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مقدمه
ﭑﭒﭓ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
ﮡﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮢ
ﮝﮞ ﮟﮠ
ﮪﮫﮬﮭ حدید21:
کتابهای آسمانی،کتاب هدایت انساناند و قرآن کریم کاملترین آنها
و عالی ترین دس���تور برای رسیدن به قلهی سعادت است .در این میان
فقط قرآن کریم است که الفاظ آن عین وحی الهی است و دسیسهگران
هیچگاه نتوانس���ته و نخواهند توانس���ت دس���ت ناپا ک خود را به تحریف
آن آلوده سازند.
گرچه نیاز انس���ان ب���ه قرآن ،به زمان خاصی اختص���اص ندارد ،اما به
جرأت می توان مدعی ش���د که نیاز انس���ان معاصر به آی���ات نورانی قرآن
به مراتب بیش���تر است .بدون تردید انسان دورافتاده از خویشتن خویش
و فاصل ��ه گرفت���ه از فضای���ل اخالق���ی و عواط���ف انس���انی و محصور در
اضط ��راب ه���ا و نگرانی ها ،تش���نهی حقیقت ناب بوده و ب���ه دنبال آب
حیات است و آن را جز در اسالم و کتاب قرآن نخواهد یافت .
چن ��د س���الی اس���ت که در ص���دا و س���یمای جمه���وری اس�ل�امی ،با
همکاری نهادهای قرآنی ،اجتماعی و فرهنگی جامعه ،طرح ملی قرآنی
با محوریت یکی از سوره های قرآن کریم برگزار می شود .
خدارا ش���ا کریم که در س���ال  -1395س���ال اقتصاد مقاومت���ی؛ اقدام
و عم ��ل -ب ��ار دیگر طرح مل���ی قرآنی وچن���د رس���انه ای 1450و این بار با
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محوریت سورهی مبارکهی حدید،به جامعهی قرآنی مان عرضه میشود
ً
و قطعا اجرای چنین طرح های ملی گستره ای ،بدون همدلی ،همراهی
و همکاری نهادها ،س���ازمانها و مؤسسات مختلف امکانپذیر 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  1450اس���تاد ارجمند  ،جناب حجت االس�ل�ام و
المس ��لمین حمید محمدی و همکاران ایش���ان ،تفس���یر سوره حدید در
دو قط ��ع مختصر ( 88صفحه پالتویی) و ّ
مفص���ل( 150صفحه وزیری)
تقدی ��م عالقه مندان و دلدادگان فرهنگ قرآنی نمودهاند .در این دو اثر،
مولف ��ان محترم با قلمی س���اده و گویا کوش���یدهاند تا ن���کات کاربردی و
مفیدی را برای تعالی فکر و عمل انس���ان در زندگی روزمره با اس���تفاده از
آیات نورانی سورهی مبارکهی حدید ارایه نمایند.
ش ��بکهی ق���رآن و معارف س���یما و س���تاد ط���رح ملی قرآن���ی ،1450با
معاضدت صاحب نظران ،اساتید و همراهان این طرح چند رسانهای،
امی ��دوار اس���ت بتوان���د گام���ی موثر در مس���یر نش���ر فرهنگ غن���ی قرآنی و
اسالمی بردارد.
محمدحسین محمدزاده
مدیر شبکه قرآن و معارف سیما
تیرماه 1395
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مقدمه مؤلف
ﭑﭒﭓ

الحمداهلل رب العالمین و َص ّلی ُ
اهلل علی َس ّی ِدنا ّ
محم ٍد
و آله َ
الطاه َ
الط ّیب َ
رین.
ین ِ
ِ
خ ��دای را س���پاسگزاریم که حرک���ت قرآنی خویش را با ن���ام زیبای او
(الر ٰ
حمن و ّ
(اهلل) و وصف دلربایش ّ
الرحیم) آغاز میکنیم و از عمق جان
یس ��تاییم که با رحمت فراگیر و جهانگسترش ،نور بیمثال قرآن
او را م 
را بر ما تاباند.
ق ��رآن کریم ،کت���اب هدایت همه انس���انها در همه زمانها اس���ت و
پهنهی زمین و گس���ترهی زمان ،حوزهی نورافشانی خورشید هماره تابان
قرآن کریم اس���ت .تمس���ک و چنگ زدن به دامان این رکن بزرگ در کنار
ّ
تمس ��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 جامعهی اس�ل�امی
در مسیر سعادت است.
«گ ��روه تدوین متون درس���ی آم���وزش ترجمه و مفاهیم ق���رآن کریم» در
راس ��تای نهادینهک���ردن فرهنگ ق���رآن و عترت در میان اقش���ار مختلف
مردم و فراهمکردن زمینهای برای انس و بهرهبرداری بیشتر از این دریای
بیک ��ران اله���ی ،ب���ا ارایهی کتابه���ای آموزش���ی در دو قال���ب کلی زیر،
حرکت در این مسیر را آغاز کرده است:
.1ارای� �هی مجموعهی ب���زرگ و منس���جم «مجموعه فهم زب���ان قرآن بر
محور سورهها» ،که در سه سطح مقدماتی ،متوسطه و عالی تنظیم شده
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اس ��ت .این مجموعه ،که بر محور «حزب ّ
مفصل قرآن» یعنی سوره ناس
ً
تا محمد ،حرکت میکند ،بر آن اس���ت که در روندی کامال آموزش���ی و با
سیری مشخص ،مهارت انتقال خودآ گاه به ترجمه و مفهوم واژگان آیات
ق ��رآن کریم را ایجاد کند .ب���رای این منظور در ای���ن مجموعه بخشهای
گوناگون و متعددی برای آش���نایی با واژگان ،قواعد زبان عربی ،ترجمه و
در نهایت معارف واالی قرآن کریم گنجانده شده است.
ً
.2ارای� �هی مجموعههای کوت���اه و غالبا تکجلدی ،ک���ه با حرکت بر
محور برخی از س���ورههای قرآن ،همراه با ترجمه و اش���اره به نکات اصلی
و کلی ��دی مع���ارف آنها تنظیم ش���ده اس���ت .کتاب���ی که اکن���ون تقدیم
خوانندگان محترم میشود ،از این دست است.
ویژگی ب ��ارزی که در همهی ای���ن مجموعهها وج���ود دارد ،حرکت بر
مح ��ور سورههاس���ت .بهنظ���ر میرس���د چارچوب ی���ک س���وره ،بهترین و
مناسبترین بستر برای آموزش قرآن است.
آموزش ترجمه و تفسیر سوره حدید
مح ��ور اصل���ی س���ورهی مبارکهی حدی���د ،دعوت ب���ه ایم���ان و انفاق
(هزین هک ��ردن) در راه خداس���ت؛ آی���ات این س���وره با نظمی ش���گفت در
بخشش در راه خدا ،قدم بر میدارد.
راس ��تای تقویت روحیهی ایمانی و
ِ
آغاز این س���وره با ارایه  20اسم از اس���مای حسنای الهی ،خدایی را برای
جهان تصویر میکند که مالک حقیقی همهی هس���تی اس���ت و بینیاز
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 میخواهد به س���بب فضل و
رحم ��ت بیکران���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 .همانگونه
که مالحظه میشود  ،این س���وره در عین اینکه بهخودیخود دربردارنده
مع ��ارف ارزش���مند اله���ی اس���ت ،تناس���ب فراوانی ب���ا موض���وع «اقتصاد
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مقاومت ��ی ،اقدام و عم���ل» دارد و ارایهی مفاهی���م آن میتواند گامی مؤثر
در این راس ��تا باش���د؛ چراک���ه هزینهکردن ام���وال برای تقوی���ت بنیههای
اقتصادی جامعه اس�ل�امی ،ایجاد اشتغال ،فراهم کردن زمینههای رشد
و پیش ��رفت اقتصادی برای قش���رهای آسیبپذیر و کم در آمد ،کمک به
محرومان و ...همه از مصادیق انفاق در راه خداست.
الزم به ذکر اس���ت که مجموعهی پیشرو ،تنها به اشارهای به معارف
موجود در این س���وره بس���نده کرده اس���ت؛ البته با توجه به اینکه سورهی
مبارک� �هی حدید ،در محدودهی ح���زب مفصل قرآن ق���رار میگیرد ،این
س ��وره به ش ��کلی مفصلت���ر و ش���املتر در مجموعهی «فهم زب���ان قرآن بر
محور س ��ورهها» نیز ارایه ش���ده اس���ت ،که به خوانن���دگان محترم توصیه
میش ��ود ب ��ا بهرهگی���ری از آن ،ضمن برقراری انس بیش���تر با این س���ورهی
مبارکه ،با معارف آن به شکلی عمیقتر و جامعتر آشنا شوند.
در پای ��ان ،از درگاه ّ
احدی���ت ،ب���رای هم���هی کس���انی ک���ه در تنظیم و
تدوین مجموعه حاضر کوشیدهاند ،بهخصوص جناب آقای هاشمی،
آرزوی توفی ��ق رو زاف���زون میکنم و از اس���تادان و صاحبنظران ارجمند،
صمیمان ��ه تقاضا دارم پیش���نهادهای اصالحی خود را به آدرس پس���ت
الکترونیک  info@zabanequran.comارس���ال نموده ،ما را رهین لطف
خویش قرار دهند.
پ ��روردگارا! ما را با ق���رآن زنده بدار؛ با قرآن بمي���ران و با قرآن در قيامت
محشور بفرما.
حمید محمدی
مسئول گروه تدوین متون درسی
1395/4/4
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سیمای سوره حدید
سوره حدید نود و چهارمین سورهای است که بر پیامبرخدا؟ص؟
وحی ش���ده و  29آیه دارد .این س���وره بعد از س���وره زلزال و قبل از
س���وره محمد؟ص؟ در

