اوست؛ چگونه 
ممکن است او به ما و افعال ما )از جمله انفاق( نیاز داشته باشد، 
در حالی که افعال ما نیز با حول و قّوه او صورت می گیرد و باز هم در 

حقیقت متعلق به اوست!
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 ڇ  ڇ ڇ ڇ
که هر چی���ز را از آغاز به صورت���ی نو پدید و  مال���ك اّول خداس���ت 
آغازی���ن به وج���ود آورد، و آن را از پ���س ناب���ودى و نیس���تی آفری���د، و 
بي گم���ان او مالك آینده اس���ت، و همو مالك این زمان اس���ت؛ زیرا 
که براستی اوست توانا  اوس���ت یگانه و داناى به هر چیز، همان گونه 
که خود بخواهد. اوست  گونه و هر وقت  بر تصّرف در هر چیز، به هر 
ک���ه می میراند و زنده می کن���د. آری او مرجع امور اس���ت و همه امور 

به دست اوست. تفسیر هدایت، ج 15، ص: 21.
ک���م و مدّبر ماس���ت و همه ج���ا با ما  وقت���ی او خال���ق، مالك، حا
کارها نیز به سوى اوست. می باشد، مسلّمًا بازگشت همه ما و همه 

ما رهروان منزل عش���ق او هستیم که با کوله بارى از امید و نیروها 
از س���رمنزل ع���دم ب���ه راه افتاده ایم، و تا ب���ه اقلیم وج���ود این همه راه 
که مبدأ و  آمده ایم، ما از او هس���تیم و به س���وى او باز می گردیم، چرا 

منتهٰی اوست. تفسیر نمونه، ج23، ص38.

در محضر معصومان؟مهع؟

کرد: من انس���انی  م���ردی خدمت امام حس���ین؟ع؟ رس���ید و عرض 
گناه، مقاومت کنم؛ مرا موعظه ای نما! گناه کارم و نمی توانم در برابر 
 امام حسین ؟ع؟ فرمود: پنج کار انجام بده و هرچه می خواهی گناه کن:

گناه کن! 1. از روزی خداوند؟ج؟ مخور و هرچه می خواهی 
2. از فرمانروایی خداوند؟ج؟ خارج شو و هرچه می خواهی گناه کن!

3. جایی برو که خداوند؟ج؟ تو را نبیند    و آن جا هرچه خواستی گناه کن!
ک الم���وت به س���راغت آمد، خ���ود را از دس���ت او 

َ
ک���ه مل 4. وقت���ی 

گناه کن! خالص کن، و هرچه می خواهی 
5. هنگامی که مأمور جهنم خواس���ت تو را وارد آتش کند، وارد مش���و و 

هرچه می خواهی گناه کن! 

 بحاراألنوار، ج75، ص126
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 ڍ ڌ  ڌ ڎ      ڎ ڈ      ڈ ژژ

 ڑ    ڑ ک   کک
شب را در روز فرو می برد، و روز را در شب فرو می برد،

 و او از  آنچه همراه سینه هاست )افکار و نیت های پنهان(، 
گاه است.  آ

آفرینش شب و روز

7

ڍ ڌ  ڌ ڎ      ڎ ڈ      ڈ ژ
که ش���ب و روز را  نمونه ای از فرمانروایی و تدبیر الهی آن اس���ت 

در هم داخل می کند. در معنای این آیه دو احتمال وجود دارد:
1.خداوند؟ج؟ در طول س���ال طول شب و روز را تغییر می دهد و 
از یک���ی می کاه���د و بر دیگری می افزاید و بدی���ن ترتیب در برخی از 

اوقات س���ال روزها طوالنی تر اس���ت و در برخی دیگر  ش���ب ها.
2.ب���ه هنگام طلوع و غروب آفتاب هرگز تغییر نظام روش���نایی و 
گهانی رخ نمی دهد تا براى انس���ان ها و موجودات  یکی به طور نا تار
زنده دیگر، موجب انواع مشکالت گردد، بلکه بر اساس تقدیر الهی 
یجی رخ می ده���د، و موجودات،  آرام آرام از  ای���ن امر به صورت تدر
یکی ش���ب به روشنایی روز  یکی ش���ب و از تار روش���نایی روز به تار

منتقل می شوند.  تفسیر نمونه، ج23، ص 309.
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 ڑ    ڑ ک   ک
گاه اس���ت. خداوند؟ج؟  از  همه نیت ها و افکار پنهان انس���ان آ

»ذات الص���دور« یعنی آنچه همراه و مصاحب سینه هاس���ت و 
منظ���ور از آن، افکار پنه���ان و نیت های نهفته انسان هاس���ت؛ زیرا 
معم���وال نیت ها و افکار به قلب نس���بت داده می ش���وند و جایگاه 
گف���ت، نیت ها و افکار  قلب هم س���ینه اس���ت؛ از این رو، می توان 

همواره همراه و مصاحب قلب هستند. المیزان، ج19، ص147.
گاهی خداوند نسبت به اعمال  نکته: در آیات قبل س���خن از آ
گاهی او نسبت به نیات  ما بود: ) ڄ ڄ   ڃ     ڃ( و در اینجا سخن از آ

و عقائد و افکار ما است :) ڑ    ڑ ک   ک(. المیزان، ج19، ص147.

در محضر معصومان؟مهع؟

ی  امام س���ّجاد؟ع؟: سپاس خداوندی را که شب و روز را با نیرو
خوی���ش بیافری���د ... ب���رای روزی دادن ب���ه بن���دگان و رش���د دادن و 
کرده اس���ت از  که خود برای بندگان  پروران���دن آنان، با اندازه گیری 

)درازای( هر یک از شب و روز می کاهد و به دیگری می افزاید. 
کننده  آری شب را برای آنان آفرید تا در آن از تکاپوهای خسته 
و تالش ه���ای جان���کاه بیارامند و آن را پوشش���ی ق���رارد داد تا لباس 
کنند و برایش���ان مایهݘ راحت���ی و تجدید قوا  آس���ایش وخواب بر ت���ن 

کامیابی برسند. گردد و با آن به لذت و 
و روز را برایشان روشن ساخت تا در آن به دنبال فضل او بروند و 
به روزی اش راه یابند و در زمین او ، برای دستیابی به دستاوردهای 
یافت )توشه سعادت( در آخرت، ره پویند. کنونی این جهان و در

صحیفه سجادیه، دعای 6
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  ک گ گ گ گ   ڳ     ڳ
ڳڳ ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں  ڻ ڻ

که ش���ما را  ی���د و از اموالی  به خ���دا و رس���ولش ایمان بیاور
در )مالکیت( آن، جانش���ین ق���رار داده )در راه خدا( خرج 
کنید؛ زیرا کسانی از شما که ایمان آورند و )اموالشان را در 

کنند، پاداش بزرگی خواهند داشت.  راه او( خرج 

ایمان و مسئولّیت های اجتماعی

8

ک گ گ گ گ   ڳ     ڳ ڳ
این آیه دربردارنده دو فرمان از جانب خداوند؟ج؟ است:

ید. فرمان اول: ایمان بیاور
کاف���ران. اینکه مؤمنانی  مخاطب ای���ن آیه، مؤمنان هس���تند نه 
ک���ه ایم���ان دارند، دوباره امر به ایمان ش���ده اند معنایش این اس���ت 
ی از  ک���ه آن���ان باید آثار ایم���ان را – که یک���ی از مهم ترین آن ه���ا پیرو
کنند تا به  دس���تورات خداوند؟ج؟ اس���ت- در اعم���ال خود ظاه���ر 
واسطهݘ آن، ایمان در جانشان استوار گردد و به مراحل بعدی ایمان 

کنند. المیزان، ج19، ص151)باتصرف(. دست پیدا 
فرم���ان دوم: از اموالی که خداوند؟ج؟ ش���ما را در آن ها جانش���ین 

کنید(. کنید )یعنی در راه خدا خرج  قرار داده، در راه خدا انفاق 
که یک  ب���ه دنب���ال دس���تور ب���ه ایمان، دس���تور ب���ه انف���اق آم���ده 
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مسئولیت اجتماعی است و این خود نشان می دهد که یکی از  آثار 
و ل���وازم ایمان، پایبند بودن به مس���ئولیت های اجتماعی اس���ت که 

یکی از مهم ترین آن ها انفاق و مصرف کردن اموال در راه خداست.
س���ؤال: خداوند؟ج؟ انس���ان را در اموال، جانشین چه کسی قرار 

داده است؟
احتمال1: جانش���ین خود خداون���د؟ج؟ ؛ در این صورت معناى 
آیه چنین می ش���ود: ش���ما خلیفه و جانش���ین خداوند؟ج؟ در زمین 
ید، ملك خداست در نزد شما، پس  هس���تید و آنچه در اختیار دار
کنید. کرده، به دیگران نیز انفاق  از آنچه خداوند؟ج؟ به شما عطا 

احتمال2: جانش���ین نسل های پیش���ین؛ در این صورت معنای 
آیه چنین می ش���ود: شما جانشین پیشینیان خود هستید و اموالی 
 در دست آن ها بوده است، پس از این 

ً
که در دست شماست، قبال

که روزى ش���ما نیز نخواهید ب���ود و این اموال در  کنید  ام���وال انفاق 
دسِت وارثان شما خواهدبود.  تفسیر نور، ج9، ص457.

ڱ ڱ ڱ     ڱ ں ں  ڻ
گرچه ایمان و انفاق، تکلیف و وظیفه اس���ت، ولی خداوند؟ج؟ 
کلید تشویق به  برای آن پاداش���ی بزرگ قرار داده است؛ زیرا پاداش 

عمل است.
در محضر معصومان؟مهع؟

کند و ب���رای خدا  کس ب���رای خدا دوس���تی  ام���ام ص���ادق ؟ع؟: هر 
که  دش���منی نماید و برای خدا اموالش را بدهد،  از کس���انی اس���ت 

کامل شده است. ایمانشان 
الکافی، ج2، ص124
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  ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ
 ھ   ھ ے     ے   ۓ   ۓ ڭ

ید!  که به خدا ایمان نمی آور شما را چه شده 
که پیامبر، شما را فرا می خواند تا به پروردگارتان  در حالی 

ید. گر ایمان دار گرفته، ا ید و از شما پیمان  ایمان آور

پیمان الهی

9

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ؟!
این جمله برای بیان توبیخ و تعجب اس���ت؛ یعنی ب���ا توجه به دو 
ید بس���یار عجیب  گر ایمان نیاور مطلب���ی که در ادام���ه آیه می آید، ا

است و سزاوار توبیخ هستید. التحریر و التنویر، ج27، ص334.

 ہ ہ ھ ھ
ید در حالی که پیامبر،  بس���یار عجیب اس���ت که ایمان نمی آور
ش���ما را دعوت می کند که به پروردگار، مالک و صاحب اختیارتان 
که ش���ما را دعوت به ایمان به اموری پوچ و خرافی  ید. او  ایمان آور
نمی کن���د. او ش���ما را دع���وت به کس���ی می کند که مال���ک حقیقی 
کسی  شماس���ت و ش���ما را رش���د می دهد و تربیت می کند؛ چنین 
ید و  بر مراتب و درجات  که به او ایمان آور قطعًا س���زاوار  این است 

ایمان خود به او روز به روز بیافزایید.
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 ھ   ھ ے     ے   ۓ   ۓ
در درس قبل بیان ش���د که مخاطب این آیات، مؤمنان هستند 
و منظ���ور از ایم���ان آوردن آن���ان، ظاهر کردن آثار ایم���ان در اعمال و 
کنند. این آیه دلیل دوم  رفتارش���ان است تا در درجات ایمان رشد 
که  که ایمان – به معنایی  کس���انی اس���ت  برای توبیخ و تعجب از 

ذکر شد- نمی آورند. 
بنابراین معنای آیه چنین می شود: شما که به دین اسالم ایمان 
که  ید، جای بس���ی ش���گفتی اس���ت  آورده اید و بهره ای از ایمان دار
به دس���تورات خداوند عمل نمی کنید و آثار ایم���ان را در اعمالتان 
ک���ه ایمان آوردید  ک���ه در  همان روزی  ظاه���ر نمی نمایید در حالی 
که به دس���تورهای  گرفت  خداون���د – یا پیامبرش- از ش���ما پیمان 
گر چنین  کنید. ا الهی پایبند باش���ید و آن ه���ا را در زندگیتان پیاده 
که به واسطه ایمانتان با خدا بسته اید عمل  نکنید شما به پیمانی 

نکرده اید.
م ذّر بین 

َ
نکته: مراد از میثاق در این آیه، پیمانی نیست که در عال

خداوند و همه موجودات برقرار ش���ده؛ بلکه میثاقی است ویژه بین 
خداوند و مؤمنان که مفاد آن پایبندی به دستوراهای الهی است.

در محضر معصومان؟مهع؟

رس���ول خدا؟ص؟: ایمان نه به این اس���ت که )در ظاهر به آن( متزّین 
شوی و نه به این است که )تنها اعتقاد داشته باشی و بدون عمل( 
که خالصانه در  امید نجات داشته باشی؛ بلکه ایمان امری است 

گواهی می دهد. قلب قرار می گیرد  و اعمال انسان به آن 
معانی األخبار، ص 187
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  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ   ۈ
 ٴۇ ۋ     ۋۅ ۅ ۉ ۉ      ې ې ې

او کس���ی است که آیاتی روش���ن را بر بنده اش )محمد؟ص؟( 
نازل می کند تا شما را از تاریکی ها خارج کند و به  سوی نور 
ببرد، و خداوند قطعًا نسبت به شما رؤوف و مهربان است. 

قرآن نجات دهنده از تاریکی ها

10

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ...
که بر  کسی است  که سزاوار ایمان اس���ت همان  پروردگار ش���ما 
یکی ها  بنده اش آیات روشن قرآن کریم را ناز ل نموده تا شما را از تار

کند. کند و به سوی نور و روشنایی هدایت  خارج 
مقصود از  ظلمات، اعتقادات باطل و جاهالنه و شک و شبهه 

و اعمال ناشایست است.
یک���ی جهل،  ک���ه تار مقص���ود از ن���ور، اعتق���اد صحیحی اس���ت 
حیرت ش���ک و پریش���انی فک���ر را از بی���ن می ب���رد و همچنین عمل 
صالحی است که درست  بودن آن روشن است و اثر ی در سعادت 

و خوشبختی انسان می گذارد.  المیزان، ج2، ص345.
یک���ی به صورت  کریم هم���وار ه تار نکت���ه: علت اینک���ه در قرآن 
مات نه ُظلمت( و روش���نایی به صورت مفرد آمده 

ُ
جمع آمده )ُظل
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که راه حّق یکی است و اختالف و تعددی  )نور نه انوار( این است 
در آن وج���ود ندارد هرچند منزلگاه ه���ا و مقامات متعددی دارد؛ بر 
که متعدد اس���ت. هر آن چه راه حق نباش���د باطل  خالف راه باطل 

است.  المیزان، ج5، ص246.
 ۅ ۉ ۉ      ې ې 

خداوند نس���بت به ش���ما بسیار مهربان اس���ت و به همین دلیل 
ید و برایتان آیات روشنی فرستاده  اس���ت که می خواهد ایمان بیاور
کنید. او خ���ود بی نیاز مطلق  یکی ها به س���وی نور حرکت  ک���ه از تار
یانی نمی رساند و هر  است و ایمان یا عدم ایمان شما به او سود و ز
ی مهربانی و دلسوزی است  امر و فرمانی که به ش���ما می دهد، از رو

که خود شما خوشبخت و سعادتمند شوید. و برای این است 

در محضر معصومان؟مهع؟

ی  که باپیرو امام سجاد ؟ع؟: خداوندا... و قرآن را نوری قرار دادی 
یکی ه���ای گمراه���ی و نادان���ی به راه حق هدای���ت یابیم؛ و  آن از تار
که با فهِم همراه با تصدیِق آن، گوش دل  ش���فای کس���ی قرار دادی 
که زبانه اش از حق و راستی  ی عدلی  به شنیدن آن بسپارد؛ و ترازو
که ُبرهانش از دید شاهدان خاموش  منحرف نگردد؛ و نور هدایتی 
که  آهنگ س���نت راس���تین آن کند  ک���ه هر  نش���ود؛ و پرچ���م نجاتی 
که به دس���تاویز محکمش  کت ها به آن  گمراه نگردد؛ و دس���ت هال

چنگ زده نرسد.
صحیفه سجادیه، دعای 42، بند 4
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ۇئ وئ     وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې    
 ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ     ىئی
جبحب يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی    ی 

 خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يت
شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمی کنید در حالی که 
که  کسانی  میراث آسمان ها و زمین تنها از آن خداست؟! 
قبل از فتح )در راه خدا( انفاق و جهاد کردند )با کسانی که 
بعد از آن این کار را انجام دادند( یکسان نیستند؛ مقام آنها 
بلندمر تبه تر از کس���انی است که بعد از فتح، انفاق و جهاد 
نمودند، و )البته( خداوند به هر دو، وعده پاداش نیکو  داده 

گاه است. است، و خدا  از آنچه انجام می دهید، آ

درجات  انفاق

11

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ    ۇئ ۇئ
ید و در راه خدا انفاق نمی کنید؟! آیا گمان  چگونه بخل می ورز
کرده ای���د که اموالتان تا ابد در دس���تان ش���ما باق���ی می ماند؟! هرگز 
که در آسمان ها و زمین است فانی خواهد  کس  چنین نیست، هر 
شد و هر آنچه در آن هاست - از جمله اموالِ  در اختیار  شما- تنها 

که تنها وارث آسمان ها و زمین است.  برای او می ماند؛ اوست 
المیزان، ج19، ص153.
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ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ     ىئی ی ... 
انف���اق در راه خدا همواره ارزش���مند اس���ت و پ���اداش الهی را به 
دنب���ال دارد ولی در احوال و ش���رایط مختل���ف ارزش های متفاوتی 

که نمونه ای از آن در این آیه بیان شده است. پیدا می کند 
منظور از فتح در این آیه یا فتح مکه است یا صلح حدیبیه. البته 

بیشتر مفسران معتقدند که منظور، فتح مکه است.
 التحریر و التنویر، ج27،ص338.

چرا کسانی که پیش از فتح ،انفاق و جهاد کردند، درجه باالتری دارند؟
انفاق و جهاد پیش از فتح مکه مشکل تر  و در نتیجه باارزش تر 
ب���ود؛ زیرا مس���لمانان در آن زم���ان از جهت اموال و نف���رات در برابر 

کافران ضعیف بودند. التحریر و التنویر، ج27،ص338.
نکته: در زبان عربی انفاق به معنای »خرج کردن و مصرف کردن اموال« 

است و اینگونه نیست که همیشه به معنای بخشیدن به فقرا باشد.

در محضر معصومان؟مهع؟

ُهْم َحَسراٍت 
َ
ْعمال

َ
از امام صادق؟ع؟ در مورد آیه »َکذِلَك ُیِریِهُم اهلُل أ

ْیِهْم« سؤال شد، ایشان فرمود: در مورد مردی است که از روی بخل، 
َ
َعل

اموال خود را رها می کند و آن را در راه اطاعت خداوند مصرف نمی کند، 
س���پس می میرد و اموالش را برای ش���خص دیگری که  ب���ا آن خداوند را 
اطاع���ت یا معصیت می کند، باقی می گذارد. حال اگر آن ش���خص با 
اموال او، خدا را اطاعت کند، اموالش را در میزان عمل او می بیند و این 
باعث می ش���ود بر حسرت او افزوده شود و اگر با آن خداوند را معصیت 
کند )باز هم باعث حسرت او می شود؛ چراکه( اموال او باعث شده آن 

شخص نیرو بگیرد و در راه معصیت خدا قدم بردارد.
تفسیر العیاشي، ج 1، ص: 72
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جث مث   ىث يث  حج مج جح مح جخ حخ مخ   
 جس              حس

کیس���ت که )با مص���رف مالش در راه خ���دا( به خدا قرضی 
نیک���و ده���د؛  تا خداون���د آن را ب���راى او چندی���ن برابر کند و 

)همچنین( پاداشی گرانقدر داشته باشد؟ .

قرضی نیکو

12

جث مث   ىث يث  حج مج جح
در ای���ن آی���ه خداوند برای تش���ویق به مصرف کردن ام���وال در راه 
که مالش را  کار برده است؛ کسی  خدا، تعبیری بس���یار شگفت به 
که به خداوند قرضی  کسی است  در راه خدا هزینه می کند، مانند 

نیکو می دهد. ش���گفتی این تعبیر از اینجاس���ت که :
1.کسی که قرض می گیرد، نیازمند است، در  حالی که خداوند 

بی نیاز مطلق است.
که قرض می دهد، باید مالک آن مال باشد، در حالی  2.کس���ی 
که مالک حقیقی همهݘ انسان ها و  هرآنچه دارند و می کنند، خداوند 
که سرتاسر وجود آنان، نیاز و وابستگی به خداوند است.  است چرا
انسان ها در حقیقت مالک چیزی نیستند که بخواهند به خداوند 

کسی را به خود او قرض داد؟! قرض دهند؛ مگر می شود مال 
ی لط���ف بی کران خ���ود، اواًل بن���ده اش را مالک،  خداون���د از رو
کرده و ثانی���ًا اموال و اعمال او را ملک او ق���رار داده و ثالثًا از  ف���رض 
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که دوست دارد انتخاب نموده وبرایش  میان اعمال او، آن هایی را 
پ���اداش ق���رار داده و برای بیان ای���ن امر، خود را –ک���ه بی نیاز مطلق 
کرده اس���ت؛ همه این ه���ا برای این  اس���ت- در مقام ق���رض فرض 
کند  که بنده اش را تشویق به هزینه کردن اموالش در  راه خدا  است 
که خیر آن، نه به خداوند بلکه به خود او و دیگر مخلوقات خداوند 

می رسد. تفسیر المیزان، ج19، ص154.
               مح جخ حخ مخ جس

معم���واًل کس���ی که قرض می گی���رد، همان مق���داری را که قرض 
ک���ه خداوند برای بندگانش  کرده ب���ر  می گرداند ولی قرض نیکویی 
گونه ای دیگر اس���ت؛ خداوند چندین برابر آن چه او  کرده به  تصویر 
کتفا نمی کند و عالوه بر   هزینه کرده به او باز می گرداند و به این هم ا
گرانقدر در آخرت برای او قرار  می دهد. به راستی  آن اجری بس���یار 

یم! که چه پروردگار مهربانی دار

در محضر معصومان؟مهع؟

امام علی؟ع؟: خداوند س���بحان فرموده » ِإْن َتْنُصُروا اهلَل َیْنُصْرُکْم َو 
ِذي ُیْقِرُض اهلَل 

َّ
ْقداَمُکم « )محمد:7( و هم چنین فرموده »َمْن َذا ال

َ
ْت أ ُیَثّبِ

ى خوارى از شما  یٌم«؛ او از رو َکِر ْجٌر 
َ
ُه أ

َ
ُه َو ل

َ
َقْرضًا َحَس���نًا َفُیضاِعَفُه ل

ی تنگدس���تی از ش���ما طلب قرض نکرده  یارى نخواس���ته ، و از رو
که س���پاهیان آسمان ها و  اس���ت. از شما یارى خواس���ته در حالی 
زمین در فرمان اوس���ت، و نیرومند و حکیم اس���ت، و از شما قرض 
طلب کرده درحالی که گنجینه هاى آسمانها و زمین از آن اوست، 
و بی نیاز و حمید اس���ت. او تنها خواسته است شما را بیازماید که 
کردارهاى خود پیشی  کدام یك از ش���ما بهتر  اس���ت. پس با  عمل 

گیرید تا در خانه خدا با همسایگان خدا باشید.
نهج البالغه خطبه 183
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پ پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     
 پ     ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ   ٺ

 ٿٿ ٿ  ٿ   ٹ    ٹ ٹ
)این پاداش بزرگ( در روزى است که مردان و زنان با ایمان 
را می بینی که )پرتو( نورش���ان پیش���اپیش آنها و در س���مت 
راستش���ان به س���رعت حرکت می کند )و به آنها می گویند( 
بش���ارت باد بر ش���ما امروز، به باغهایی از بهش���ت که نهرها 
از زیر درختانش جارى اس���ت، )و همیشه( در آن جاودانه 

خواهید ماند و این همان پیروزى بزرگ است. 

جایگاه مؤمنان در قیامت

13

ٱ ٻ ٻ ٻ...
که مالشان را در راه خدا صرف  کس���انی  در آیهݘ پیش خداوند به 
گرانقدر داد؛ ولی این پاداش در چه  می کنند، وعدهݘ پاداشی بسیار 
روزى اس���ت؟ در ای���ن آیه خداوند بیان می کن���د این پاداش در روز 
قیام���ت اس���ت؛ همان روزی که مردان و زنان ب���ا ایمان را می نگرى 
که نورش���ان در پیش رو و در س���مت راستش���ان به س���رعت حرکت 

می کند. 
منظور از نور در این آیه، تجس���م نور ایمان اس���ت، چون تعبیر به 
"نورهم" )نور مردان و زنان با ایمان( ش���ده اس���ت. در آن روز عقاید 
که همان ن���ور هدایت  و اعمال انس���ان ها تجس���م می یابد، ایم���ان 
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اس���ت به صورت روش���نایی و نور ظاهرى مجس���م می گ���ردد، و کفر 
یک���ی مطل���ق اس���ت، به ص���ورت ظلم���ت ظاهرى مجس���م  ک���ه تار
می گ���ردد. در برخی از روایات، مصداق این نور، پیامبر ؟ص؟ یا ائمه 
که نور  ؟مهع؟دانس���ته ش���ده اند که با این مطلب منافاتی ن���دارد؛ چرا
ایم���ان، انس���ان را به تبعی���ت از آن بزرگواران و در نهای���ت یافتن راه 

سعادت  هدایت می کند. 
تعبیر به" یس���عی" )از ماده َس���ْعی به معنی حرکت سریع( دلیل 
بر این اس���ت که خود مؤمنان نیز با س���رعت راه محش���ر را به س���وى 
که حرکت  یدان می پیمایند؛ چ���را  کانون س���عادت جاو بهش���ت و 

سریِع نور آن ها جدا از حرکت سریع خودشان نیست.
      تفسیر نمونه، ج23، ص329.

ڀ ڀ  ڀ ...
فرش���تگان ای���ن م���ردان و زن���ان ب���ا ایم���ان را م���ورد خط���اب قرار 
که تا ابد در باغ هایی بس���یار  می دهند و به آنان بش���ارت می دهند 
زیب���ا که نهرهایی دل انگیز در آن ها جاری اس���ت، زندگی خواهند 

کرد و این پیروزی و رستگاری بسیار بزرگی برای آنان است.

در محضر معصومان؟مهع؟

ام���ام ص���ادق ؟ع؟ در مورد این قس���مت از آیه، »َیْس���عی  ُنوُرُهْم َبْیَن 
ْیماِنِه���ْم« فرم���ود: امام���ان و پیش���وایان مؤمن���ان در روز 

َ
ْیِدیِه���ْم َو ِبأ

َ
أ

قیامت، با ش���تاب پیشاپیش مؤمنان و از سمت راستشان حرکت 
می کنند تا این که آن ها را در منزل هایشان در بهشت فرود آورند. 

الکافی، ج1، ص195
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   ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ      ڦ ڦ ڦ
 ڦ ڄ ڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ     ڃ ڃ چ      چ

 چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ      ڍ     ڌ
در آن روز م���ردان و زن���ان منافق به مؤمن���ان می گویند: منتظر 
ما ش���وید تا از نورتان پرتوی برگیریم؛ به آنان گفته می شود: به 
پشت سر خود باز گردید و )از آنجا( کسب نور کنید! در این 
هن���گام دیوارى که درى دارد، میان آن ها )مومنان و کافران( 
زده می شود، درونش رحمت است و بیرونش عذاب است!