مدینه نازل ش���ده (التمهيد في علوم الق ��رآن ،ج ،1ص )137

و در ترتي���ب فعل���ى قرآن مجيد ،س���وره  57اس���ت ،س���ال ن���زول آن
بهدرس���تی معلوم نیست ،ولى از آيات آن معلوم مىشود در موقعي
نازل گشته كه حكومت اس�ل�امى و مسلمانان به كمكهاى مالى
بيش���تری احتياج داشتهاند ،و شايد منافقان آن ها را از انفاق منع
میكردهاند .تفسير احسن الحديث ،ج ،11ص.3

غرض اصلی این س���وره« ،ترغیب مؤمن���ان به انف���اق در راه خدا» و
ً
خصوصا انفاق «هنگام جهاد» است .الميزان في تفسير القرآن ،ج ،19ص 143و .151
متناسب با این غرض ،مطالب متعدد اعتقادی و عملی در آیات
سوره مطرح شده است ،از

جمله :تفسير نمونه ،ج ،23ص  291و .292

 .1آيات نخس���تين سوره ،بحث جامع و جالبى پيرامون توحيد
و صف���ات خدا دارد و در حدود بيس���ت صفت از صفات الهى در
آن منعكس اس���ت كه درك آنها انس���ان را در سطح باالى معرفت
الهى قرار مىدهد.
 .2بخش ديگرى ،از عظمت قرآن -اين نور الهى كه در ظلمات
شرك تابيد -سخن مىگويد.
 .3بخ���ش س���وم  ،وض���ع مؤمن���ان و منافقان در قيامت ترس���یم
میکن���د؛ گ���روه اول در پرتو ن���ور ايمان راه خود را به س���وى بهش���ت
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مىگشايند ،و گروه دوم در ظلمات شرك و كفر باقی مىمانند.
و ب���ه اين ترتيب اصول س���هگانه اس�ل�ام يعنى توحي���د ،نبوت و
معاد در اين سوره به خوبى منعكس است.
 .4در بخ���ش ديگ���رى ،دع���وت ب���ه ايم���ان و خ���روج از ش���رك ،و
سرنوشت جمعى از اقوام كافر پيشين منعكس شده است.
 .5در بخش���ى كوت���اه ،ام���ا گوي���ا و مس���تدل ،س���خن از عدالت
اجتماعى به ميان آمده كه يكى از اهداف مهم انبياست.
ݘ
 .6و باآلخ���ره در بخ���ش ديگ���رى ،مس���اله رهباني���ت و ان���زواى
اجتماع���ى م���ورد مذمت ق���رار گرفت���ه ،و جدايى خط اس�ل�ام از آن
مشخص شده است.
ݘ
حقانيت ّ
ّ
نبوت
آي���ات اول س���ورهى حدي���د نش���انه اعجازآميزى ب���ر
است؛امام خمينى؟هر؟ در اين مورد مىنويسند:
ݘ
ݘ
مباركه حدي���د دقايقى
س���وره
اول
ݘ
در آيات
ش���ريفه ِ
اس���ت از توحي���د ،و معارف جليله ايس���ت از اس���رار
ِا ّ
الهي���ت  ...اگر براى صدق نبوت و كمال ش���ريعت
حضرت نبى ختمى جز آن آيات نبود ،براى اهل نظر
و معرفت هم آنها كفايت مىكرد.
آداب الصالة ،ص 303

در محضر معصومان؟مهع؟
در فضیلت تالوت این سوره از پیامبر خدا؟ص؟ نقل شده است
که فرمود:
َ
ّ
َ
ُ
َ
َمن ق َرأ ُس َورة َ
ديد ك ِت َب ِمن ال َ
اهلل و َر ُسو ِله.
ذين َآم ُنوا ِب ِ
الح ِ

«هرکس سوره حدید را بخواند ،از کسانی که به خدا و پیامبرش
ایمان آوردهاند ،نوشته میشود».
مجمع البیان ،ج ،9ص345

دیدح هروس یامیس
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تسبیح عمومی موجودات

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
آنچه در آسمانها و زمین است،
خدا را (از هرعیب و نقصی) پا ک و ّ
منزه میشمارد،
و او شکستناپذیر و حکیم است.
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ
تسبيح خداوند؟ج؟ یعنی نفى هر گونه عيب و نقص از او.
با توجه به معنای تسبیح ،باید دید همه موجودات آسمانها و
زمین چگونه خداوند را تسبیح میکنند؟ تفسیر قرآن مهر ،ص.358
دیدگاهاول:تسبیحموجودات،همانندتسبیحیاست کهانسانها
با آ گاهی و شعور انجام میدهند؛ یعنی همه موجودات جهان ،دارای
ش���عور هستند و حمد و تس���بیح الهی را زمزمه میکنند ،هرچند این
زمزمهها متناسب با جهان آنهاست و ما آنها را نمیفهمیم.
توحید گوی او نه بنیآدمند و بس
هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد
دیدگاه دوم :مقصود از تسبیح موجودات ،زبان حال آنهاست؛
چراکه تس���بیح خداون���د؟ج؟ به معن���ای پا کش���مردن او از عیوب
است و ساختمان منظم و بی نقص این جهان ،با زبان حال خود
به ما میگوید که آفریننده آن از هر گونه نقصی ّمبراست.
14

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
قرض به خدا میکند ،نشانۀ فقر و نیاز خداوند؟ج؟ نیست؛ چراکه
او منزه از هر فقر و نیازی است.
ﯢﯣ ﯤ
تسبیحگویی موجودات با توجه به این حقیقت است که او:
.1قدرت���ی اس���ت هم���واره غالب و هی���چگاه مغلوب نمیش���ود؛
یعنی عزیز است.
.2فعل او دارای اس���تحکام و از روی حکمت است ،بهگونهای
که هیچ خلل و نقصی در آن راه ندارد؛ یعنی حکیم است.
تفسير نمونه ،ج ،23ص.297

درک عزت و حکمت خداوند؟ج؟ ،موجودات عالم را به تسبیح
او بر میانگیزاند .انسان نیز باید درجهت هماهنگی با هستی گام
بردارد و ساحت ربوبی خداوند؟ج؟ را از هرگونه عیب و نقص پاک
بداند و در عمل نیز از هرآنچه منافی این اعتقاد باشد ،بپرهیزد.
عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش
دوش مرغی به صبح مینالید
مرغ تس ��بیح گوی و ما خاموش
گفتم این ش���رط آدمیت نیست

در محضر معصومان؟مهع؟
امام صادق؟ع؟ :هر کس بگوید:
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
اهَّلل الع ِظ ِيم و ِبحم ِده»
اهَّلل َو ِب َح ْم ِد ِه ُس ْب َحان ِ
« ُس ْب َحان ِ
خداون���د؟ج؟ برای او س���ههزار عمل نیک مینویس���د و س���ههزار
ݘ
پرون���ده اعمال او محو میکند و س���ههزار درجه
عملناشایس���ت از
او را باال میبرد و از تسبیح او پرندهای خلق میکند که در بهشت
تسبیح خدا را میگوید و ثوابش برای آن شخص خواهدبود.
ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص12

تادوجوم یمومع حیبست
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فرمانروای مطلق

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰ ﯱﯲﯳ

فرمانروایی و مالكیت آسمانها و زمین از ِآن اوست،
زنده مىكند و مىمیراند ،و او بر هر کاری تواناست.