وضعیت منافقان در قیامت

14

 ٹ ڤ ڤ ڤ ...
در  آیهݘ پیش���ین با حال مؤمنان در روز قیامت آش���نا شدیم؛ ولی 
کنار مؤمنان زندگی می کردند  که در  در دنیا افراد دیگری هم بودند 
و ب���رای بهره من���دی از امتیازات مؤمنان یا ضرب���ه زدن به آنان، خود 
را مؤم���ن معرف���ی می کردند ولی در دل، بهره ای از ایمان نداش���تند: 
منافق���ان! ح���ال آن���ان چگونه اس���ت؟ بر اس���اس این آی���ه، آنان در 

قیامت حالی همانند حالشان در دنیا خواهند داشت.
کنار مؤمنان هس���تند ولی  آن���ان در روز قیامت نیز مانند دنیا در 
که مؤمنان از نور ایمان بهره مندند و با آن به س���رعت  با این تفاوت 
مسیر خود را می یابند و آن را طی می کنند ولی منافقان -که از این 
یکی ها سرگردانند و نمی توانند راه خود را  نور بهره ای ندارند- در تار
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بیابند. ازاین رو به مؤمنان که باش���تاب در حال حرکتند می گویند: 
کنیم و  کنید و منتظر ما بمانید تا ما نیز از نور ش���ما اس���تفاده  صبر 

کنیم.  المیزان، ج19، ص156. راهمان را پیدا 
ڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃ 

پاس���خی که به آن ها داده می ش���ود این اس���ت که به پش���ت س���ر 
کنید! اینجا جاى تحصیل نور نیس���ت،  خود برگردید و کس���ب نور 
گذاشتید، از طریق ایمان  که پشت سر  می بایس���ت آن را از دنیایی 
و عمل صالح، به دس���ت می آوردید، اما دیگر گذش���ته و دیر ش���ده 

است!  تفسیر نمونه ج23، ص331.
 ڃ ڃ چ      چ چ ...

در این هنگام دیواری میان آنان زده می شود که دو ویژگی دارد:
که در دنیا  1.مؤمن���ان را از منافقان جدا می کند همانن���د حالی 
کن���ار مؤمنان زندگی می کردن���د ولی در عین  داش���تند؛ منافقان در 

حال دیواِر عظیِم »ایمان« بین آنان فاصله انداخته بود.
2.ای���ن دیوار، دور مؤمنان را احاطه می کند و داخل آن رحمت؛ 
که  است و بیرون آن عذاب. باز هم شبیه حالتی که در دنیا بود چرا
ایمان در دنیا برای مؤمنان نعمت بود و از آن شادمان بودند و بهره 
می بردن���د ولی در عین حال، منافق���ان از اینکه دائما مجبور بودند 
کنند، از آن در سختی بودند و رنج می بردند.  تظاهر به ایمان 
المیزان، ج19، ص157 .     

در محضر معصومان؟مهع؟

رس���ول خدا؟ص؟فرمودند: سه نفر هس���تند که روز قیامت به آنان 
ک در انتظارشان  کشان نمی شمارند و عذابی دردنا نمی نگرند و پا
ی تو اظهار دوس���تی می کند و  م���ی باش���د:... و مردی که پی���ش رو

کنده ازغّل و غّش است.  پشت سرت دلش آ
میزان الحکمة، ج 12، ص 375
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ک  ڑ       ڑ       ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  گ   گ  گ  گ   ک  ک  ک 

ڳ ڳ ڳ    ڱ
)منافقان( آنها را صدا می زنند )و می گویند(: مگر ما همراه 
شما نبودیم؟! )مومنان( می گویند: چرا، ولی شما خودتان 
را گرفت���ار  مصیبت و عذاب کردید و منتظر )نابودی دین( 
بودید و )در آن( ش���ک داش���تید، و آرزوها شما را فریب داد؛ 
تااینکه فرمان خدا )در مورد مرگ شما( فرا رسید و )شیطان( 
بسیار فریبکار، شما را نسبت به )آمرزش( خدا فریب داد و 

در برابر او گستاخ کرد. 

عوامل سقوط منافقان

15

ڌ ڎ ڎ ڈ
پ���س از آن ک���ه منافق���ان در روز قیامت با آن دی���وار عظیم مواجه 
می ش���وند، در پ���ی چ���اره ب���ر می آین���د و مؤمن���ان را مخاط���ب ق���رار 
می دهن���د و با صدای بلند می گویند: مگر ما با ش���ما نبودیم؟! هم 
کنار  یس���تیم، و هم در اینجا در  در دنیا با ش���ما در یك جامعه می ز
گهان از ما جدا شدید، و به روح و رحمت  که نا شما بودیم چه شد 

کردید؟! الهی رفتید، و ما را در چنگال عذاب رها 
ژ ژ ڑ      ڑ      ک...

اه���ل ایمان در پاس���خ می گوین���د: آرى با هم بودی���م؛ ولی آن چه 
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که در دل های ش���ما بود با آن چه در ظاهر، نش���ان می دادید بس���یار 
متفاوت بود. آن چه امروز به ش���ما می تواند سود برساند قلب سلیم 
که دل های شما سرشار از آفات است و با امور زیر  است در حالی 

خراب شده است:
کردید )   ڑ       کفر ه���الك  1.ش���ما خ���ود را به واس���طهݘ پیم���ودن راه 

ک  (.
2.پیوس���ته در انتظ���ار م���رگ پیامب���ر؟ص؟ و نابودى مس���لمانان و 

برچیده شدن اساس اسالم بودید )ک (. 
3.پیوسته در امر معاد و رستاخیز و حقانیت دعوت پیامبر؟ص؟ 

و قرآن، شك و تردید داشتید )ک (.
که هرگز  گرفتار آرزوهاى دور و دراز بودی���د؛ آرزوهایی  4.هم���واره 
دس���ت از سر شما برنداش���ت تا فرمان خدا دائر بر مرگتان فرا رسید    

) ک گ  گ گ گ  ڳ(.
گذش���ته ش���یطان فریب���کار )ک���ه پایگاهش را  5.از هم���هݘ این ها 
کرده بود( ش���ما را در براب���ر خداوند فریب داد  در وجودت���ان محکم 

)ڳ ڳ ڳ(.
گاه دنیا را در نظرتان جاودانه  کرد،  او با وسوسه ها شما را مغرور 
گاهی  کرد،  گاه قیامت را یك حلواى نس���یه قلم���داد  جل���وه داد، و 
گاه اصاًل وجود  ش���ما را به لطف و رحم���ت الهی مغرور می ک���رد، و 
خداون���د بزرگ را زیر س���ؤال می ب���رد! این عوامل پنج گانه دس���ت به 

کردند. کلی از ما جدا  دست هم دادند و خط شما را به 

در محضر معصومان؟مهع؟

امیرالمؤمنین ؟ع؟:  نفاق بر چهار پایه استوار است:   
 هوس، سهل انگاری )در امر دین(، خشم و طمع.

میزان الحکمة، ج 12، ص 352
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ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ں     ں  ڱ  ڱ    ڱ 
ہہ ہ ہھ ھ ھ         ھ

پس امروز نه از ش���ما )منافقان( فدیه اى پذیرفته می شود، و 
نه از کافران؛ و جایگاهتان آتش است و همان سرپرستتان 

)یا یاورتان( می باشد؛ و چه بد جایگاهی است!

سرنوشت منافقان

16

ڱ ڱ   ڱ ں ں ...
مؤمنان خطاب به منافقان، سخنان پیشین خود را ادامه می دهند:
گر گرفتار  که در دنیا ا برای ش���ما امروز راه فراری وجود ندارد؛ چرا

کنید: می شدید ممکن بود به یکی از دو راه زیر خود را رها 
1.می توانس���تید مال���ی را ب���ه عن���وان فدی���ه و ع���وِض آزادی خود 

کنید. پرداخت 
کند. کسی به یاری شما بیاید و از بند رهایتان  2.یا ممکن بود 

ید.  ول���ی ش���ما امروز به هی���چ یک از ای���ن دو راه دسترس���ی ندار
امروز:

:  هی���چ فدی���ه و عوض���ی نه از ش���ما -که مناف���ق بودید و کفر 
ً
 اوال

کفر خود  کف���ار – که  خ���ود را پنه���ان می کردید- و ن���ه از هیچ یک از 
گرو  کسی در  را آش���کار می کردند- پذیرفته نیس���ت؛ بلکه امروز هر 

عمل خویش است.
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ۀ ہہ ہ ہھ ھ ھ         
ثانیا :هیچ کسی نمی تواند شما را در برابر خداوند یاری برساند، 

ید و آن هم آتش است! البته یک یاور دار
در مورد جمله »ہ ہ« دو احتمال وجود دارد:

1.»مول���ی« -چنانکه گذش���ت- به معنای »یاور« باش���د؛ در این 
گفتن و  ص���ورت این جمله حالت طعنه و تهّکم )یعن���ی چیزی را 
کارى بگویند:  کردن( دارد مثل اینک���ه به جنایت  ض���ّد آن را قصد 

راه نجات و تنها یاورت چوبهݘ دار است!
2.»مول���ی« به معن���اى »سرپرس���ت و متصدى امر« باش���د، چون 
کفار در دنیا براى برآوردن حوایج زندگیش���ان از خوردنی، نوشیدنی، 
جامه، همس���ر و مسکن و... غیر خدا را می خواندند، و حقیقت غیر 
خدا همان آتش اس���ت، پس همان طور که موالى ایشان در دنیا غیر 
خ���دا ب���ود، در آخرت هم موالیش���ان آت���ش خواهد ب���ود، چون همین 
آتش اس���ت که حوائج آن���ان را بر می آورد: طعامی از زقوم، ش���رابی از 
حمیم، جامه اى بریده از آتش، همس���رانی از ش���یطان ها، و مسکنی 
در درون دوزخ برایش���ان فراهم می کن���د.  المی���زان، ج19، ص157-158)باتصرف(

در محضر معصومان؟مهع؟

کس���ی باش���د  گر در  که ا ی�ژگی اس���ت  رس���ول خ���دا ؟ص؟: چهار و
گر یکی از آن ها در او باشد، تا زمانی که از آن دست  منافق است و ا

بردارد، نشانه و رگه ای از نفاق در او وجود دارد:
گاه سخن بگوید دروغ می گوید؛ که هر  کسی 

و هرگاه وعده می دهد به آن وفا نمی کند؛ 
و هرگاه پیمان می بندد پیمان شکنی می کند؛

و هرگاه با کس���ی کشمکش���ی پیدا می کند به مقتضای عدالت 
عمل نمی کند.

الخصال، ج1، ص254
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 ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ 
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ  ۉ  ې 

ې ې   ې ىى ائ  ائ ەئ ەئ
ک���ه ایمان آورده ان���د وقت آن نرس���یده که  آی���ا براى کس���انی 
دل هایشان براى یاد خدا و براى حقی که نازل شده فروتن و 
خاشع شود و مانند کسانی نباشند که پیش از آنان کتاب 
)آس���مانی( به آن ها داده ش���ده بود، سپس مدتی طوالنی بر 
گردید، و بسیارى از  گذش���ت و دل هایش���ان س���خت  آنان 

آن ها نافرمان بودند؟!

آغاز بیداری از غفلت ها

17

 ے ۓ ۓ ڭ ڭْ ...
در ادام���ه دعوِت قرآن ب���ه ایمان و انفاق، ای���ن آیات،مؤمنان را به 
دلیل قس���اوت قلبی که از آنان مش���اهده ش���ده و در انجام واجبات 
کرده اند، مورد س���رزنش و توبیخ قرار  کوتاهی  از جمله انفاق و جهاد 

می دهد.
که  الی مالمت گر می فرماید: آیا زمان آن نرسیده است  ابتدا با سوݘ
قلب های آنان در برابر یاد خداوند و قرآن حقی که نازل کرده، خاشع 

و فروتن گردد؟! 
نکته: »خش���وع« به معنی حالت تواضع و ادِب جسمی و روحی 
که در برابر حقیقت مهم یا ش���خص بزرگی به انس���ان دست  اس���ت 
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می دهد. تفسیر نمونه، ج23، ص241

به راستی چه شده که دل های گروهی از مؤمنان خاشع نمی شود؟ 
با توجه به اینکه این اتفاق برای امت های پیش���ین  نیز افتاده اس���ت، 

پس باید دید چه رخ داد که چنین شدند!
ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ...

بر امت های پیش���ین نیز کتاب نازل ش���د، سپس زمانی طوالنی بر 
آنان گذش���ت و به تدریج دچار غفلت ش���دند و دل هایشان سخت 
گردید و دچار قساوت شد و همین قساوت و سخت دلی باعث شد 

خشوع خود را در مقابل حق از دست بدهند.
دل���ی که دچار قس���اوت ش���ده از آن جا که در مقابل حق خش���وع، 
تأث���ر و انعطاف ن���دارد، از زّی عبودیت و بندگی خ���ارج می گردد، و در 
کی مرتکب گناه و فسق  نتیجه از مناهی الهی متاثر نمی شود، و با بی با
می شود، و به همین مناسبت بالفاصله پس از عبارت »   ې ى« 

می فرماید:  » ائ  ائ ەئ«. المیزان ج19، ص 161.

در محضر معصومان؟مهع؟

رس���ول خدا ؟ص؟: در غیر ذکر خدا زیاد س���خن مگویید؛ چ���را که زیاد 
سخن گفتن در غیر ذکر خدا باعث سختی و قساوت قلب می شود.

دورترین افراد از خدا کسانی هستند که دلی سخت و قاسی دارند.
 األمالی )للطوسی(، ص3

از نجواهای خداوند؟ج؟ با موسی ؟ع؟ این بود که:
ای موس���ی! در دنیا آرزوی خود را دراز میگردان، که دلت س���خت 

می شود و سخت دل از من دور است.
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  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ      
ىئ ىئ ی

که خداون���د زمین را پ���س از مرگش زن���ده می کند؛  بدانی���د 
همان���ا آیات )خود( را برای ش���ما به  روش���نی بی���ان نمودیم، 

شاید اندیشه کنید!

اندیشه در آیـات الهی

18

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
خداوند پس از آن که در آیهݘ پیشین مؤمنان را به دلیل قساوت قلب، 
س���رزنش کرد، به این نکته اش���اره می کند که خداوند زمی���ن را پس از 
مرگش زنده می گرداند؛ سؤال این است که این مطلب چه تناسبی با 

مطلب گذشته دارد؟
ک���ه به مؤمنان���ی که دچار  احتم���ال 1:  ای���ن جمله برای آن اس���ت 
قس���اوت قلب ش���ده اند امید دهد و آنان را تش���ویق به کسب خشوع 
کند؛ )المیزان في تفسیر القرآن، ج 19، ص 162( ؛زیرا زنده شدن قلب هاى مرده با ذکر 
اله���ی و پیداکردن حیات معنوى در پرتو خش���وع و خضوع در مقابل 
قرآن، ش���باهت زیادى به زنده شدن زمین هاى مرده به برکت قطرات 
حیات بخش باران دارد .)تفسیر نمونه، ج 23، ص342( یعنی ای مؤمنان امیدوار 
باش���ید! همان گونه که خداون���د زمین مرده را زن���ده می کند، می تواند 

دل های سخت شدهݘ شما را نیز نرم کند.
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احتمال 2: ممکن است این جمله برای تکمیل مالمت و عتاب در 
آیهݘ قبلی باشد تا تأثیر آن را بیشتر کند و مؤمنان سخت دل را به جنب و 
جوش وادار کند. بر اساس این احتمال، این جمله می خواهد مؤمنان 
را متوجه کند که اگر آنان به قساوت قلب خود ادامه دهند و راه اصالح 
در پیش نگیرند، خداوند؟ج؟ افراد دیگری را با دل هایی زنده و خاشع 
جایگزین آنان می کند و به واسطهݐ آنان زمین را که به خاطر عمل نکردن 

به دین خدا گرد مرگ بر آن نشسته،  دوباره زنده می گرداند. 
المیزان في تفسیر القرآن، ج 19، ص 162 .

ېئ ېئ ېئ ىئ      ىئ ىئ 
خداوند؟ج؟ که دلس���وز انسان هاس���ت، همواره آیات و نشانه های 
خود را برای آنان به روش���نی هر چه تمام تر بیان نموده اس���ت تا مس���یر 
س���عادت و خوش بختی را در پیش بگیرن���د؛ ولی این کار  تنها زمانی 
تأثیر دارد که انسان ها به جای پیروی از هوا و هوس، فکر و اندیشه خود 

را به کار گیرند و در این آیات و نشانه ها اندیشه نمایند.

در محضر معصومان؟مهع؟

امام محمد باق���ر ؟ع؟ در م���ورد »وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ« 
فرم���ود: خداوند عّز و جّل زمین را )پس از ظهور (به وس���یلهݘ قائم، زنده 
می گرداند. مقصود از مرگ زمین، کافرشدن مردمان روی زمین است  

و کافر، مرده ای بیش نیست.    
 کمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص: 669

گاهگاه���ی از گدای���اِن   در خ���ود ی���اد ک���ن
با نگاهی قلب این افسردگان را شاد کن

گشته خراب     ی تو    آفرینش بی  فروِغ رو
 ب���ا ظه���ور خوی���ش ای���ن ویران���ه را آب���اد ک���ن
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ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی    ی 
يئ جب حب خب مب    ىب

بی گم���ان م���ردان و زن���ان صدقه دهن���ده و  آنان ک���ه به خدا 
قرضی نیکو دادند ، به آنان دو چندان داده خواهد شد 

و پاداشی ارزشمند خواهند داشت. 

اهمّیت صدقه 

19

ی ی ی
ب���ا توج���ه به اینک���ه در دو آیهݘ قبل ب���ه گروهی از مؤمنی���ن )که انفاق 
نکرده بودند( هش���دار داد و آن���ان را از عاقبت نفاق در دنیا و آخرت بر 
حذر داش���ت، بار دیگر به مس���أله انفاق و خرج کردن در راه خدا که از 
میوه هاى درخت ایمان و خش���وع است بازمی گردد و آنان را به این امر 

دعوت می کند.
یک���ی از بارزتری���ن مصادیق صرف ک���ردن م���ال در راه خدا، صدقه 
دادن و کمک به بندگان نیازمند خداست؛ خداوند در این آیه به زنان 
و م���ردان مؤمنی که صدقه می دهن���د، وعده می دهد که چندین برابر 
آن چه به عنوان صدقه پرداخت کرده اند به آنان بازگردانده می ش���ود و 

عالوه بر آن پاداشی ویژه و ارزشمند نزد خداوند خواهند داشت.
ِقیَن  ِدّ ُمّصَ

ْ
نکته مهمی که در این آیه وجود دارد، استفاده از تعبیر »ال

َقاِت« است که  با توجه به قواعد زبان عربی داللت بر استمرار  ِدّ ُمّصَ
ْ
َوال
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این ویژگ���ی و خصلت در آنان می کند. اص���واًل از آیات متعدد قرآن 
کارهای نیکو - از جمله صدقه دادن- زمانی  که  اس���تفاده می ش���ود 
ارزش واقع���ی خ���ود را پی���دا خواه���د ک���رد ک���ه به عن���وان ی���ک برنامهݘ 
گر از  همیشگی در زندگی انس���ان پیاده شود. بنابراین اعماِل نیک ا
روی احساس���ات و موسمی باشد و بدون همراهی با ایمان راستین 
گیرد، نتیجهݘ الزم را نخواهد داش���ت؛ بلکه  به خدا و آخرت صورت 
پی���روان واقعی قرآن همواره می کوش���ند ت���ا در س���ایهݘ ایمانی محکم، 
کارهای شایس���تهݘ خویش را استمرار بخش���ند و به شیوهݘ زندگی خود 

تبدیل کنند. تفسیر راهنما، ج18، ص377

جئ حئ مئ ىئ ...
در درس 12 نکاتی مربوط به این فراز از آیه شریفه بیان شد و مراجعه 

به آن می تواند به فهم بهتر و تدبر بیشتر بینجامد.

در محضر معصومان؟مهع؟

امام صادق ؟ع؟: بیمارانتان را با صدقه مداوا کنید و با دعا بال را از خود 
دور نمایید و با صدقه رزق و روزی را بر خود فرود آرید؛ چراکه مالی که 
صدقه داده می شود، از میان ریش های هفتصد شیطان رها می شود! 
)کنایه از اینکه ش���یاطین فراوانی می خواهن���د از آن جلوگیری کنند( 
و هیچ چیزی به اندازهݘ صدقه دادِن به مؤمن، بر ش���یطان س���نگین تر و 
سخت تر نیست؛  چراکه صدقه پیش از اینکه در دست بندهݘ خدا قرار 

گیرد، در دست خود پروردگار قرار می گیرد.
الکافی، ج4، ص3
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پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     
ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺ      ٿ   ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹ
و آنان که به خدا و فرس���تادگانش ایمان آورده اند، آنانند که 
گواهان هس���تند  نزد پروردگارش���ان )ب���ه منزله( صّدیقین و 
ک���ه پاداش آن ها )یعن���ی صدیقین و گواه���ان( و نور آن ها را 
خواهند داشت  ؛ و آنان که کافر شدند و آیات ما را تکذیب 

کردند، آنان اهل دوزخند.

مؤمنان حقیقی، صدیقان و شهیدان

20

   ٱ ٻ ٻ ٻ  ...
در آیات فراوانی از قرآن همانند آیه 7، 8، و 10 همین سوره، ایمان، 
که نشان دهندهݘ همراهی همیشگی این دو  همراه با انفاق ذکر شده 
امر با هم است؛ یعنی ایمان حقیقی قطعًا به دنبال خود انفاق در راه 
خدا را خواهد داش���ت؛ چه بس���ا در این جا نیز به همین دلیل پس از 

ترغیب و تشویق به انفاق، مسأله ایمان مطرح شده است.
در این آیهݘ ش���ریفه م���راد از ایمان، ایمان خالص اس���ت که به دنبال 
خود اطاعت و پیروی از دس���تورات خداوند را می آورد.  المیزان، ج19، ص162  
که اینگونه به خداوند و پیامبرانش ایمان می آورند، در نزد  کس���انی 
خداوند جایگاه صدیقان و ش���هداء را خواهند داش���ت و از همان 
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پاداش و نور آنان برخوردار خواهند بود. حال باید دید این صدیقان 
که چنین جایگاه بلندی دارند؟ کسانی هستند  گواهان چه  و 

که  که به مقامی رسیده اند  کس���انی  هس���تند  منظور از صّدیقان 
ک���ه حق می دانند  ی از ه���وای نفس، تنها آنچه را  ب���دون هیچ پیرو
که حق می دانند ب���ر زبان می آورند  انج���ام می دهند و تنه���ا آنچه را 
که آنان حقایق اش���یاء را مش���اهده می  کنند، جز  و البته از آنجایی 
حق و حقیقت چیزی نمی بینند؛ بنابراین آنان فقط حق می گویند 

و حق انجام می دهند. 
که چنان مقام  کس���انی هس���تند  گواهان )ش���هداء( نیز  منظور از 
واالیی دارند، که می توانند حقایق اعمال بندگان را مشاهده کنند 

و در روز قیامت در محضر عدل الهی به آن شهادت دهند. 

ٺ ٺ      ٿ ...
که آی���ات اله���ی را تکذیب  کس���انی  کاف���ران و  ول���ی در مقاب���ل، 

می کنند، سرنوشتی جز آتش دوزخ نخواهند داشت.

در محضر معصومان؟مهع؟

رسول خدا ؟ص؟: هر امتی صّدیق و فاروقی  دارد و صدیق و فاروق این 
امت ، علی بن ابی طالب است و او کشتی نجات این امت است.

عیون أخبار الرضا ع ج2 ص13
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ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ   ٹ 
ڦ ڦ   ڄ ڄ     ڄ ...گ

ک���ه زندگانی دنی���وی، ب���ازی و س���رگرمی و آرایش و  بدانی���د 
فخرفروشی شما به یکدیگر و فزونی طلبی و بالیدن به اموال 

و فرزندان است ...

مراحل زندگی دنیوی

21

ٹ ٹ ڤ  ڤ ...
با توجه به اینکه دلبس���تگی به دنیا مانع خشوع قلب و هم چنین 
مانع انفاق یعنی هزینه کردن اموال در راه خداس���ت، خداوند در این 
آیه سخن از دنیا را به میان می کشد تا حقیقت آن را برای بندگان خود 

آشکار کند.
خداوند پنج ویژگی برای زندگی پست دنیایی بیان می کند:

1. بازی: حرکاتی منظم برای یک هدف خیالی؛
2. لهو: آن چه که انسان را از امری مهم باز می دارد؛

3. زینت و آرایش؛
4 . فخرفروشی؛

5. فزونی طلبی و مباهات به میزان اموال و فرزندان.
زندگی دنیوی سرابی بیش نیست و زایل می شود و همواره حداقل 

با برخی از موارد فوق عجین است.
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 مرحوم شیخ بهایی در این زمینه تعبیر جالبی دارد و موارد مذکور  
را بر مراحل مختلف عمر انسان تطبیق می کند:   المیزان، ج19 ص164

1.در سال های اول زندگی، شیفته بازی است.
2.در سنین نوجوانی، بیشتر به امور سرگرم کننده که او را از کارهای 

جدی و مهم باز دارد، توجه می کند.
3.در حوالی بلوغ، بیشتر به ظاهر خود اهمیت می دهد؛ مدل های 

مختلف مو، لباس های زیبا و ...
4.در سال های اول جوانی بیشتر به فخرفروشی نسبت به خاندان 

و یا امور دیگر می پردازد و جویای شهرت است.
5.و در اواخر جوانی تا پایان عمر، بیشترین اهتمامش به جمع آوری 

اموال و زیادکردن و سامان دادن به فرزندان است.
البته این سیری است که معموال اتفاق می افتد و ممکن است در 
گون باشد؛ مثاًل ممکن است کسی که وارد مراحل  افراد مختلف، گونا
بعدی می شود، هنوز از مراحل قبلی کاماًل  تهی نشده باشد و معجونی 

از همهݘ این امور را داشته باشد. 

در محضر معصومان؟مهع؟

امام صادق؟ع؟: هر کس نس���بت به دنیا بی رغبت شود، خداوند در 
قلب او حکمت قرار می دهد و زبانش را به  حکمت جاری می کند و 
گاه می کند و او را سالم از  او را از عیوب دنیا، از دردها و درمان هایش آ

دنیا به دیار سالمت می برد.
 الکافي، ج 2، ص: 128
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 ڃ              ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ    ڇ
 ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ

ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک       ...ے
... مانند بارانی که محصول آن کشاورزان را شادمان کند، سپس 
پژمرده شود و آن را زرد بینی آنگاه خشک و شکسته شود؛ و در 
آخرت، هم عذابی سخت هست و هم آمرزش و خوشنودی ای 

از سوی خدا؛ و زندگانی دنیوی جز کاالی فریب نیست.

حقیقت زندگی دنیوی

22

ڃ              ڃ ڃ ڃ چ...
زندگ���ی دنیا هر چند در چش���مان م���ا زیبا و دلرباس���ت ولی در 
یش  ک���ه باعث رو کوتاه و گذراس���ت؛ هم چ���ون بارانی  عی���ن ح���ال 
گیاهان می ش���ود و کشاورزان با دیدن آن شادمان می شوند؛ سپس 
محص���والت رش���د می کنند تا این ک���ه پس از پایان رشدش���ان رو به 
زردی می گذارند و در نهایت تبدیل به گیاهانی خشک و شکننده 
کنده می کند  می شوند و باد به راحتی آن ها را به این سو و آن سو پرا

و اثری از آن ها باقی نمی گذارد.  المیزان، ج19، ص165
که انسان در طول مثاًل هفتاد سال طی می کند،  آرى مراحلی را 
گیاه���ان تنها در چند ماه ظاهر می ش���وند، و انس���ان می تواند با  در 
گیاهان، حقیقت  کش���تزار و تفکر در سرنوش���ت  کنار  نشس���تن در 

کند. زندگانی دنیایی اش را مشاهده 
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دنی���ا چ���و ُحبابیس���ت لیک���ن چ���ه حب���اب؟!
ب ا ی س���ر و ب بلک���ه ب���ر ر ن���ی ب���ر س���ر آ
ب ا ک���ه بینن���د ب���ه خ���و بی  ا ن نی���ز س���ر آ و
وآن خواب چه خواب؟! خواب بد مست خراب

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ...
این حال زندگانی دنیایی بود، اما در آخرت چه خبر است؟ آخرت 
دیگ���ر مانن���د دنیا ظاهری فریبن���ده و باطنی پوچ ن���دارد، بلکه هر چه 
هست عین حقیقت است؛ عده ای حقیقتًا در عذابی بسیار سخت 
ب���ه س���ر خواهند برد و در مقاب���ل، عده ای دیگ���ر  از برترین نعمت های 
روحانی یعنی مغفرت و رضای الهی برخوردار خواهند بود، چه رس���د 

به نعمت های جسمانی همچون بهشت و حور و قصور. 
البته باید دانست کسانی فریبندهݘ دنیا هستند که دنیا را هدف 
نهایی خود قرار می دهند و به آن دل می بندند، و بر آن تکیه می کنند 
گر مواهب این جهان  یش���ان وصول به آن اس���ت، اما ا و آخرین آرزو
مادى وسیله اى براى وصول به ارزش هاى واالى انسانی و سعادت 
جاودان باشد هرگز دنیا نیست، بلکه مزرعهݘ آخرت، و قنطره و پلی 
براى رسیدن به آن هدف هاى بزرگ است.  تفسیر نمونه، ج 23، ص353 و 354

در محضر معصومان؟مهع؟

ام���ام علی؟ع؟: هم چون کس���انی که رغبتی به دنی���ا ندارند، به آن 
کنانش را از خود می راند و توانگِر ناز پرورده  بنگرید؛ زیرا دنیا به زودی سا

را دردمند می کند؛ 
به اندکِی بهرهݘ خود از دنیا توجه کنید تا مبادا فراوانی اموِر خوشاینِد 

آن شما را  فریب دهد.
میزان الحکمة، ج4، ص 103
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      گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
  ڱ ڱ ں     ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ

ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ  ھ ھ       ے
که  پیشی بگیرید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی 
پهنای آن به پهنای آسمان و زمین است و براى آنان که به 
خدا و فرستادگانش ایمان آورده اند؛ آماده شده است، این 
فضل خداوند است که آن را به هر کس بخواهد می دهد؛ و 

خداوند دارای فضل بزرگ است! 