ﯦﯧ ﯨﯩ
فرمانروایی آس���مانها و زمین فقط از آن خداست ،زیرا از آنجایی
ک���ه او خال���ق آنهاس���ت و وجود و هستیش���ان  ،سراس���ر در اختیار
اوس���ت و هر گون���ه بخواهد در آن���ان میتواند تصرف کن���د ،تنها او
مالک حقیقی آس���مان و زمین است .مالکیتهای ما "مجازی" و
"قراردادی" اس���ت و به اندک بهانهای از بین میرود ،ولی مالکیت
خداوند؟ج؟ "حقیقی" است و حکم او در همه جا نفوذ دارد و تمام
هستی ،یکپارچه در اختیار او و فرمانبردار اویند و به همین دلیل
او فرمانروای مطلق هستی است.
ای همه هستی ز تو پیدا شده

خا ک ضعیف از تو توانا شده

آنچ ��ه تغی ��ر نپذیرد تو یی

وانکه نمردس���ت و نمیرد تویی

ما همه فانی و بقا بس تراست

ملک تعالی و تقدس تراست

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

ﯮﯯﯰ ﯱﯲ
ممکن است کسی گمان کند که زندهکردن مردگان کاری ناشدنی
است؛ ولی هرگز چنین نیست؛ چراکه فرمانروای آسمانها و زمین،
دهکردن و میراندن برای او تفاوتی نمیکند.
بر هر کاری تواناست و زن 
ً
ً
ق���درت او مطل���ق و بینهایت اس���ت و هر ام���ری را که ذات���ا و عقال
محال نباشد ،میتواند ایجاد کند.
وقتی که تنها فرمانروای هس���تی خداوند؟ج؟ است و زندگی و مرگ
تنها به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست:
• نباید از هیچ چیز و هیچ کس جز او بترسیم.
• نباید به کسی جز او امید داشته باشیم.
• نباید در مقابل کسی جز او خشوع و کرنش نماییم.
• نبای���د ب���ه داراییهای خ���ود مغرور ش���ویم و آنه���ا را در غیر
رضای مالک حقیقی آن بهکار بریم.
در محضر معصومان؟مهع؟
ام���ام رض���ا ؟ع؟ :مالک جانه���ا ،اموال و س���ایر اش���یاء ،فرمانروای
َ
حقیق���ی عال���م اس���ت و ه���ر آنچه در دس���تان م���ردم وج���ود دارد،
ً
عاریهای از جانب اوس���ت و آنان َمجازا مالکاند و مالکیت آنها
هیچ حقیقتی ندارد.
الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا ع ص294

قلطم یاورنامرف
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پیدای پنهان

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾ
اوست اول و آخر ،و پیدا و نهان
و او به همه چیز داناست.

ﯴ ﯵﯶ
ّ
توصيف به اول و آخر بودن تعبير لطيفى است از ّ
ازليت و ابديت
خداوند؟ج؟؛ زيرا مىدانيم او وجودى است بىانتها و واجبالوجود،
يعنى هس ��تيش از درون ذات اوس ��ت ن ��ه از بيرون ،تا پاي ��ان پذیرد يا
آغازى داشته باشد ،و بنا بر اين از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
او س���رآغاز و ابتداى جهان هس���تى اس���ت ،و اوس���ت كه بعد از
فناى جهان نيز خواهد بود .تفسیر نمونه ،ج ،23ص.298

ﯷﯸ
ظاهر به معنای آشکار و باطن به معنای پوشیده و پنهان است.
خداوند به واس���طه نشانهها و آثارش در همه جا آشکار است و رخ
مینمای���د و در همان حال حقیق���ت ذاتش از همه مخفی و پنهان
است .تفسیر قرآن مهر ،ج ،9ص.360
حجاب روی تو هم روی توست در همه حال
نه ��ان ز چش ��م جها ن ��ی ز ب ��س ک���ه پیدای���ی
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نکته :خداوند؟ج؟ فراتر از زمان و مکان است؛ از اینرو میتواند
هم اول باشد و هم آخر!

ﯺﯻﯼﯽ
و خداوند؟ج؟ از هر چیزی آ گاه اس���ت ،او آفریدگار همه است و
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 بهجا
آورد و سپس ثنای او را .راوی میگوید :از ایشان پرسیدم :نمیدانم
که چ���ه چیز برای حمد و ثنای الهی کفای���ت میکند؟ امام فرمود:
شخص دعاکننده باید بگوید:
َّ ُ َّ َ ْ َ لأْ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ َ َ ْ َ لآْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
اللهم أنت ا ول فليس قبلك شيء و أنت ا ِخر فليس بعدك
َ ٌ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ْ
ََ
َ
اط ُن فل ْي َس
ب
ال
ش ْيء و أنت الظ ِاهر فليس فوقك ش ْيء و أنت ِ
َ
ْ
ْ
َ َ
ُد َونك ش ْي ٌء َو أ ْن َت ال َع ِز ُيز ال َح ِكيم
الکافی ،ج ،2ص504

اول دفت���ر ب���ه ن���ام ای���زد دان���ا
صان���ع پ���روردگارّ ،
ح���ی توان���ا
از همگان بینیاز و بر همه مشفق
از همه عالم نهان و بر همه پیدا

ناهنپ یادیپ
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عالم محضر خداست

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

او كس���ى اس ��ت كه آس ��مانها 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 مىرود ،و آنچه از آن خارج مىشود،
و از آنچ ��ه از آس ��مان پایین میآی ��د و آنچه در آن باال م ��ىرود ،با خبر
است ،و هر جا كه باشید او با شماست ،و خداوند به آنچه میکنید،
بینا است.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ...
خداوند؟ج؟ آس���مانها و زمین را در ش���ش روز آفری���د .منظور از
«يوم» (روز) در اين آيات ،روز معمولى نيس���ت ،بلكه منظور از آن،
«دوران» اس���ت خواه اين دوران كوتاه باش���د ،و ي���ا طوالنى هر چند
ميليونها سال به طول انجامد .تفسير نمونه ،ج ،23ص 303 :و ج ،6ص.206 – 200
س���پس خداوند؟ج؟ بر تخت فرمانروایی جهان قرار گرفت .این
جمله کنایه از آن است که خداوند؟ج؟ شروع به تدبیر جهان نمود،
چنانکه یک فرمانروا از تخت سلطنت خود به تدبیر امور کشورش
میپردازد .المیزان ،ج ،19ص.146
20

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ...
خداوندی که تدبیر همه جهان هستی به دست اوست باید از همه
جزئیات آن آ گاه باشد .او از همه اتفاقاتی که در آسمان و زمین
میافتد آ گاه است و چیزی بر او پوشیده نیست .المیزان ،ج ،19ص.146
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
او لحظهای از ش���ما جدا نیس���ت و از این رو از هر کاری که انجام
میدهید آ گاه است.
ت
دوست نزديكتر از من به من اس 
بت ��ر ك ��هم ��ناز وىدورم
و ي ��نعج 
چه كنم با كه توان گفت كه دوست
در كن ��ار م ��ن و م ��ن مهج ��ور م

در محضر معصومان؟مهع؟
رسول خدا؟ص؟:
َ َ َ َ َ َّ
َّ
ََ َ ُ َ
َ َ
َ
انَ
َ
���رء أن يعلم أن اهلل تعال���ى معه حيث ك 
فض
أ
���ن
م
إن
يمان الم ِ
ِ
���ل ِإ ِ
ِ

از برترین درجات ایمان انس���ان ،آن اس���ت که بداند هر کجا باشد
خداوند متعال با اوست.
الدر المنثور ،ج ،6ص171

تسادخ رضحم ملاع
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همه از او و بهسوی او

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

فرمانروایی و مالكیت آسمانها و زمین فقط برای او است،
و همه کارها فقط به سوى او باز گردانده میشود.

ﭹﭺﭻﭼ
چنانکه قبال بیان شد ،آیات ابتدایی سوره حدید ،زمينهچينى
ّ
و مقدم���هاى براى گفتگو از انفاق محس���وب مىش���ود؛ زي���را ما را از
رهگ���ذر صف���ات نيك���وى خداون���د؟ج؟ ،از جمل���ه بىني���ازى او ،با
پروردگارمان آش���نا مىكند .بنابراین هنگامى كه او ما را به انفاق فرا
مىخواند براى آن نيس���ت كه از ما س���ودى ببرد؛ بلكه بدان س���بب
است كه ما از او سود جوييم؛ زيرا انفاق ما چيزى به او نمىافزايد.
اگر فرمانروایی آس ��مانها و زمين از آن اوست؛ انفاق ما چه چيزى
مىتوان ��د به مل ��ك و دارايى او بيفزايد؟ انفاق ما جز بخش ��ى از ملك و
دارايى او نيس ��ت كه ما را در مورد آن جانش ��ين و نايب خ ��ود قرار داده
است؛ زيرا (انفاقى كه ما مىكنيم) يا فراورده زمين است يا از آسمان ،و
مالك حقيقى هموست كه اين دو را آفريده است .تفسير هدايت ،ج ،15ص.21 :