مسابقه قرآنی مغفرت

23

گ گ گ ڳ ڳ ڳ...
پس از آش���نا ش���دن با حقیق���ت دنیا یعن���ی ناپای���داری و باطن 
پ���وچ آن، خداون���د م���ردم را ب���ه ی���ك مس���ابقهݘ عظیم روحان���ی برای 
گونه تالش و کوشش  به دست آوردن آن چه پایدار است و سزاوار هر 
که به سوی دو امر زیر از  اس���ت دعوت می کند و از مردم می خواهد 

یکدیگر  پیشی بگیرند:
1.مغفرت و آمرزشی از جانب پروردگار؛

که پهنای آن به اندازه پهنای آسمان و زمین است. 2.بهشتی 
که تا  کلید بهش���ت اس���ت؛ چرا در حقیق���ت مغف���رت پروردگار 
انس���ان از گناه پاك نشود الیق ورود به بهشت و جوار قرب پروردگار 
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که پهنهݘ آسمان و زمین را فرا می گیرد،  نخواهد بود. همان بهش���تی 
کس���ی نگوید  کنون آماده براى پذیرایی مؤمنان اس���ت، تا  و از هم ا
گرچه به فرض نسیه  بهشت نسیه است، و بر نسیه دل نباید نهاد، 
که از سوى خدایی  بودن از هر نقدى نقدتر محس���وب می شد؛ چرا 
که  که قادر بر همه چیز اس���ت، تا چه رسد به این  وعده داده ش���ده 

کاماًل نقد و االن موجود است. تفسیر نمونه، ص359 و 360
گرفتن به س���وى مغفرت پروردگار و بهشت او، از طریق  پیش���ی 
کوتاهی های گذش���ته و  در  اس���باب آن اس���ت، مانند توبه، جبران 

نهایت انجام اعمال صالح و پرهیز از محرمات الهی. 

 ڻ ۀ  ۀ ہ...
کوشش  گرچه برای رسیدن به سعادت و بهشت برین تالش و  ا
انسان الزم است ولی انسان هرچقدر هم خوب باشد و بکوشد، باز 
هم حقی بر گردن خداوند نخواهد داشت؛  المیزان، ج19، ص166 .چگونه 
حقی داش���ته باشد درحالی که هستی انسان و هرآن چه در اختیار 
ی  دارد، همه متعلق به آفریدگار جهان است؟! بلکه خداوند از رو
که این پاداش های  فضل و بخشش بی نهایت خود خواسته است 

چشمگیر به  مؤمنان و بندگان شایسته اش برسد.

در محضر معصومان؟مهع؟

ک���ه امروز روز تمرین و مهیاش���دن، و فردا  گاه باش���ید  امام علی؟ع؟: آ
زمان مسابقه اس���ت، پاداش و جزاى برنده، بهش���ت و فرجام بازنده، 
آتش است... بدانید که من هم چون بهشت ندید ه ام که خواهانش و 

هم چون آتش ندیده ام که گریزانش، در خواب باشند!
نهج البالغة، خطبه28
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ۆ ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے 
ې ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ     ۆ 

ې     ې
هی���چ مصیبت���ی در زمین )مانند قحط���ی و زلزل���ه( و نه در 
جان های ش���ما )مانند بیماری و اندوه( نمی رسد مگرآنکه 
پی���ش از آنکه ایجادش کنیم در نوش���ته ای موجود اس���ت؛ 

قطعا این بر خدا آسان است.! 

مصائب و تقدیر الهی

24

ے ۓ   ۓ ڭ...
از آن جا که مؤمنان برای س���بقت گرفتن به سوی مغفرت خداوند 
گزی���ر از زندگی دنیا و تحمل  و به دس���ت  آوردن بهش���ت جاویدان، نا
س���ختی ها و مصیبت ه���ای آن هس���تند، خداون���د پس از اش���اره به 
حقیقت زودگذر دنیا و تشویق به دل نبستن به آن، در این آیه، تسلیم 
در براب���ر قضای الهی را – که بر اس���اس حکمت بی انتهای پروردگار 
اس���ت- مط���رح می کند که مقام���ی باالتر از زهد اس���ت و از باالترین 

درجات ایمان به حساب می آید.  من هدی القرآن، ج15، ص87 )باتصرف(
ک���ه در زمی���ن رخ می ده���د هم چ���ون زلزله ه���ا و  آرى مصائب���ی 
س���یل ها و طوفان ها و آفات مختل���ف، و هم چنین مصائبی که در 
نفوس انس���ان ها واقع می ش���ود مانند مرگ و میرها، و انواع حوادث 
ر 

َ
ک���ی که دامان انس���ان را می گیرد ...همه و هم���ه از قبل مقّد دردنا
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شده، و در لوح محفوظ ثبت است. در اینجا سؤالی پیش می آید:
  آیا وقوع حتمی حوادث و تعیین مقدرات انس���ان در علم الهی 
و لوح محفوظ تالش انسان را نفی نمی کند و آیا انسان نباید تسلیم 

محض حوادث باشد؟
که قرآن این حوادث را به عنوان آزمایش حتمی  پاسخ آن است 
ک���ه وظیفهݘ انس���ان مقاومت و صب���ر در برابر  انس���ان معرفی می کند 
آن ها و یاد خداس���ت. یعنی انس���ان مؤمن تمام ت���الش خود را برای 
شناخت طبیعت و مشکالت زندگی و حل آن ها به کار می برد ولی 
در عین حال خود را فقط مأمور به انجام وظیفه می داند و نتیجه را 

گذار می کند.  تفسیر قرآن مهر، ص387 )باتصرف(   به خداوند وا

در محضر معصومان؟مهع؟

ام���ام س���جاد ؟ع؟: صبرک���ردن و راضی ب���ودن از خداوند؟ج؟، رأس 
ک���س در هر پیش���امِد خوش���ایند یا  فرمان ب���رداری از اوس���ت؛ و ه���ر 
کند و از خداوند راضی باشد، خداوند عّزوجّل  ناخوش���ایند، صبر 

برای او تقدیری نمی کند مگراینکه خیر او باشد.            
 الکافی، ج2، ص60
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وئ  ەئ  ىىائائەئ   ې 
وئ... ېئ

تا بر آنچه از دس���تتان رفت افس���وس مخورید و به آن چه به 
شما داه است دلخوش مشوید ... 

واقعّیت زهد

25

ې ىىائائ...
که در  که هر اتفاق و مصیبتی  در آیهݘ پیش���ین خداوند بیان نمود 
جهان رخ می دهد، از پیش در کتابی ثبت ش���ده اس���ت؛ سؤالی که 
پیش می آید این اس���ت که دانس���تن یا ندانستن این امر چه  فرقی به 
حال ما دارد؟ چرا خداوند این حقیقت را برای ما بیان نموده است؟
خداوند در این آیه، به این سؤال پاسخ می دهد و بیان می کند: 

که: علت بیان آن حقیقت، این است 
که از دستتان می رود یا اساسًا از اول به  1.به خاطر نعمت هایی 

آن دسترسی پیدا نمی کنید، اندوهگین نشوید.
ک���ه خداون���د ب���ه ش���ما می ده���د،  2.و ب���ه خاط���ر نعمت های���ی 

خوشحال نگردید.
کند آنچ���ه برایش پی���ش آمده، ام���ری مقّدر و  گ���ر انس���ان یقین  ا
که برایش پیش نیاید و نعمت هایی  حتمی بوده و امکان نداش���ته 
که تا زمانی معین در دست  که به او داده ش���ده، تنها امانتی است 
اوس���ت، به خاطر از دس���ت رفتن نعمت ها، بی���ش از حد غمگین 
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گر نعمتی به او داده ش���ود نیز بیش از حد خوشحالی  نمی ش���ود و ا
نمی کند.  المیزان، ج19، ص167 

نکت���ه قابل توجه اینک���ه در  روایات، برای بیان »حقیقِت زهد«، 
که زه���د یعنی »بی رغبتی به دنیا«  کرده اند؛ چرا به این آیه تمس���ک 
که به دنیا بی رغبت اس���ت و دنی���ای فانی  و روش���ن اس���ت کس���ی 
برایش ارزش و اهمیتی ندارد، چنین حالی خواهد داش���ت؛ یعنی 
نه به دس���ت آوردن آن، او را سرخوش و از خود بی خود می کند و نه 
از دس���ت دادن���ش، برایش اندوهی ایجاد می کن���د. فرض کنید که 
ک را  گر او آن خا کسی باشد؛ آیا ا ِک بی ارزش در دستان  مشتی خا
گر آن  به شما بدهد، از  خوشحالی سر از پا نخواهید شناخت؟! و یا ا
را از ش���ما دریغ کند، غم های عالم بر دل ش���ما می نشیند؟! دنیا در 
گاه ش���ده اند،  برابر آخرت، برای افراد با بصیرتی که از حقیقت دنیا آ
ک نیز کم ارزش تر است! از نگاه آنان نعمت های دنیا،  از مش���تی خا
که برای آبادانی آخرتش���ان و به دست  تنها زمانی ارزش پیدا می کند 

آوردن رضای پروردگارشان مورد استفاده قرار بگیرد.
دنی���ا ب���راى م���ردم دین���دار کوچ���ک اس���ت 
لیکن به چشم دشمن دیندار پربهاست 

در محضر معصومان؟مهع؟

امیرالمؤمنی���ن ؟ع؟: همهݘ زهد، میان دو جمله از ق���رآن قرار دارد؛ 
ُکْم«  َتْفَرُحوا ِبَما آَتا

َ
ی َما َفاَتُکْم َوال

َ
َسْوا َعل

ْ
 َتأ

َ
یعنی »ِلَکْیال

نهج البالغه حکمت 439
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  ... ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ           ۈئ ېئ ېئ     
... و خداوند هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد

تکبر و فخر فروشی

26

 ... ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ           ۈئ ېئ
»مختال« از »خیال« گرفته شده و به معناى »متکبر و خودپسند« 
اس���ت؛ زیرا تکبر، از خیاِل فضیل���ت و پنداِر برترى بر دیگران، پیدا 
کس���ی  می ش���ود. »فخ���ور« صیغ���ه مبالغه از م���اده »فخر« به معناى 

که بسیار بر دیگران فخرفروشی می کند. تفسیر نمونه، ج23، ص366 است 
در آیات پیشین و ابتدای همین آیه، بیان شد که همه اتفاقات 
و مصیبت ها به تقدیر الهی صورت می گیرد؛ در پایان آیه می افزاید: 

»خداوند هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد«.
در مورد این فراز، دو نکته قابل توجه است:

اول: خداون���د؟ج؟ از تکب���ر و فخرفروش���ِی بندگان���ش بیزار اس���ت؛ 
گرفته است و  که این دو صفت، بر اس���اس پنداری باطل ش���کل  چرا
خداوند؟ج؟ -که حق محض است- از باطل بیزار است؛ افراد متکبر 
که در اختیار دارند، از خود  و فخرفروش، نعمت ها و توانایی هایی را 

و برای خود می پندارند؛ درحالی که آن ها، از خدا و برای خداست.
دوم: ارتباط این فراز با فرازهای پیشین چیست؟ اینکه خداوند؟ج؟ 
متکبران و فخرفروش���ان را دوست ندارد چه ربطی به ثبت مصیبت ها 

در لوح محفوظ و لزوم زهد و بی رغبتی مؤمنان به دنیا دارد؟
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دی���دگاه اول: ب���ا توجه به اینکه س���خن در م���ورد مصیبت ها بود 
و مصیبت ه���ا تکب���ر و خودپس���ندی را در هم می ش���کند، خداوند 
گرفتار این دو  ای���ن فراز را در پایان بحث آورده اس���ت. تنها افرادی 
صفت ناپس���ند می ش���وند که مس���ت ناز و نعمتن���د ؛ وجود آفات و 
که قابل بیدارى و هدایتند، این مستی  را از  کسانی  مصائب براى 
بی���ن می برد و به دنبال آن، آثار آن یعنی خودپس���ندی و غرور نیز از 

بین می روند. تفسیرنمونه، ج23، ص366
دیدگاه دوم: با توجه به این که س���خن در م���ورد تقدیر الهی بود و 
منشأ این دو صفت ناپسند، نادیده گرفتن تقدیر الهی در نعمت ها 
و نس���بت دادن نعمت ها به خود بود، این فراز در پایان بحث آمده 

است. المیزان، ج19، ص168.

در محضر معصومان؟مهع؟

رسول خدا؟ص؟ فرمود: 
ِکبٍر ٍة ِمن   َذّرَ

ُ
کاَن فی َقلِبه ِمثقال َة َمن  ال َیدُخُل الَجّنَ

که در دلش ذّره ای تکّبر باشد، وارد بهشت نخواهد شد؛ کسی 
مردی گفت: انسان دوست دارد که جامه  و  کفش زیبا استفاده 

کند،) آیا این نیز تکّبر شمرده می شود؟(  پیامبر ؟ص؟پاسخ داد:
 إّن اهلَل َجمیٌل و ُیِحّبُ الَجماِل؛ الِکبُر  َبَطُر الَحّقِ َو َغمُط الّناِس
کبر، سرکشی  خداوند؟ج؟ زیباس���ت و زیبایی را دوس���ت دارد؛ 

در برابر حق و حقیر شمردن مردم است.
میزان الحکمة،ج10، ص15
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ی  ی  یی  ىئ   ىئ    ىئ      ېئ 
جئ حئ مئ ىئ يئ جب

آنان که بخل می ورزند و مردم را نیز به بخل وا می دار ند؛ و هر 
که رویگردان شود قطعا خداست که بی نیاز و ستوده است.

فخرفروشی و بخل

27

ېئ ىئ ىئ ...
ک���ه خداوند هیچ خودپس���ند  در پای���ان آی���هݘ پیش���ین بیان ش���د 
فخرفروش���ی را دوست ندارد؛ حال در این آیه، خداوند علت اینکه 
آنان را دوس���ت ندارد بیان  می کند و آن این اس���ت که خودپسندان 

و فخرفروشان:
که خودپسندی و فخرفروشی آن ها  اوال خود بخیل هس���تند؛ چرا
ک���ه در اختی���ار دارند و با از دس���ت دادن  وابس���ته به اموالی اس���ت 
ای���ن امول، دیگر ابزاری برای خودپس���ندی و فخرفروش���ی نخواهند 
داشت؛ از این رو از دادن اموال خود به دیگران، خودداری می کنند 
کار را برای خود خس���ارت  و نس���بت به آن بخل می ورزند؛ زیرا این 

محض می پندارند. المیزان، ج19، ص168 
ثانیا دیگران را نیز به بخل دعوت می کنند. علت اینکه دیگران 

را نیز به بخل دعوت می کنند، دو امر است:
1.آنان چون بخ���ل را برای خود امری مطلوب می پندارند و آن را 

دوست دارند، برای دیگران نیز آن را امری مطلوب می دانند.
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گر گشاده دس���تی و بخش���ندگی در بین مردم رایج ش���ود و به  2.ا
ی آورند، این امر باعث می شود آنان به صفت  انفاق در راه خدا رو
مذموم بخل شناخته شوند و به هر حال این باعث بی آبرویی آنان 

در جامعه می شود. المیزان، ج19، ص168 

ی ی    جئ حئ ...
کید خداوند در مورد انفاق و  براى اینکه تصور نش���ود اصرار و تا
ترك بخل -که همه براى تش���ویق آنها به انفاق است-، از نیاز ذات 
کس از این  پاك او سرچش���مه می گیرد، در پایان آی���ه می افزاید: »هر 
یانی نمی رساند؛ زیرا خداوند بی  ى گردان ش���ود به خدا ز دس���تور رو
نیاز و مورد ستایش است«بله، همه به او نیازمندند و او از همگان 
بی نیاز اس���ت؛ چرا که خزائن و منابع اصلِی همه چیز، نزد اوس���ت 
و از آن جا که جامع همهݘ صفات کمال اس���ت شایس���تهݘ هر حمد و 

ستایش نیز می باشد. تفسیر نمونه، ج23، ص370 

در محضر معصومان؟مهع؟

گشاده دست و خوش اخالق، تحت  کاظم؟ع؟:انسان  امام موسی 
حمایت خداوند قرار دارد و خداوند او را رها نمی کند تا اینکه وارد 
بهش���تش نماید؛ و خداوند هیچ پیامبر و وصّیِ پیامبری را مبعوث 
گشاده دس���ت ب���وده اس���ت و هم���هݘ صالح���ان،  نک���رده مگراینک���ه 
که از دنیا رفت-  گشاده دس���ت بوده اند؛ و پدرم پیوس���ته -تا زمانی 

گشاده دستی توصیه می کرد. مرا به بخشندگی و 
الکافی ج4 ص39
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پ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     
پ     پ پ ڀ ڀ... ڦ

همانا فرس���تادگان خود را با دالیل روش���ن فرستادیم و همراه 
آنان کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به دادگری برخیزند ...

پیامبران و عدالت اجتماعی

28

ٱ ٻ ٻ ٻ ...
ک���ه س���بقت ب���ه س���وى رحم���ت و مغفرت و بهش���ت  از آن ج���ا 
پروردگار -که در آیات قبل به آن اش���اره ش���ده ب���ود- نیاز به رهبرى 
»رهب���ران اله���ی« دارد در آیه مورد بحث -ک���ه از پرمحتواترین آیات 
قرآن است- به این معنی اشاره کرده و هدف ارسال انبیاء و برنامهݘ 

آن ها را دقیقًا بیان می کند. تفسیر نمونه، ج23، ص370  
بر اس���اس این آیهݘ ش���ریفه، خداون���د پیامبران الهی را به س���ه امر 

مجهز نموده و آنان را به سوی مردم فرستاده است:
1. بّینات: یعنی دالیل روشن که معنای گسترده ای دارد  و عالوه 

بر معجزات، شامل دالیل عقلی نیز می شود. تفسیر  نمونه ج23، ص370 
که دربردارندهݘ برنامه ای جامع  کتابی آس���مانی  کتاب: یعنی   .2

ی مردم باشد. مین سعادت دنیوی و اخرو برای تاݘ
3. میزان )ترازو(: یعنی وس���یله ای برای سنجش حق از باطل و 
خ���وب از بد. در اینکه این معیاِر س���نجش چیس���ت، دیدگاه های 

که به دو مورد اشاره می شود: گونی وجود دارد  گونا
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ک���ه با آن  الف.دی���ن خ���دا: زی���را دی���ن خ���دا وس���یله ای اس���ت 
گیرد. اعتقادات و اعمال مردم وزن می شود و مورد سنجش قرار میَ 
المیزان، ج23،ص171

که  که می تواند تش���خیص دهد  ب .عقل: زیرا این عقل اس���ت 
آیا احکام و مقررات الهی به خوبی در جامعه اجرا می ش���وند یا نه؟  
تفسیر نمونه، ج23، ص371

پ ڀ ڀ
در ادام���ه ب���ه یک���ی از مهم ترین اه���داف بعثت پیامبران اش���اره 

می کند و آن برقراری عدالت اجتماعی است.
که از  نکته جالب در جمله »پ ڀ ڀ« این اس���ت 
»خود جوش���ی مردم« س���خن می گوید، نمی فرماید: هدف این بوده 
ک���ه انبی���اء انس���ان ها را وادار به اقامه قس���ط کنند، بلک���ه می گوید: 
که مردم، مجرى قس���ط و عدل باش���ند! آرى مهم  ه���دف این بوده 
که خود مجرى عدالت  که مردم چنان س���اخته ش���وند  این اس���ت 

گردند، و این راه را با پاى خویش بپویند. تفسیر نمونه، ج23، ص372

در محضر معصومان؟مهع؟

امام موس���ی کاظم؟ع؟ در مورد آیه »ُیْحِیي األْرَض َبْعَد َمْوِتَها؛ زمین 
را بع���د از مرگ���ش زنده می کن���د« فرمود: منظ���ور زنده ک���ردن زمین با 
که عدالت را زنده  باران نیست، بلکه خداوند مردانی را می فرستد 

می کنند و با زنده شدن عدالت زمین نیز زنده می شود.
الکافی، ج7، ص174
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ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ڀ   ...   
ٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ    ٹڤ ڤ     ڤ ڤ ڦڦ

و آهن را فروفرستادیم که در آن نیرویی سخت )در جنگ( و 
سودهایی )دیگر( برای مردم است، و تا خداوند کسانی را که 
او و فرستادگانش را در نهان یاری می دهند، بشناسد؛ قطعا 

خدا نیرومند و شکست ناپذیر است.

آهن نعمت ویژه الهی

29

 ڀ ٺ ...
خداوند در آیهݘ پیش به بعثت پیامبران و ابزارهای س���ه گانه آنان 
که به هر  برای برپایی عدالت اجتماعی اش���اره نمود؛ ولی از آن جا 
حال در یك جامعه انس���انی هر قدر س���طح اخ���الق، اعتقاد و تقوا 
گردنکشی  که س���ر به طغیان و  باال باش���د باز افرادى پیدا می شوند 
ب���ر می دارند و مانع اجراى قس���ط و عدل خواهند ب���ود لذا در ادامه 
که در آن قّوت شدیدى است.  کردیم  آیه می فرماید: ما آهن را نازل 
آرى تجهی���زات س���ه گانهݘ انبیای اله���ی براى اج���راى عدالت وقتی 
س  که از ضمانت اجرایی آهن و »باݘ می تواند به هدف نهایی برسد 

شدید« آن برخوردار باشد.  تفسیر نمونه، ج23، ص372 و 373 
در اینجا منظور از نازل کردن ، خلق کردن و آفریدن است و این تعبیر در 
قرآن در مورد دیگر مخلوقات خداوند نیز به کار رفته است.  المیزان، ج19، ص172 
البته آهن، عالوه بر »بأس ش���دید«، فواید بس���یار فراوان دیگری نیز 
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که نیاز به توضیح داش���ته  که روش���ن تر از آن اس���ت  برای مردم دارد 
باشد.

ٿ ٿ ٹ ٹ...
ب���ا خلقت آهن و فراهم ش���دن ابزار جنگ و دف���اع، زمینهݘ این امر 
فراهم می شود که بندگان خدا در آزمون »یارِی خداوند و پیامبرانش« 
شرکت کنند و سره از ناسره مشخص شود. البته همه این ها در علم 
َم؛ برای اینکه 

َ
الهی مش���خص اس���ت و این که در این جا تعبیر  »ِلَیْعل

گاهی خداوند نیس���ت، بلکه  بداند ... « به کار رفته به معنای عدم آ
که  ک���ه خداوند می داند  به معنای تحقق خارجی آن چیزی اس���ت 
این تعبیر نیز در قرآن،فراوان به کار رفته است. منظور از یاری خداوند 
و پیامبران���ش، جهاد در راه او برای دفاع از جامعهݘ دینی و گس���ترش 

حق و عدالت است.  المیزان، ج19، ص172

 ڤ     ڤ ڤ ڦ
البته خداوند نیرومند و شکست ناپذیر است و نیازی به یاری ندارد.
ب���راى او ممکن اس���ت ب���ا یك اش���اره هم���ه دش���منان را نابود و 
ک���ه تربیت و تکامل  گرداند، ول���ی هدف اصلی  اولیائ���ش را پی���روز 
انسان هاس���ت از این طریق حاصل نمی گ���ردد، لذا آن  ها را دعوت 

کرده است.  تفسیر نمونه، ج23، ص375 به یارى آیین حق 

در محضر معصومان؟مهع؟

کرد  امیرالمؤمنین ؟ع؟: همانا خداوند عز و جل جهاد را واجب 
و آن را، بزرگ داش���ت و یار و یاور خود قرار داد؛ به خدا قس���م دنیا و 

دین تنها به واسطهݘ جهاد اصالح می شوند. 
الکافی ج5، ص8
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ڃ      ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ    
ڇ چ  چچ   چ  ڃڃ   ڃ  

ڇ ڇ
و همانا نوح و ابراهیم را فرستادیم و )منصب( نبوت و کتاب 
)آس���مانی( را در میان فرزندانش���ان، قرار دادیم؛ پس برخی از 

آنان رهیافته شدند و بسیاری از آنان بدکار و نافرمانند.

پیامبران الهی

30

ڦ ڦ ڄ ڄ ...
چنان ک���ه می دانی���م ش���یوه قرآن این اس���ت ک���ه بع���د از بیان یك 
سلسله اصول کلی تعلیمات خود، اشاره به سرنوشت اقوام پیشین 
گویایی براى آن باش���د. در این جا نی���ز بعد از ذکر  می کن���د تا ش���اهد 
مس���ائل پیش���ین در باره ارس���ال رس���والن به همراه بین���ات، کتاب و 
میزان، و هم چنین لزوم سبقت مردم بر یکدیگر در رسیدن به غفران 
پروردگار و س���عادت جاویدان، از بعضی از اقوام و پیامبران پیشین 

نام می برد و این اصول کلی را در زندگی آنها مجسم می سازد. 
که شیخ االنبیا و سر سلسله  نخست از »نوح« و »ابراهیم« ؟امهع؟ 
ک���رده، می فرماید: م���ا ن���وح و ابراهیم را  رس���والن ح���ق بودند ش���روع 
کتاب آس���مانی قرار دادیم.  فرس���تادیم، و در دودمان آن ها نبوت و 
تفسیر نمونه، ج23، ص379
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 چ چچ  چ ڇ ڇ
ام���ا همگی از ای���ن میراث ب���زرگ و مواهب عظی���م خداوند؟ج؟ 
گروهی در پرتو آن هدایت یافتند، و بسیارى از  بهره نگرفتند، بلکه 

گنهکار و بی ایمانند. آن ها فاسق و 
آرى نبوت توأم با شریعت و آئین از نوح؟ع؟ شروع شد، و بعد از 
او ابراهیم؟ع؟، پیامبر اولو العزم دیگر، این خط را تداوم بخشید، و 
همچن���ان در طول اعصار و ق���رون در فرزندان و دودمان آن ها ادامه 
یافت، اما همیش���ه اقلیتی از این نور هدایت بهره گرفتند در حالی 

گرفتند! تفسیر نمونه، ج23، ص379 کثریت راه خطا را در پیش  که ا
با توجه به این آیه، روش���ن می ش���ود انتساب به انبیا و صالحان 
ی از آن���ان، ب���ه تنهای���ی نمی تواند عام���ل صالح و  ی���ا ادعای پی���رو
نیک���وکاری باش���د؛ بلک���ه علت حقیقی در رس���یدن به ای���ن مقام، 
کردن به س���یره نیکوی  ی از این س���رمایه های پیامبری و عمل  پیرو

آنان است. من هدی القرآن، ج15، ص109 )باتصرف(

در محضر معصومان؟مهع؟

که خداوند؟ج؟  امام محمد باقر؟ع؟: ش���ریعت )آیین( نوح این بود 
ب���ه یگانگ���ی، اخ���الص و شریك نداش���تن پرس���تش ش���ود و ای���ن، 
که مردم بر آن سرشته شده اند. و خداوند؟ج؟  همان فطرتی اس���ت 
ک���ه خداوند؟ج؟ را  گرف���ت  از ن���وح؟ع؟ و پیامب���ران دیگ���ر، پیم���ان 
بپرس���تند و چیزى شریك او نگردانند و همچنین او را به نماز ، امر 
کرد  ف و مأمور 

ّ
)ب���ه معروف( و نهی )از منکر( و حرام و حالل، مکل

و اح���کاِم ح���دود و ارث را بر او فرض نکرد؛ این ش���ریعت نوح بود.
الکافي، ج 8، ص: 282
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  ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈ     
ک ک  ڑ  ڑ  ژ       ژ   ڈ 

ک ک گ گ   گ...ھ
سپس به دنبال آن ها فرس���تادگان خود را پیاپی فرستادیم و 
عیسی بن مریم را در پی آنان روانه کردیم و به او انجیل دادیم 
و در دل هاى کسانی که از او پیروى کردند رأفت و قرار دادیم، 
و رهبانیتی را )ترك دنیا و انقطاع از مردم براى عبادت را( هم 

از خود اختراع کردند ...