از این مهمتر ،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 ّقوه او صورت میگیرد و باز هم در
حقیقت متعلق به اوست!
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ﭾ ﭿﮀﮁ
مال���ك ّاول خداس���ت كه هر چي���ز را از آغاز به صورت���ى نو پديد و
آغازي���ن بهوج���ود آورد ،و آن را از پ���س ناب���ودى و نيس���تى آفري���د ،و
بيگم���ان او مالك آينده اس���ت ،و همو مالك اين زمان اس���ت؛ زيرا
اوس���ت يگانه و داناى به هر چيز ،همانگونه كه براستى اوست توانا
بر ّ
تصرف در هر چيز ،به هر گونه و هر وقت كه خود بخواهد .اوست
ك���ه مىميراند و زنده مىكن���د .آری او مرجع امور اس���ت و همه امور
بهدست اوست .تفسير هدايت ،ج ،15ص.21 :
ّ
وقت���ى او خال���ق ،مالك ،حاك���م و مدبر ماس���ت و همهج���ا با ما
ّ ً
مسلما بازگشت همه ما و همه كارها نيز به سوى اوست.
مىباشد،
ما رهروان منزل عش���ق او هستيم كه با كولهبارى از اميد و نيروها
از س���رمنزل ع���دم ب���ه راه افتادهايم ،و تا ب���ه اقليم وج���ود اينهمه راه
آمدهايم ،ما از او هس���تيم و به س���وى او باز مىگرديم ،چرا كه مبدأ و
ٰ
منتهى اوست .تفسیر نمونه ،ج ،23ص.38
در محضر معصومان؟مهع؟
م���ردی خدمت امام حس���ین؟ع؟ رس���ید و عرض کرد :من انس���انی
گناهکارم و نمیتوانم در برابر گناه ،مقاومت کنم؛ مرا موعظهای نما!
امامحسین؟ع؟فرمود:پنج کار انجامبدهو هرچهمیخواهی گناه کن:
 .1از روزی خداوند؟ج؟ مخور و هرچه میخواهی گناه کن!
.2از فرمانرواییخداوند؟ج؟خارجشوو هرچهمیخواهی گناه کن!
.3جاییبرو کهخداوند؟ج؟تورانبیند و آنجاهرچهخواستی گناه کن!
َ
 .4وقت ��ی ک ��ه ملکالم ��وت به س ��راغت آمد ،خ���ود را از دس���ت او
خالص کن ،و هرچه میخواهی گناه کن!
 .5هنگامی که مأمور جهنم خواس���ت تو را وارد آتش کند ،وارد مش���و و
هرچهمیخواهی گناه کن!
بحاراألنوار ،ج ،75ص126

وا یوسهب و وا زا همه
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آفرینش شب و روز

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

شب را در روز فرو میبرد ،و روز را در شب فرو میبرد،
و او از آنچه همراه سینههاست (افکار و نیتهای پنهان)،

آ گاه است.

ﮃﮄ ﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊ
نمونهای از فرمانروایی و تدبیر الهی آن اس���ت که ش���ب و روز را
در هم داخل میکند .در معنای این آیه دو احتمال وجود دارد:
.1خداوند؟ج؟ در طول س���ال طول شب و روز را تغییر میدهد و
از یک���ی میکاه���د و بر دیگری میافزاید و بدی���ن ترتیب در برخی از
اوقات س���ال روزها طوالنیتر اس���ت و در برخی دیگر ش���بها.
.2ب���ه هنگام طلوع و غروب آفتاب هرگز تغيير نظام روش���نایی و
تاریکی به طور ناگهانی رخ نمىدهد تا براى انس���انها و موجودات
زنده ديگر ،موجب انواع مشكالت گردد ،بلكه بر اساس تقدیر الهی
اي���ن امر به صورت تدريجى رخ مىده���د ،و موجودات ،آرامآرام از
روش���نايى روز به تاريكى ش���ب و از تاريكى ش���ب به روشنايى روز
منتقل مىشوند .تفسیر نمونه ،ج ،23ص .309
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ﮌ ﮍﮎ ﮏ
خداوند؟ج؟ از همه نیتها و افکار پنهان انس���ان آ گاه اس���ت.
«ذات الص���دور» یعنی آنچه همراه و مصاحب سینههاس���ت و
منظ���ور از آن ،افکار پنه���ان و نیتهای نهفته انسانهاس���ت؛ زیرا
معم���وال نیتها و افکار به قلب نس���بت داده میش���وند و جایگاه
قلب هم س���ینه اس���ت؛ از این رو ،می توان گف���ت ،نیتها و افکار
همواره همراه و مصاحب قلب هستند .المیزان ،ج ،19ص.147
نکته :در آيات قبل س���خن از آ گاهى خداوند نسبت به اعمال
مابود(:ﭴﭵﭶﭷ)و در اينجاسخناز آ گاهىاو نسبتبهنيات
و عقائد و افكار ما است (:ﮌﮍﮎﮏ).المیزان ،ج ،19ص.147
در محضر معصومان؟مهع؟
امام ّ
س���جاد؟ع؟ :سپاس خداوندی را كه شب و روز را با نیروی
خوي���ش بيافري���د  ...ب���رای روز یدادن ب���ه بن���دگان و رش���ددادن و
پروران���دن آنان ،با اندازهگیری که خود برای بندگان کرده اس���ت از
(درازای) هر یک از شب و روز میکاهد و به دیگری میافزاید.
آری شب را برای آنان آفرید تا در آن از تکاپوهای خسته کننده
و تالشه���ای جان���کاه بیارامند و آن را پوشش���ی ق���رارد داد تا لباس
آس���ایش وخواب بر ت���ن کنند و برایش���ان ݘ
مایه راحت���ی و تجدید قوا
گردد و با آن به لذت و کامیابی برسند.
و روز را برایشان روشن ساخت تا در آن به دنبال فضل او بروند و
به روز یاش راه یابند و در زمین او  ،برای دستیابی به دستاوردهای
کنونی این جهان و دریافت (توشه سعادت) در آخرت ،ره پویند.
صحیفه سجادیه ،دعای 6

زور و

بش شنیرفآ
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ّ
مسئولیتهای اجتماعی
ایمان و

ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

به خ���دا و رس���ولش ایمان بياوري���د و از اموالی که ش���ما را
در (مالکیت) آن ،جانش���ین ق���رار داده (در راه خدا) خرج
کنید؛ زیرا کسانی از شما که ایمان آورند و (اموالشان را در
راه او) خرج کنند ،پاداش بزرگی خواهند داشت.

ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ
این آیه دربردارنده دو فرمان از جانب خداوند؟ج؟ است:
فرمان اول :ایمان بیاورید.
مخاطب ای���ن آیه ،مؤمنان هس���تند نه کاف���ران .اینکه مؤمنانی
ک���ه ایم���ان دارند ،دوباره امر به ایمان ش���دهاند معنایش این اس���ت
ک���ه آن���ان باید آثار ایم���ان را – که یک���ی از مهمترین آنه���ا پیروی از
دس���تورات خداوند؟ج؟ اس���ت -در اعم���ال خود ظاه���ر کنند تا به
ݘ
واسطه آن ،ایمان در جانشان استوار گردد و به مراحل بعدی ایمان
دست پیدا کنند .المیزان ،ج ،19ص(151باتصرف).
فرم���ان دوم :از اموالی که خداوند؟ج؟ ش���ما را در آنها جانش���ین
قرار داده ،در راه خدا انفاق کنید (یعنی در راه خدا خرج کنید).
ب���ه دنب���ال دس���تور ب���ه ایمان ،دس���تور ب���ه انف���اق آم���ده که یک
26

مسئولیت اجتماعی است و این خود نشان میدهد که یکی از آثار
و ل���وازم ایمان ،پایبندبودن به مس���ئولیتهای اجتماعی اس���ت که
یکی از مهمترین آنها انفاق و مصرفکردن اموال در راه خداست.
س���ؤال :خداوند؟ج؟ انس���ان را در اموال ،جانشین چه کسی قرار
داده است؟
احتمال :1جانش���ین خود خداون���د؟ج؟ ؛ در این صورت معناى
آيه چنين مىش���ود :ش���ما خلیفه و جانش���ين خداوند؟ج؟ در زمين
هس���تيد و آنچه در اختيار داريد ،ملك خداست در نزد شما ،پس
از آنچه خداوند؟ج؟ به شما عطا كرده ،به ديگران نيز انفاق كنيد.
احتمال :2جانش���ین نسلهای پیش���ین؛ در این صورت معنای
آیه چنین میش���ود :شما جانشين پيشينيان خود هستيد و اموالى
لاً
كه در دست شماست ،قب در دست آنها بوده است ،پس از اين
ام���وال انفاق كنيد كه روزى ش���ما نيز نخواهيد ب���ود و اين اموال در
دست وارثان شما خواهدبود.
ِ

تفسیر نور ،ج ،9ص.457

ﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ
گرچه ایمان و انفاق ،تکلیف و وظیفه اس���ت ،ولی خداوند؟ج؟
برای آن پاداش���ی بزرگ قرار داده است؛ زیرا پاداش کلید تشویق به
عمل است.
در محضر معصومان؟مهع؟
ام���ام ص���ادق ؟ع؟ :هر کس ب���رای خدا دوس���تی کند و ب���رای خدا
دش���منی نماید و برای خدا اموالش را بدهد ،از کس���انی اس���ت که
ایمانشان کامل شده است.
الکافی ،ج ،2ص124

ل
یاهتّیوئسم و نامیا
یعامتجا
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پیمان الهی

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
شما را چه شده که به خدا ایمان نمیآورید!