پیروان عیسی

 31

ڇ ڍ ڍ ڌ ...
خداون���د در ای���ن آیه ب���ه سلس���له پیامب���ران الهی بع���د از نوح و 
ابراهیم؟امهع؟ اش���اره می کند که یکی پ���س از دیگری آمدند و وظیفه 

خود را به بهترین نحو انجام دادند. 
کار رفته، »َعلی  آثاِرِهْم«  که برای بیان این حقیقت ب���ه  عبارت���ی 
که نش���ان  می دهد پیامبران  مختلف  هر کدام همان راهی  اس���ت 
ک���ه پیامبر پیش���ین طی کرده بود، ط���ی می کردند و  همان هدف  را 
آنان را دنبال می کردند.  بنابراین پیامبران با آهنگی یکس���ان و یك 
نواخ���ت، و اهدافی هماهنگ، یکی بع���د از دیگرى قدم به عرصه 
کردند؛ این  وجود گذاشتند، و تعلیمات یکدیگر را تایید و تکمیل 

تعبیر و در حقیقت اشاره زیبایی به »توحید نبوت« است. 
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 ڎ ڎ ڈ ڈ ...
روند ارس���ال پیامبران ادامه داش���ت تا اینک���ه نوبت به حضرت 
کتاب آس���مانی انجیل را داد.  که خداوند به او  عیس���ی؟ع؟ رسید 
خداوند در ادامه به بیان سه ویژگی از پیروان مسیح ؟ع؟ می پردازد:
که انسان در صدد دفِع شّری  کسی  1.رأفت: مهربانی نسبت به 

از او است.
که انسان در صدد جلب  کسی  2.رحمت: مهربانی نس���بت به 

خیری برای او است.
ی خشیت  3.رهبانیت: گوش���ه گیری و جداش���دن از مردم از رو

الهی و برای عبادت خداوند. 
مراد از قرار دادن رأفت و رحمت در دلهاى پیروان عیس���ی؟ع؟ 
این است که خدا آنان را موفق به رأفت و رحمت در بین خود کرده 
ب���ود و در نتیجه بر پایه تعاون و دوس���تی زندگی می کردند، خداوند 
یاران پیامبر اس���الم را نیز به این خصلت ستوده و فرموده: » ُرَحماُء 

َبْیَنُهْم«.
در محضر معصومان؟مهع؟ 

ک���ه به دیگ���ران رحم می کنن���د، خداوند  رس���ول خدا؟ص؟: کس���انی 
که در  کس���انی  کرد، به  رحم���ن در روز قیامت ب���ه آنان رحم خواهد 

کند. کن تا آنکه در آسمان است به تو رحم  زمین هستند رحم 
بحار األنوار، ج74، ص167
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ڳ      ڳ  ڳ  گ  گ  ...گ      
ڻ ںڻ  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  

ڻڻ ۀ ۀہ  ہ ہ ہ ھ
... و رهبانیتی را هم از خود اختراع کردند که ما برایشان مقرر 
نداشته بودیم لکن )آن انتخاب( براى طلب خشنودى خدا 
بود؛ که )البته( آن را هم، چنان که در خور رعایت بود، رعایت 
نکردند، پس به کسانی از آن ها که ایمان آورده بودند مزدشان 

را دادیم، و بسیارى از آنان بدکار و نافرمانند فاسق بودند.

رهبانیـّت

32

گ   گ...
کناره گی���ری از مردم  گذش���ت- ب���ه معنای  رهبانیت -چنانکه 

برای عبادت خداست. 
ک���ه رهبانیت  از آی���ه ف���وق در مجموع چنین اس���تفاده می ش���ود 
کردند و در  در آئین مس���یح نب���وده و پیروانش آن را بعد از او اب���داع 
آغاز نوعی زهدگرایی و از ابداعات نیك محسوب می شده است؛ 
کنون در  که هم ا مانند بس���یارى از مراسم و سنت هاى حس���نه اى 
کس���ی آنها را به عنوان دستورهای دینی،  میان مردم رائج اس���ت و 
گر به دین نسبت دهند، بدعت و  به دین نسبت نمی دهد )چون ا
یج به انحراف کشیده  حرام است(. اما متأسفانه این سنت به تدر
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گردید.  که مخالف فرامین الهی بود آلوده  شد و به اموری 
که باید، رعایت  قرآن در این رابطه می فرماید: »حق آن را آنگونه 
گر حق آن ادا می شد سنت  که ا نکردند«. این تعبیر نشان می دهد 

خوبی بود و لی آنان رعایت نکردند. تفسیر نمونه، ج23، ص383
که  گرفت  البته دین اس���الم در م���ورد رهبانیت موضع���ی منفی 
که باعث  علتش همان انحرافات پیش آمده در  آن بود؛ انحرافاتی 
ب���ه وجود آمدن مفاس���د اخالقی فراوانی در بین پیروان مس���یحیت 
که  ش���د. به عن���وان نمونه یکی از ای���ن انحرافات، ت���رک ازدواج بود 

گردید. کلیسا  منجر به مفاسد اخالقی فراوانی در 

در محضر معصومان؟مهع؟

عثمان بن مظعون - یکی از اصحاب پیامبر؟ص؟- پس���ری داش���ت 
که از این موضوع بسیار غمگین شده بود،  که از دنیا رفت؛ عثمان 
ی خود، طریق رهبانیت را در پیش بگیرد 

ّ
گرفت برای تسل تصمیم 

کرد و شبانه روز مشغول عبادت  و در مسجد خود محرابی درست 
کار او به رس���ول خدا؟ص؟ رسید؛ ایشان  خداوند؟ج؟ ش���د. خبر این 
به عثمان فرم���ود: ای عثمان، خداوند؟ج؟ رهبانیت را بر ما واجب 

نفرموده است؛ رهبانیِت امت من، جهاد در راه خداست.
األمالي) للصدوق(، النص، ص: 66
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...گ   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ         
ڱ ڱ ڱ ڱں ںڻ ... ھ

... و رهبانیت���ی را هم از خود اختراع کردند که ما برایش���ان مقرر 
نداشته بودیم لکن )آن انتخاب( براى طلب خشنودى خدا بود؛ 
که )البته( آن را هم، چنان که در خور رعایت بود، رعایت نکردند 

حرمت بدعت در دین

33

...گ   گ
که پیروان حضرت عیس���ی؟ع؟ در  در درس پیش���ین با ِابداعی 
کار  کردیم که  مورد رهبانیت انجام داده بودند، آش���نا شدیم و بیان 
آن ه���ا، در ابتدا بدعت نب���ود و بعدها به »بدعت« تبدیل ش���د. در 
ای���ن درس به خاط���ر اهمیتی که این بح���ث دارد، بار دیگر با کمی 

تفصیل بیشتر معنای بدعت را بررسی می کنیم.
بدعت در دین به این معناست که »چیزی را به دین نسبت دهیم 

در حالی که در واقع جزو دین نیست«. بنابراین برای تحقق بدعت:
که در دین نبوده، در میان باشد. 1.باید پای چیز تازه ای 

2. آن چیز تازه به دین نسبت داده شود.
که دو ویژگی فوق را هم زمان داش���ته باشد، بدعت است  امری 

کبیره شمرده می شود. گناهان  و از 
که منظور از امر تازه و بی سابقه در دین،  البته باید توجه داشت 
که با هیچ یک از قوانین و مقررات اسالم، هماهنگی  امری اس���ت 
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کلی اسالم بر  و س���ازگاری نداشته باش���د؛ بنابراین تطبیِق مقرراِت 
مصادیق جدید و تازه بدعت نیست. منشور عقاید، ص219)باتصرف(

که اصول  گر سنت حس���نه اى در میان مردم رایج شود  ازاین رو ا
کلی آن )مانند دستور زهد( در آئین حق باشد، و مردم آن سنت را 
به طور خاص به دس���تور الهی نسبت ندهند، بلکه آن را مصداقی 
کار بدى  از مصادیق دستورات کلی بدانند و حق آن را ادا نمایند، 

نیست. تفسیر نمونه، ج23، ص.383.
مث���ال ممک���ن اس���ت در ی���ک فرهنگی به نح���و خاصی ب���ه افراد 
گر آن کار خاص،  احترام گذاش���ته ش���ود که در دین وجود ن���دارد، ا
کار حرامی نباشد و با روح تعالیم دینی نیز مخالفت نداشته باشد 
و صرف���ا مصداقی از احترام باش���د و در عین حال به دین نس���بت 
داده نش���ود، نه تنها گناه و بدعت نیس���ت، بلکه امری پس���ندیده و 

شایستۀ تقدیر است. 
آنچه مایه تأس���ف است این اس���ت که بسیاری از بدعت ها در 
بین انس���ان های متدین رواج پیدا می کند و چنان نسبت به آن ها 
که نس���بت به تعالیم قطعی آیین اسالم  تعصب به خرج می دهند 
چنی���ن اهتمام���ی نمی ورزند. نمون���ه ای از این م���وارد را می توان در 
برخی از س���نت های رایج در عزاداری امام حس���ین؟ع؟ مش���اهده 
گونه ای ناپس���ند  گاه چهره این مراس���م باش���کوه الهی را به  که  ک���رد 

برای جهانیان به تصویر می کشد.

در محضر معصومان؟مهع؟

گمراهی،  گمراه���ی اس���ت و ه���ر  ام���ام ص���ادق؟ع؟: ه���ر بدعت���ی، 
مسیرش به سوی آتش است.

الکافی، ج1، ص57
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  ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ  ...  ۉ     
ای کس���انی که ایمان آورده اید، تقوای الهی پیشه کنید و به 

پیامبرش ایمان آورید ....

جایگاه تقوا

34

ھ ھ ھ ے ے
گذش���ته و ب���ه عن���وان نتیجه گی���ری از همه  در ادام���ه مباح���ث 
کن���ون ارایه ش���ده، خداون���د مؤمن���ان را ب���ار دیگر  ک���ه ت���ا  مباحث���ی 
که می ده���د، رعایت تقوای  مخاط���ب قرار داده و اولین دس���توری 

الهی است.
حقیق���ت تق���وا: »تق���وا« در اص���ل از م���اده »وقای���ه« ب���ه معن���اى 
ى  »نگهدارى یا خویش���تن دارى« اس���ت و به تعبیر دیگر ، یك نیرو
ک���ه انس���ان را در برابر طغیان ش���هوات حفظ  کنت���رل درونی اس���ت 
می کن���د و در واق���ع، نقش ترم���ز نیرومندى را دارد که ماش���یِن وجود 
ى هاى خطرناك، باز می دارد. انسان را در پرتگاه ها حفظ و از تندرو
دانش���مندان،  کلم���ات  همچنی���ن  و  اس���المی  احادی���ث  در 
تش���بیهات فراوانی براى تجس���م حالت تقوا بیان شده است، امیر 
که  مؤمنان علی؟ع؟ می فرماید: »تقوا همچون مرکبی اس���ت راهوار 
صاحبش بر آن سوار است و زمامش در دست او است و تا اعماق 

بهشت او راه پیش می برد«. نهج البالغة، خطبه16
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بعضی، تقوا را به حالت کسی تشبیه کرده اند که از یك سرزمین پر 
از خار عبور می کند، سعی دارد دامن خود را کامال برچیند و با احتیاط 

گام بردارد مبادا نوك خارى در پایش بنشیند، و یا دامنش را بگیرد.
 از این تش���بیه به خوبی اس���تفاده می شود که تقوا به این نیست 
که انسان انزوا و گوشه گیرى انتخاب کند، بلکه باید در دل اجتماع 

کند. تفسیرنمونه، ج1، ص79 گر اجتماع آلوده بوده خود را حفظ  باشد و ا
البته روش���ن است این امر به معنای حضور در مکان های فاسد 
و ارتباط با افراد فاس���د نیس���ت؛ بلکه به معن���ای حضور در جامعه 
ک���ه از مقدم���ات آن، دوری از  و در عی���ن ح���ال حفظ نفس اس���ت 

مکان ها و اشخاص فاسد است.
کری���م معیار فضیلت، تقوا اس���ت؛ خداوند؟ج؟   در منط���ق قرآن 
ُکْم؛ یعنی گرامی ترین ش���ما نزد  ْتقا

َ
ْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلِل أ

َ
می فرمای���د: ِإّنَ أ

خداوند، با تقواترین شماست. حجرات:14
برخی از آثار تقوا در قرآن:

گاهی بقره:82 1.علم و آ
2.برکات اجتماعی همچون عدل و عفو مائدة:8 و بقرة:237

3.گشایش زندگی و افزایش روزی طالق: 2و3
4.ساماندهی اقتصادی و پرهیز از ثروت های ناروا بقرة:278

در محضر معصومان؟مهع؟

امام محمد باقر ؟ع؟: 
.

َ
َطاَع اهلَل َعّزَ َو َجّل

َ
 َمْن أ

َّ
اِهُب َفَو اهلِل َما ِشیَعُتَنا ِإال

َ
َمذ

ْ
َهْب ِبُکُم ال

ْ
 َتذ

َ
ال

مب���ادا دیدگاه ه���ای باط���ل ش���ما را ب���ا خود بب���رد! به خدا قس���م 
شیعیان ما نیستند مگر کسانی که از خداوند؟ج؟ اطاعت می کنند 

الکافی، ج2، ص73
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ۓ      ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ     
  ڭ ڭ      ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ

  ۈ        ٴۇۋ ۋ ۅ    ۅ  ۉ
کنید و  که ایم���ان آورده اید، تقوای الهی پیش���ه  کس���انی  ای 
به فرس���تاده او ایمان آورید تا دو بهره از رحمت خود به ش���ما 
ده���د، و برایتان نوری قرار دهد که بدان راه پویید، و ش���ما را 

بیامرزد، و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.