در حالی که پیامبر ،شما را فرا میخواند تا به پروردگارتان
ایمان آورید و از شما پیمان گرفته ،اگر ایمان دارید.
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ؟!
این جمله برای بیان توبیخ و تعجب اس���ت؛ یعنی ب���ا توجه به دو
مطلب���ی که در ادام���ه آیه میآید ،اگر ایمان نیاورید بس���یار عجیب
است و سزاوار

توبیخ هستید .التحریر و التنویر ،ج ،27ص.334

ﮨﮩﮪﮫ
بس���یار عجیب اس���ت که ایمان نمیآورید در حالی که پیامبر،
ش���ما را دعوت میکند که به پروردگار ،مالک و صاحباختیارتان
ایمان آورید .او که ش���ما را دعوت به ایمان به اموری پوچ و خرافی
نمیکن���د .او ش���ما را دع���وت به کس���ی میکند که مال���ک حقیقی
شماس���ت و ش���ما را رش���د میدهد و تربیت میکند؛ چنین کسی
ً
قطعا س���زاوار این است که به او ایمان آورید و بر مراتب و درجات
ایمان خود به او روز به روز بیافزایید.
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ﮬ ﮭﮮ 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
رفتارش���ان است تا در درجات ایمان رشد کنند .این آیه دلیل دوم
برای توبیخ و تعجب از کس���انی اس���ت که ایمان – به معنایی که
ذکر شد -نمیآورند.
بنابراین معنای آیه چنین میشود :شما که به دین اسالم ایمان
آوردهاید و بهرهای از ایمان دارید ،جای بس���ی ش���گفتی اس���ت که
به دس���تورات خداوند عمل نمیکنید و آثار ایم���ان را در اعمالتان
ظاه���ر نمینمایید در حالی ک���ه در همان روزی ک���ه ایمان آوردید
خداون���د – یا پیامبرش -از ش���ما پیمان گرفت که به دس���تورهای
الهی پایبند باش���ید و آنه���ا را در زندگیتان پیاده کنید .اگر چنین
نکنید شما به پیمانی که به واسطه ایمانتان با خدا بستهاید عمل
نکردهاید.
َ
نکته :مراد از میثاق در این آیه ،پیمانی نیست که در عالم ّذر بین
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) ّ
متزین
شوی و نه به این است که (تنها اعتقاد داشته باشی و بدون عمل)
امید نجات داشته باشی؛ بلکه ایمان امری است که خالصانه در
قلب قرار میگیرد و اعمال انسان به آن گواهی میدهد.
معانی األخبار ،ص 187

یهلا نامیپ
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قرآن نجاتدهنده از تاریکیها

ﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

او كس���ى است كه آیاتی روش���ن را بر بندهاش (محمد؟ص؟)
نازل مىكند تا شما را از تاریكیها خارج کند و به سوی نور
ً
ببرد ،و خداوند قطعا نسبت به شما رؤوف و مهربان است.
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ...
پروردگار ش���ما که سزاوار ایمان اس���ت همان کسی است که بر
بندهاش آیات روشن قرآن کریم را ناز ل نموده تا شما را از تاریکیها
خارج کند و به سوی نور و روشنایی هدایت کند.
مقصود از ظلمات ،اعتقادات باطل و جاهالنه و شک و شبهه
و اعمال ناشایست است.
مقص���ود از ن���ور ،اعتق���اد صحیحی اس���ت ک���ه تاریک���ی جهل،
حیرت ش���ک و پریش���انی فک���ر را از بی���ن میب���رد و همچنین عمل
صالحی است که درستبودن آن روشن است و اثر ی در سعادت
و

خوشبختی انسان میگذارد .المیزان ،ج ،2ص.345

نکت���ه :علت اینک���ه در قرآن کریم هم���وار ه تاریک���ی به صورت
ُ ُ
ُ
جمع آمده (ظلمات نه ظلمت) و روش���نایی به صورت مفرد آمده
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(نور نه انوار) این است که راه ّ
حق یکی است و اختالف و تعددی
در آن وج���ود ندارد هرچند منزلگاهه���ا و مقامات متعددی دارد؛ بر
خالف راه باطل که متعدد اس���ت .هر آنچه راه حق نباش���د باطل
است.

المیزان ،ج ،5ص.246

ﯡﯢﯣ ﯤﯥ
خداوند نس���بت به ش���ما بسیار مهربان اس���ت و به همین دلیل
اس���ت که میخواهد ایمان بیاورید و برایتان آیات روشنی فرستاده
ک���ه از تاریکیها به س���وی نور حرکت کنید .او خ���ود بینیاز مطلق
است و ایمان یا عدم ایمان شما به او سود و زیانی نمیرساند و هر
امر و فرمانی که به ش���ما میدهد ،از روی مهربانی و دلسوزی است
و برای این است که خود شما خوشبخت و سعادتمند شوید.
در محضر معصومان؟مهع؟
امام سجاد ؟ع؟ :خداوندا ...و قرآن را نوری قرار دادی که باپیروی
آن از تاریکیه���ای گمراه���ی و نادان���ی به راه حق هدای���ت یابیم؛ و
تصدیق آن ،گوش دل
فهم همراه با
ش���فای کس���ی قرار دادی که با ِ
ِ

به شنیدن آن بسپارد؛ و ترازوی عدلی که زبانهاش از حق و راستی
منحرف نگردد؛ و نور هدایتی که ُبرهانش از دید شاهدان خاموش
نش���ود؛ و پرچ���م نجاتی ک���ه هر که آهنگ س���نت راس���تین آن کند
گمراه نگردد؛ و دس���ت هال کتها به آن که به دس���تاویز محکمش
چنگ زده نرسد.
صحیفه سجادیه ،دعای  ،42بند 4

اه یکیرات زا هدنهد تاجن نآرق
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درجات انفاق

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ

شما را چه شده که در راه خدا انفاق نمیكنید در حالى كه
میراث آسمانها و زمین تنها از آن خداست؟! كسانى كه
قبل از فتح (در راه خدا) انفاق و جهاد کردند (با كسانى كه
بعد از آن این کار را انجام دادند) یكسان نیستند؛ مقام آنها
بلندمرتبهتر از كس���انى است كه بعد از فتح ،انفاق و جهاد
نمودند ،و (البته) خداوند به هر دو ،وعده پاداش نیكو داده
است ،و خدا از آنچه انجام مىدهید ،آ گاه است.

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱ
چگونه بخل میورزید و در راه خدا انفاق نمیکنید؟! آیا گمان
کردهای���د که اموالتان تا ابد در دس���تان ش���ما باق���ی میماند؟! هرگز
چنین نیست ،هر کس که در آسمانها و زمین است فانی خواهد
شد و هر آنچه در آنهاست  -از جمله اموال ِ در اختیار شما -تنها
برای او میماند؛ اوست که تنها وارث آسمانها و زمین است.
المیزان ،ج ،19ص.153
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ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ 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 ارزشهای متفاوتی
پیدا میکند که نمونهای از آن در این آیه بیان شده است.
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 ،ج،27ص.338

چرا کسانی کهپیشاز فتح،انفاقو جهاد کردند،درجهباالتریدارند؟
انفاق و جهاد پیش از فتح مکه مشکلتر و در نتیجه باارزشتر
ب���ود؛ زیرا مس���لمانان در آن زم���ان از جهت اموال و نف���رات در برابر
کافران ضعیف بودند .التحریر و التنویر ،ج،27ص.338
نکته:در زبانعربیانفاقبهمعنای«خرجکردنو مصرفکردناموال»
استو اینگونهنیست کههمیشهبهمعنایبخشیدنبهفقراباشد.

در محضر معصومان؟مهع؟
َ
َ َ ُ ُ ُ ْ َ
رات
از امام صادق؟ع؟ در مورد آیه «كذ ِلك ي ِر ِيهم
اهَّلل أعمال ُه ْم َح َس ٍ
َ
َعل ْي ِه ْم» سؤال شد ،ایشان فرمود :در مورد مردی است که از روی بخل،
اموال خود را رها میکند و آن را در راه اطاعت خداوند مصرف نمیکند،
س���پس میمیرد و اموالش را برای ش���خص دیگری که ب���ا آن خداوند را
اطاع���ت یا معصیت میکند ،باقی میگذارد .حال اگر آن ش���خص با
اموال او ،خدا را اطاعت کند ،اموالش را در میزان عمل او میبیند و این
باعث میش���ود بر حسرت او افزوده شود و اگر با آن خداوند را معصیت
کند (باز هم باعث حسرت او میشود؛ چراکه) اموال او باعث شده آن
شخص نیرو بگیرد و در راه معصیت خدا قدم بردارد.
تفسير العياشي ،ج ،1ص72 :

قافنا تاجرد

33

12

قرضی نیکو

ﰑﰒ ﰓﰔ ﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛ
ﰜﰝ

كیس���ت كه (با مص���رف مالش در راه خ���دا) به خدا قرضی
نیك���و ده���د؛ تا خداون���د آن را ب���راى او چندی���ن برابر كند و
(همچنین) پاداشی گرانقدر داشته باشد؟ .

ﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ
در ای���ن آی���ه خداوند برای تش���ویق به مصرفکردن ام���وال در راه
خدا ،تعبیری بس���یار شگفت به کار برده است؛ کسی که مالش را
در راه خدا هزینه میکند ،مانند کسی است که به خداوند قرضی
نیکو میدهد .ش���گفتی این تعبیر از اینجاس���ت که :
.1کسی که قرض میگیرد ،نیازمند است ،در حالی که خداوند
بینیاز مطلق است.
.2کس���ی که قرض میدهد ،باید مالک آن مال باشد ،در حالی
که مالک حقیقی ݘ
همه انسانها و هرآنچه دارند و میکنند ،خداوند
است چراکه سرتاسر وجود آنان ،نیاز و وابستگی به خداوند است.
انسانها در حقیقت مالک چیزی نیستند که بخواهند به خداوند
قرض دهند؛ مگر میشود مال کسی را به خود او قرض داد؟!
ً
خداون���د از روی لط���ف بیکران خ���ود ،اوال بن���دهاش را مالک،
ً
ً
ف���رض کرده و ثانی���ا اموال و اعمال او را ملک او ق���رار داده و ثالثا از
34

میان اعمال او ،آنهایی را که دوست دارد انتخاب نموده وبرایش
پ���اداش ق���رار داده و برای بیان ای���ن امر ،خود را –ک���ه بینیاز مطلق
اس���ت -در مقام ق���رض فرض کرده اس���ت؛ همه اینه���ا برای این
است که بندهاش را تشویق به هزینهکردن اموالش در راه خدا کند
که خیر آن ،نه به خداوند بلکه به خود او و دیگر مخلوقات خداوند
میرسد .تفسیر المیزان ،ج ،19ص.154
ﰘﰙﰚﰛﰜ
ً
معم���وال کس���ی که قرض میگی���رد ،همان مق���داری را که قرض
کرده ب���ر میگرداند ولی قرض نیکویی ک���ه خداوند برای بندگانش
تصویر کرده به گونهای دیگر اس���ت؛ خداوند چندین برابر آنچه او
هزینه کرده به او باز میگرداند و به این هم اکتفا نمیکند و عالوه بر
آن اجری بس���یار گرانقدر در آخرت برای او قرار میدهد .به راستی
که چه پروردگار مهربانی داریم!

در محضر معصومان؟مهع؟
ُ
امام علی؟ع؟ :خداوند س���بحان فرموده « إ ْن َت ْن ُص ُروا َ
اهَّلل َي ْن ُص ْرك ْم َو
ِ
ُي َث ّب ْت َأ ْق َ
دام ُكم» (محمد )7:و همچنین فرموده َ«م ْن َذا َّال ِذي ُي ْقر ُض َ
اهَّلل
ِ
ِ
َ ُ َُ َ َُ َ ْ ٌ َ
َْ ً َ َ ً َ
ٌ
ُ
ضاعفه له و له أجر ك ِر يم»؛ او از روى خوارى از شما
قرضا حس���نا في ِ
يارى نخواس���ته  ،و از روی تنگدس���تى از ش���ما طلب قرض نکرده
اس���ت .از شما يارى خواس���ته در حالى كه س���پاهيان آسمانها و
زمين در فرمان اوس���ت ،و نيرومند و حكيم اس���ت ،و از شما قرض
طلب کرده درحالی که گنجينههاى آسمانها و زمين از آن اوست،
و بىنياز و حميد اس���ت .او تنها خواسته است شما را بيازمايد که
عمل كدام يك از ش���ما بهتر اس���ت .پس با كردارهاى خود پيشى
گيريد تا در خانه خدا با همسايگان خدا باشيد.
نهج البالغه خطبه 183

وکین یضرق
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جایگاه مؤمنان در قیامت

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ
(اين پاداش بزرگ) در روزى است كه مردان و زنان با ایمان
را میبینی كه (پرتو) نورش���ان پیش���اپیش آنها و در س���مت
راستش���ان به س���رعت حركت مىكند (و به آنها مىگویند)
بش���ارت باد بر ش���ما امروز ،به باغهایى از بهش���ت كه نهرها
از زیر درختانش جارى اس���ت( ،و همیشه) در آن جاودانه
خواهید ماند و این همان پيروزى بزرگ است.
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ...

در ݘ
آیه پیش خداوند به کس���انی که مالشان را در راه خدا صرف
میکنند ،ݘ
وعده پاداشی بسیار گرانقدر داد؛ ولی این پاداش در چه
روزى اس���ت؟ در ای���ن آیه خداوند بیان میکن���د این پاداش در روز
قیام���ت اس���ت؛ همان روزی كه مردان و زنان ب���ا ايمان را مىنگرى
كه نورش���ان در پيش رو و در س���مت راستش���ان به س���رعت حركت
مىكند.
منظور از نور در این آیه ،تجس���م نور ايمان اس���ت ،چون تعبير به
"نورهم" (نور مردان و زنان با ايمان) ش���ده اس���ت .در آن روز عقاید
و اعمال انس���انها تجس���م مىيابد ،ايم���ان كه همان ن���ور هدايت
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اس���ت به صورت روش���نايى و نور ظاهرى مجس���م مىگ���ردد ،و كفر
ك���ه تاريك���ى مطل���ق اس���ت ،به ص���ورت ظلم���ت ظاهرى مجس���م
مىگ���ردد .در برخی از روایات ،مصداق این نور ،پیامبر ؟ص؟ یا ائمه
؟مهع؟دانس���ته ش���دهاند که با این مطلب منافاتی ن���دارد؛ چراکه نور
ایم���ان ،انس���ان را به تبعی���ت از آن بزرگواران و در نهای���ت یافتن راه
سعادت هدایت میکند.
ْ
تعبير به" يس���عى" (از ماده َس���عى به معنى حركت سريع) دليل
بر اين اس���ت كه خود مؤمنان نيز با س���رعت راه محش���ر را به س���وى
بهش���ت و كانون س���عادت جاويدان مىپيمايند؛ چ���را كه حركت
سريع نور آنها جدا از حركت سريع خودشان نيست.
ِ
تفسیر نمونه ،ج ،23ص.329
				
ﭚ ﭛ ﭜ ...
فرش���تگان ای���ن م���ردان و زن���ان ب���ا ایم���ان را م���ورد خط���اب قرار
میدهند و به آنان بش���ارت میدهند که تا ابد در باغهایی بس���یار
زیب���ا که نهرهایی دلانگیز در آنها 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«َ ،ي ْس���عى ُن ُور ُه ْم َب ْي َن
َ
َ
���م َو بأ ْيما ِنه ْ
أ ْي ِديه ْ
���م» فرم���ود :امام���ان و پیش���وایان مؤمن���ان در روز
ِ
ِ
ِ
قیامت ،با ش���تاب پیشاپیش مؤمنان و از سمت راستشان حرکت

میکنند تا اینکه آنها را در منزلهایشان در بهشت فرود آورند.
الکافی ،ج ،1ص195

تمایق رد نانمؤم هاگیاج
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وضعیت منافقان در قیامت

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺ ﭻ
ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
در آن روز م���ردان و زن���ان منافق به مؤمن���ان مىگویند :منتظر
ما ش���وید تا از نورتان پرتوی برگیریم؛ به آنان گفته مىشود :به
پشت سر خود باز گردید و (از آنجا) كسب نور كنید! در این
هن���گام ديوارى كه درى دارد ،ميان آنها (مومنان و کافران)
زده مىشود ،درونش رحمت است و بیرونش عذاب است!
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ...

در ݘ
آیه پیش���ین با حال مؤمنان در روز قیامت آش���نا شدیم؛ ولی
در دنیا افراد دیگری هم بودند که در کنار مؤمنان زندگی میکردند
و ب���رای بهرهمن���دی از امتیازات مؤمنان یا ضرب���هزدن به آنان ،خود
را مؤم���ن معرف���ی میکردند ولی در دل ،بهرهای 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.
آن���ان در روز قیامت نیز مانند دنیا در کنار مؤمنان هس���تند ولی
با این تفاوت که مؤمنان از نور ایمان بهرهمندند و با آن به س���رعت
مسیر خود را مییابند و آن را طی میکنند ولی منافقان -که از این
نور بهرهای ندارند -در تاریکیها سرگردانند و نمیتوانند راه خود را
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بیابند .ازاینرو به مؤمنان که باش���تاب در حال حرکتند میگویند:
صبر کنید و منتظر ما بمانید تا ما نیز از نور ش���ما اس���تفاده کنیم و
راهمان را پیدا کنیم .المیزان ،ج ،19ص.156
ﭳ ﭴ ﭵﭶﭷ
پاس���خى كه به آنها داده مىش���ود اين اس���ت كه به پش���ت س���ر
خود برگرديد و كس���ب نور كنيد! اينجا جاى تحصيل نور نيس���ت،
مىبايس���ت آن را از دنيايى كه پشت سر گذاشتيد ،از طريق ايمان
و عمل صالح ،به دس���ت مىآورديد ،اما ديگر گذش���ته و دير ش���ده
است! تفسیر نمونه ج ،23ص.331
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ...
در این هنگام دیواری میان آنان زده میشود که دو ویژگی دارد:
.1مؤمن���ان را از منافقان جدا میکند همانن���د حالی که در دنیا
داش���تند؛ منافقان در کن���ار مؤمنان زندگی میکردن���د ولی در عین
عظیم «ایمان» بین آنان فاصله انداخته بود.
دیوار
ِ
حال ِ
.2ای���ن دیوار ،دور مؤمنان را احاطه میکند و داخل آن رحمت؛
است و بیرون آن عذاب .باز هم شبیه حالتی که در دنیا بود چراکه
ایمان در دنیا برای مؤمنان نعمت بود و از آن شادمان بودند و بهره
میبردن���د ولی در عین حال ،منافق���ان از اینکه دائما مجبور بودند
تظاهر به ایمان کنند ،از آن در سختی بودند و رنج میبردند.
المیزان ،ج ،19ص. 157
				

در محضر معصومان؟مهع؟
رس���ول خدا؟ص؟فرمودند :سه نفر هس���تند که روز قیامت به آنان
نمی نگرند و پاکشان نمی شمارند و عذابی دردناک در انتظارشان
م���ی باش���د ...:و مردی که پی���ش روی تو اظهار دوس���تی می کند و
ّ
ازغل و ّ
غش است.
پشت سرت دلش آ کنده
میزان الحکمة ،ج  ،12ص 375

تمایق رد ناقفانم تیعضو
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عوامل سقوط منافقان

ﮈﮊﮋﮌ ﮍ ﮎ
ﮅﮆﮇ ﮉ
ﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚ
(منافقان) آنها را صدا مىزنند (و میگویند) :مگر ما همراه
شما نبودیم؟! (مومنان) مىگویند :چرا ،ولى 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.

ﮅﮆﮇﮈ
پ���س از آنک���ه منافق���ان در روز قیامت با آن دی���وار عظیم مواجه
میش���وند ،در پ���ی چ���اره ب���ر میآین���د و مؤمن���ان را مخاط���ب ق���رار
میدهن���د و با صدای بلند میگویند :مگر ما با ش���ما نبودیم؟! هم
در دنيا با ش���ما در يك جامعه مىزيس���تيم ،و هم در اينجا در كنار
شما بوديم چه شد كه ناگهان از ما جدا شديد ،و به روح و رحمت
الهى رفتيد ،و ما را در چنگال عذاب رها كرديد؟!
ﮊﮋﮌﮍﮎ...
اه���ل ایمان در پاس���خ مىگوين���د :آرى با هم بودي���م؛ ولى آنچه
40

که در دلهای ش���ما بود با آنچه در ظاهر ،نش���ان میدادید بس���یار
متفاوت بود .آنچه امروز به ش���ما میتواند سود برساند قلب سلیم
است در حالی که دلهای شما سرشار از آفات است و با امور زیر
خراب شده است:
ݘ
.1ش���ما خ���ود را به واس���طه پيم���ودن راه کفر ه�ل�اك كرديد (ﮍ
ﮎ).
.2پيوس���ته در انتظ���ار م���رگ پيامب���ر؟ص؟ و نابودى مس���لمانان و
برچيده شدن اساس اسالم بوديد (ﮏ).
.3پيوسته در امر معاد و رستاخيز و حقانيت دعوت پيامبر؟ص؟
و قرآن ،شك و ترديد داشتيد (ﮐ).
.4هم���واره گرفتار آرزوهاى دور و دراز بودي���د؛ آرزوهايى كه هرگز
دس���ت از سر شما برنداش���ت تا فرمان خدا دائر بر مرگتان فرا رسيد
(ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ).
ݘ
هم���ه اينها گذش���ته ش���يطان فريب���كار (ك���ه پايگاهش را
.5از
در وجودت���ان محكم كرده بود) ش���ما را در براب���ر خداوند فريب داد
(ﮗﮘﮙ).
او با وسوسهها شما را مغرور كرد ،گاه دنيا را در نظرتان جاودانه
جل���وه داد ،و گاه قيامت را يك حلواى نس���يه قلم���داد كرد ،گاهى
ً
ش���ما را به لطف و رحم���ت الهى مغرور مىك���رد ،و گاه اصال وجود
خداون���د بزرگ را زير س���ؤال مىب���رد! اين عوامل پنجگانه دس���ت به
دست هم دادند و خط شما را به كلى از ما جدا كردند.

در محضر معصومان؟مهع؟
امیرالمؤمنین ؟ع؟ :نفاق بر چهار پایه استوار است:
هوس ،سهل انگاری (در امر دین) ،خشم و طمع.
میزان الحکمة ،ج  ،12ص 352

ناقفانم طوقس لماوع
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سرنوشت منافقان

ﮣﮥ
ﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮤ
ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
پس امروز نه از ش���ما (منافقان) فديهاى پذيرفته مىشود ،و
نه از كافران؛ و جايگاهتان آتش است و همان سرپرستتان
(یا یاورتان) مىباشد؛ و چه بد جايگاهى است!
ﮛﮜﮝﮞﮟ ...
مؤمنانخطاببهمنافقان،سخنانپیشینخودراادامهمیدهند:
برای ش���ما امروز راه فراری وجود ندارد؛ چراکه در دنیا اگر گرفتار
میشدید ممکن بود به یکی از دو راه زیر خود را رها کنید:
ع���وض آزادی خود
.1میتوانس���تید مال���ی را ب���ه عن���وان فدی���ه و
ِ

پرداخت کنید.

.2یا ممکن بود کسی به یاری شما بیاید و از بند رهایتان کند.
ول���ی ش���ما امروز به هی���چ یک از ای���ن دو راه دسترس���ی ندارید.
امروز:
ً
اوال :هی���چ فدی���ه و عوض���ی نه از ش���ما -که مناف���ق بودید و کفر
خ���ود را پنه���ان میکردید -و ن���ه از هیچیک از کف���ار – که کفر خود
را آش���کار میکردند -پذیرفته نیس���ت؛ بلکه امروز هر کسی در گرو
عمل خویش است.
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ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ثانیا :هیچ کسی نمیتواند شما را در برابر خداوند یاری برساند،
البته یک یاور دارید و آن هم آتش است!
در مورد جمله «ﮨﮩ» دو احتمال وجود دارد:
«.1مول���ی» -چنانکه گذش���ت -به معنای «یاور» باش���د؛ در این
ّ
ص���ورت این جمله حالت طعنه و تهکم (یعن���ی چیزی را گفتن و
ّ
ض���د آن را قصد کردن) دارد مثل اينك���ه به جنايت كارى بگويند:
راه نجات و تنها ياورت ݘ
چوبه دار است!
«.2مول���ى» به معن���اى «سرپرس���ت و متصدى امر» باش���د ،چون
كفار در دنيا براى برآوردن حوايج زندگيش���ان از خوردنى ،نوشيدنى،
جامه ،همس���ر و مسكن و ...غير خدا را مىخواندند ،و حقيقت غير
خدا همان آتش اس���ت ،پس همانطور كه موالى ايشان در دنيا غير
خ���دا ب���ود ،در آخرت هم مواليش���ان آت���ش خواهد ب���ود ،چون همين
آتش اس���ت كه حوائج آن���ان را بر مىآورد :طعامى از زقوم ،ش���رابى از
حميم ،جامهاى بريده از آتش ،همس���رانى از ش���يطانها ،و مسكنى
در درون دوزخ برايش���ان فراهم مىكن���د .المی���زان ،ج ،19ص(158-157باتصرف)
در محضر معصومان؟مهع؟
رس���ول خ���دا ؟ص؟ :چهار ویـژگی اس���ت که اگر در کس���ی باش���د
منافق است و اگر یکی از آنها در او باشد ،تا زمانیکه از آن دست
بردارد ،نشانه و رگه ای از نفاق در او وجود دارد:
کسی که هر گاه سخن بگوید دروغ میگوید؛
و هرگاه وعده میدهد به آن وفا نمیکند؛
و هرگاه پیمان میبندد پیمانشکنی میکند؛
و هرگاه با کس���ی کشمکش���ی پیدا میکند به مقتضای عدالت
عمل نمیکند.
الخصال ،ج ،1ص254

ناقفانم تشونرس

43

17

آغاز بیداری از غفلتها

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯨﯪﯫﯬﯭ
ﯩ
ﯥﯦﯧ
آي���ا براى كس���انى ك���ه ايمان آوردهان���د وقت آن نرس���يده كه
دلهايشان براى ياد خدا و براى حقی که نازل شده فروتن و
خاشع شود و مانند كسانى نباشند كه پيش از آنان كتاب
(آس���مانى) به آنها داده ش���ده بود ،سپس مدتی طوالنی بر
آنان گذش���ت و دلهايش���ان س���خت گرديد ،و بسيارى از
آنها نافرمان بودند؟!
ﮯﮰﮱﯓﯔْ ...
دعوت قرآن ب���ه ایمان و انفاق ،ای���ن آیات،مؤمنان را به
در ادام���ه
ِ
دلیل قس���اوت قلبی که از آنان مش���اهده ش���ده و در انجام واجبات
از جمله انفاق و جهاد کوتاهی کردهاند ،مورد س���رزنش و توبیخ قرار
میدهد.