پاداش پارسایان و مؤمنان

35

ھ ھ ھ ...ۓ ۓ
که خداوند؟ج؟ به مؤمنان می دهد، این است  دومین دس���توری 
که به پیامبرش ایمان بیاورند! با توجه به اینکه مخاطب آیه مؤمنان 
هستند و باز هم به آنان دستور می دهد که به پیامبرش ایمان آورند، 
کامل  که منظور از ایمان، تبعیت مطلق و اطاعت  متوجه می شویم 

از پیامبر خداست. 
ایمانی که در آیه مورد بحث بدان امر ش���ده، ایمانی اس���ت بعد از 
ایمان، و مرتبه اى اس���ت، باالتر از مرتبه اى که قبال داش���تند. در مرتبه 
قبل���ی، ممکن بود آثار ایم���ان همچون تبعی���ت از پیامبر خدا؟ص؟ به 
ص���ورت کامل ظهور و بروز پیدا نکند؛ ازاین رو خداوند؟ج؟ به مؤمنان 
دستور می دهد که تالش کنند به مرتبه باالتر برسند و به جایی برسند 

که از پیامبر خدا؟ص؟ کامل فرمان برداری کنند. المیزان، ج19، ص174
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در ادامه خداوند؟ج؟ سه پاداش را به چنین مؤمنانی وعده می دهد:

 ڭ ڭ      ڭ ڭ 
پ���اداش اول: ح���ال که ای���ن ایمان، ایمانی اس���ت ب���ر روی ایمان، 
که خداوند؟ج؟ ب���ه چنین مؤمنان���ی می دهد، رحمتی  رحمتی ه���م 
است بر روی رحمت! به همین دلیل خداوند؟ج؟ به چنین مؤمنانی، 
دو به���ره از رحمت را وعده می دهد. المیزان، ج19، ص174. برخی 
که مقص���ود از دو رحم���ت، رحمتی در دنی���ا و رحمتی در  گفته ان���د 

آخرت است. تفسیر نمونه، ج23، ص395

ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ...
پ���اداش دوم: خداوند به این مؤمنان حقیقی، نوری می دهد که با 
آن مسیرش���ان روشن می ش���ود و همواره راه صحیح را پیدا می کنند؛ 

این نور راه آنان را هم در دنیا و هم در آخرت روشن می کند.
 المیزان، ج19، ص174

در برخی از روایات مصداق بارز این نور ائمه؟مهع؟ دانسته شده اند 
که همواره راه مؤمنان را برای آنان روشن می کنند.

ۈ        ٴۇۋ ۋ ۅ    ۅ
گناهانشان را می آمرزد؛  کرده و  ک  پاداش س���وم: خداوند آنان را پا

چراکه با عدم آمرزش، هیچ نعمتی گوارا نخواهد بود.

در محضر معصومان؟مهع؟

کس���انی از شما بیشترین نور را در روز قیامت دارند  رسول خدا؟ص؟: 
که بیشترین محبت را نسبت به خاندان محمد؟ص؟ داشته باشند.

شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج2، ص310
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ۉ  ې      ې ې    ې ى ى ائ ائ         
 ەئ ەئوئ وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئېئ

  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
 تا اهل کتاب گمان نبرند که مسلمانان به چیزی از فضل خدا 
دسترسی ندارند؛ و بدانند که فضل به دست خداست، آن 
را به هر که بخواهد می دهد، و خدا دارای فضل بزرگ است.

کتاب گمان باطل اهل 

36

ۉ  ې      ې ې...
در آیه پیش���ین بیان ش���د که خداوند پاداش بسیار ویژه ای برای 
مؤمنان حقیقی قرار داده است؛ حال در این آیه خداوند؟ج؟ علت 
این  که وجود چنین پاداشی را برای مؤمنان بیان نمود، مطرح کرده 
گر ما ایش���ان را -با اینکه مرتبه اى از ایمان داش���تند-  و می فرماید: ا
که دو بهره از رحمت، نور  کردیم و به آنان وعده دادیم   امر به ایمان 
که اهل  کرد، همه ب���راى این بود  و مغف���رت به آن���ان ارزانی خواهیم 
کت���اب خیال نکنند مؤمنی���ن هیچ قدرتی ندارن���د، و به هیچ وجه 
که  کتابند  دستش���ان به فضل خدا نمی رس���د، و تنها مؤمنین اهل 

گر ایمان داشته باشند اجرشان دو چندان داده می شود. ا
معنای این جمالت با توجه به ش���أن نزول این آیه بیش���تر روشن 
می ش���ود؛ »رس���ول خدا؟ص؟ جعفر بن ابی طالب را ب���ا هفتاد نفر به 
س���وى نجاشی )به حبشه( فرس���تاد .. به هنگام بازگشت از حبشه 
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که ایمان آورده بودند ... همراه جعفر به  کش���ور  چهل تن از اهل آن 
کردند،  که فقر مالی مس���لمانها را مشاهده  مدینه آمدند، هنگامی 
کردن���د: ما ام���وال فراوان���ی در دیار خود  به رس���ول خ���دا؟ص؟ عرض 
گ���ر اجازه فرمائید به کش���ور خود باز گردی���م و اموال خود را  ی���م، ا دار
کنیم؛ پیامبر؟ص؟ اجازه فرمود؛  یم و با مسلمانان تقسیم  همراه بیاور
رفتند و اموال خود را آوردند و میان خود و مس���لمانان دیگر تقسیم 
ِکتاَب ِمْن َقْبِلِه ُهْم ِبِه 

ْ
ِذیَن آَتْیناُه���ُم ال

َّ
کردن���د، در این هنگام آیه »ال

کرد. گردید و از آن ها تمجید  ُیْؤِمُنوَن  ...«)قصص: 52-54(. نازل 
که این  که ایمان نی���اورده بودند هنگامی  اف���رادى از اهل کتاب 
ولِئ���َك ُیْؤَتْوَن 

ُ
ک���ه در ذی���ل آیات فوق اس���ت ش���نیدند: »أ جمل���ه را 

َتْیِن ِبما َصَبُروا؛ یعنی آن ها پاداش خود را به خاطر صبر و  ْجَرُهْم َمّرَ
َ
أ

استقامتشان دو بار دریافت می دارند«، در برابر مسلمانان ایستادند 
کتاب ما ایمان  کتاب شما و  که به  کسانی  گفتند: اى مسلمانان  و 
بیاورند، دو پاداش دارند، بنا بر این کسی که تنها به کتاب ما ایمان 
داش���ته باش���د یك پاداش دارد، همانند پاداش ش���ما! بن���ا بر این به 
اعتراف خودتان، شما فضیلتی بر ما ندارید! اینجا بود که آیات فوق 
نازل شد، و اعالم داشت که مسلمانان نیز دو پاداش دارند، عالوه بر 

نور الهی و مغفرت! المیزان في تفسیر القرآن، ج 19، ص: 176

در محضر معصومان؟مهع؟

که با  امام حس���ن عسگری؟ع؟: حضرت موس���ی؟ع؟ در مناجاتی 
خداوند؟ج؟ داشت،از او پرسید: آیا در بین امت های انبیاء،امتی 
برت���ر از  امت من ... وجود دارد؟ خداوند؟ج؟ فرمود: ای موس���ی! آیا 
نمی دان���ی که برتری امت محمد؟ع؟ ب���ر همه امت ها، مانند برتری 

خود اوست بر همه آفریدگانم؟!  
من ال یحضره الفقیه، ج2، ص327
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 ... وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئېئ 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  

 ...و )اهل کتاب بدانند( که فضل به دس���ت خداس���ت، 
آن را به هر که بخواهد می دهد، و خدا دارای فضل بزرگ است.

فضل الهی در قرآن

37

 وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ...
گوشزد می کند  کتاب  در ادامه  آیه پیشین، خداوند؟ج؟ به اهل 
ک���ه جایی برای پندار باطل ش���ما مبنی بر ای���ن که خداوند رحمت 

خود را تنها به شما اختصاص داده وجود نخواهد داشت. زیرا:
ی فضل  اوال خداون���د؟ج؟ هرچه به بندگانش عطا می کند، از رو

اوست و نه استحقاق بندگان.
که  کس  ثانی���ا فض���ل الهی، به دس���ت خود خداس���ت و به ه���ر 

کند، فضل خود را می بخشد. بخواهد و حکمت او اقتضا 
ثالثا خداوند؟ج؟ دارای فضل و بخشش بسیار بزرگ است و معنا 
ندارد چنین بخشش عظیمی مختص به شما باشد و دیگر بندگان 

خداوند؟ج؟ از جمله مؤمنان مسلمان، از آن بی بهره باشند.
فضل الهی در قرآن

ی���اده از آنچ���ه که واج���ب و الزم  فض���ل در لغ���ت ب���ه معن���ای »ز
کلمات القرآن الکریم، ج9، ص116. است«، می باشد. التحقیق فی 

 بنابرای���ن هنگام���ی که فضل، در مورد نعمت ه���ا به کار می رود، 
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که ش���خص اس���تحقاق آن را ندارد و این  به معنای نعمتی اس���ت 
که  معنا همواره در مورد نعمت های خداوند؟ج؟ صادق اس���ت چرا
هیچ یک از بن���دگان خداوند؟ج؟ حقی برگردن او  ندارند؛ زیرا همه 
هس���تی آنان و هرآنچ���ه در اختیار دارن���د و از آن بهره می برند ملک 
طلق خداوند؟ج؟ است؛ از این رو از منظر قرآن کریم همه بخشش ها 
ی فضل اوس���ت؛ با ای���ن وجود به صورت  و نعمت ه���ای الهی از رو
ویژه خداوند برخی از امور را از مصادیق فضل خود دانس���ته است 

که برخی از آنان عبارتند از:
کریم یونس:57و58 1.قرآن 

2.رسالت و نبوت بقره:90
3.والیت اهل بیت؟مهع؟ نساء:54؛

که  نکت���ه قابل توجه در م���ورد فضل بی نهایت الهی این اس���ت 
گر  کی وجود ن���دارد و ا از جان���ب خداون���د؟ج؟ هی���چ بخ���ل و امس���ا
مانعی بر سر فضل او وجود دارد از ناحیه نقص و عدم پذیرش خود 
گردد، فضل  گر موانع برطرف ش���ود و زمینه فراهم  بندگان اس���ت و ا
الهی شامل حال بندگان می شود؛ از این رو در قرآن کریم، موارد زیر 

کردن زمینه فضل الهی معرفی می کند: را برای فراهم 
1.ایمان روم:45.

2.تقوا انفال:29.
3.دعا نساء:32؛

در محضر معصومان؟مهع؟

کند؛ زیرا  کنید تا او نیز ش���ما را یاد  امیرالمؤمنی���ن؟ع؟: خدا را ی���اد 
کن���د! و از  خداوند؟ج؟،  ک���ه او را یاد  کس���ی اس���ت  او یادکننده هر 
که او را بخواند،  کسی  کنید؛ زیرا  رحمت و فضلش را درخواس���ت 

کام و ناامید نخواهد شد. هرگز نا
من ال یحضره الفقیه، ج1، ص342



86

کتابنامه 

گرمارودی، مکارم، مشکینی، فوالدوند، خرمشاهی . 1 کریم )ترجمه: استادولی،  قرآن 
و ...(

نهج البالغه )ترجمه: شهیدی، انصاریان، استاد ولی و ...(. 2
گرمارودی، استادولی(. 3 صحیفه سجادیه )ترجمه: 
آداب الصالة، امام خمینی؟هر؟، مؤسسة تنظیم و نشر آثار اإلمام الخمیني ؟هر؟، . 4

چاپ هفتم، 1378ش.
کتابچی، تهران، 1376ش.. 5 األمالی، محمدبن علی بن بابویه، 
التحرير و التنوير ، محمدطاهر ابن عاشور، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت ، 1420ق.. 6
کلمات القرآن، حسن مصطفوی، مرکز الکتاب للترجمه و النشر، . 7 التحقیق فی 

چاپ اول، تهران، 1402ق.
التمهید فی علوم القرآن، محمدهادی معرفت، مرکز مديریت حوزه علمیه قم، . 8

قم، 1410ق.
غفارى، . 9 کبر  ا علی  مصحح:   / محقق  بابویه،  ابن  علی   بن  محمد  الخصال ، 

جامعه مدرسین ، چاپ اول، قم، 1362ش.
الدر المنثور فی التفسیر بالماثور، عبدالرحمن بن ابى بکر سیوطی، کتابخانه عمومی . 10

حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی) ره(، قم، 1404ق.
الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا ؟ع؟، منسوب به علی بن موسی؟ع؟،  مؤسسة . 11

آل البیت؟مهع؟ ، مشهد، 1406 ق .
کبر غفاری و محمد . 12 کلینی، محقق/مصحح: علی ا الکافی، محمد بن یعقوب 

آخوندی، دار الکتب اإلسالمیة، چاپ چهارم، تهران، 1407ق.



87 قضا سادو در ایزپ

بحار األنوار، محمد باقر مجلسی، دار إحیاء التراث العربى، چاپ دوم، بیروت، 1403ق.. 13
کبر قرشی بنابى، مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت، . 14 تفسیر أحسن الحدیث، علی ا

تهران، 1375ش.
تفسیر قرآن مهر، علی رضائی اصفهانی و جمعی ازپژوهشگران، دارالعلم، چاپ اول، 1391ش.. 15
تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، دارالکتب اإلسالمیة، چاپ اول، تهران، 1374ش.. 16

آستان قدس رضوی، . 17 بنیاد پژوهش های اسالمی  تفسیر هدایت، مترجمان، 
چاپ اول، مشهد، 1377ش.

آستان قدس رضوی، . 18 بنیاد پژوهش های اسالمی  تفسیر هدایت، مترجمان، 
چاپ اول، مشهد، 1377ش.

هاشم . 19 سید  مصحح:   / محقق  عیاشی،  مسعود  بن  محمد  العّیاشي ،  تفسیر 
رسولی محالتی، المطبعة العلمیة، تهران ،1380 ق.

ثواب األعمال و عقاب األعمال، محمد بن علی  ابن بابویه، دار الشریف الرضی . 20
للنشر، چاپ دوم، قم، 1406ق.

محمدباقر . 21 محقق/مصحح:  حسکانی،  التفضیل،  لقواعد  شواهدالتنزيل 
محمودی، مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة التابعة لوزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمی، 

تهران، 1411ق.
مجمع البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن طبرسی، تحقیق: با مقدمه محمد . 22

جواد بالغی، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، 1372ش.
دفتر . 23 غفاری،  کبر  ا علی  مصحح/محقق:  بابویه،  بن  علی  بن  محمد  األخبار،  معانی 

انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، قم، 1403ق.
کبر . 24 من ال یحضره الفقیه، محمد بن علی بن بابویه، محقق/مصحح: علی ا

غفاری، دفتر انتشارات اسالمی، قم، 1413ق.
میزان الحکمة، محمدی ری شهری، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، . 25

چاپ دوازدهم، 1390ش.