ابتدا با ݘ
سوالی مالمتگر میفرماید :آیا زمان آن نرسیده است که

قلبهای آنان در برابر یاد خداوند و قرآن حقی که نازل کرده ،خاشع
و فروتن گردد؟!
ادب جسمى و روحى
نکته« :خش���وع» به معنى حالت تواضع و ِ

اس���ت كه در برابر حقيقت مهم يا ش���خص بزرگى به انس���ان دست
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مىدهد .تفسیر نمونه ،ج ،23ص241

به راستی چه شده که دلهای گروهی از مؤمنان خاشع نمیشود؟
با توجه به اینکه این اتفاق برای امتهای پیش���ین نیز افتاده اس���ت،
پس باید دید چه رخ داد که چنین شدند!

ﯝﯞﯟﯠﯡ ...

بر امتهای پیش���ین نیز کتاب نازل ش���د ،سپس زمانی طوالنی بر
آنان گذش���ت و به تدریج دچار غفلت ش���دند و دلهایشان سخت
گردید و دچار قساوت شد و همین قساوت و سختدلی باعث شد
خشوع خود را در مقابل حق از دست بدهند.
دل���ی که دچار قس���اوت ش���ده از آنجا كه در مقابل حق خش���وع،
تأث���ر و انعطاف ن���دارد ،از ّ
زی عبودیت و بندگی خ���ارج میگردد ،و در
نتيجه از مناهى الهى متاثر نمىشود ،و با بىباكى مرتكب گناه و فسق

مىشود ،و به همين مناسبت بالفاصله پس از عبارت «ﯧﯨ»

میفرماید « :ﯪﯫﯬ

» .المیزان ج ،19ص .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 میشود.
دورترین افراد از خدا کسانیهستند 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.
اهتلفغ زا یرادیب زاغآ
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اندیشه در آیـات الهی

ﯴﯶﯷﯸﯹ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯵ
ﯺﯻﯼ
بدانی���د که خداون���د زمین را پ���س از مرگش زن���ده میکند؛
همان���ا آیات (خود) را برای ش���ما بهروش���نی بی���ان نمودیم،
شاید اندیشه کنید!

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
خداوند پس از آنکه در ݘ
آیه پیشین مؤمنان را بهدلیل قساوت قلب،
س���رزنش کرد ،به این نکته اش���اره میکند که خداوند زمی���ن را پس از
مرگش زنده میگرداند؛ سؤال این است که این مطلب چه تناسبی با
مطلب گذشته دارد؟
احتم���ال  :1ای���ن جمله برای آن اس���ت ک���ه به مؤمنان���ی که دچار
قس���اوت قلب ش���دهاند امید دهد و آنان را تش���ویق به کسب خشوع
کند؛ (الميزان في تفسير القرآن ،ج ،19ص  )162؛زیرا زندهشدن قلبهاى مرده با ذكر
اله���ى و پيداكردن حيات معنوى در پرتو خش���وع و خضوع در مقابل
قرآن ،ش���باهت زيادى به زندهشدن زمينهاى مرده به بركت قطرات
حياتبخش باران دارد (.تفسيرنمونه،ج،23ص )342یعنی ای مؤمنان امیدوار
باش���ید! همانگونه که خداون���د زمین مرده را زن���ده میکند ،میتواند
دلهای سخت ݘ
شده شما را نیز نرم کند.
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احتمال :2ممكن است اين جمله برای تکمیل مالمت و عتاب در
ݘ
آیه قبلی باشد تا تأثیر آن را بیشتر کند و مؤمنان سختدل را به جنب و
جوش وادار کند .بر اساس این احتمال ،اين جمله مىخواهد مؤمنان
را متوجه كند که اگر آنان به قساوت قلب خود ادامه دهند و راه اصالح
در پیش نگیرند ،خداوند؟ج؟ افراد دیگری را با دلهایی زنده و خاشع
ݐ
واسطه آنان زمین را که به خاطر عملنکردن
جایگزین آنان میکند و به
به دین خدا گرد مرگ بر آن نشسته ،دوباره زنده میگرداند.
الميزان في تفسير القرآن ،ج ،19ص . 162

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
خداوند؟ج؟ که دلس���وز انسانهاس���ت ،همواره آیات و نشانههای
خود را برای آنان به روش���نی هر چه تمامتر بیان نموده اس���ت تا مس���یر
س���عادت و خوشبختی را در پیش بگیرن���د؛ ولی این کار تنها زمانی
تأثیر دارد که انسانها به جای پیروی از هوا و هوس ،فکر و اندیشه خود
را به کار گیرند و در این آیات و نشانهها اندیشه نمایند.
در محضر معصومان؟مهع؟
امام محمد باق���ر ؟ع؟ در م���ورد «ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ»
ّ ّ
ݘ
وس���یله قائم ،زنده
عز و جل زمین را (پس از ظهور )به
فرم���ود :خداوند
میگرداند .مقصود از مرگ زمین ،کافرشدن مردمان روی زمین است
و کافر ،مردهای بیش نیست.

كمال الدين و تمام النعمة ،ج ،2ص669 :

�ان در خ ��ودی ��اد ک���ن
گاهگاه ��یاز گدای � ِ
با نگاهی قلب این افسردگان را شاد کن
ی فروغ روی تو گشته خراب
آفرینش ب 
ِ
ب ��اظه ��ور خوی ��شای ��نویران ��هراآب ��اد ک���ن
یهلا تاـیآ رد هشیدنا
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ّ
اهمیت صدقه

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ
ﰄﰅﰆﰇﰈ ﰉ
بىگم���ان م���ردان و زن���ان صدقهدهن���ده و آنانک���ه به خدا
قرضی نیکو دادند  ،به آنان دو چندان داده خواهد شد
و پاداشى ارزشمند خواهند داشت.

ﯽﯾﯿ
ب���ا توج���ه به اینک���ه در دو ݘ
آیه 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 ديگر به مس���أله انفاق و خرجکردن در راه خدا كه از
ميوههاى درخت ايمان و خش���وع است بازمىگردد و آنان را به این امر
دعوت میکند.
یک���ی از بارزتری���ن مصادیق صرفک���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 میدهن���د ،وعده میدهد که چندین برابر
آنچه به عنوان صدقه پرداخت کردهاند به آنان بازگردانده میش���ود و
عالوه بر آن پاداشی ویژه و ارزشمند نزد خداوند خواهند داشت.
ْ
ّ
«ال ُم َّص ِد ِق َ
ين
نکته مهمی که در این آیه وجود دارد ،استفاده از تعبیر
ْ َ ّ َ
ات» است که با توجه به قواعد زبان عربی داللت بر استمرار
َوال ُم ّص ِدق ِ
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ً
این ویژگ���ی و خصلت در آنان میکند .اص���وال از آیات متعدد قرآن
اس���تفاده میش���ود که کارهای نیکو  -از جمله صدقهدادن -زمانی
ارزش واقع���ی خ���ود را پی���دا خواه���د ک���رد ک���ه به عن���وان ی���ک ݘ
برنامه
اعمال نیک اگر از
همیشگی در زندگی انس���ان پیاده شود .بنابراین
ِ

روی احساس���ات و موسمی باشد و بدون همراهی با ایمان راستین
ݘ
نتیجه الزم را نخواهد داش���ت؛ بلکه
به خدا و آخرت صورت گیرد،
ݘ
س���ایه ایمانی محکم،
پی���روان واقعی قرآن همواره میکوش���ند ت���ا در
ݘ
شایس���ته خویش را استمرار بخش���ند و به ݘ
شیوه زندگی خود
کارهای
تبدیل کنند .تفسیر راهنما ،ج ،18ص377

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ...
در درس  12نکاتی مربوط به این فراز از آیه شریفه بیان شد و مراجعه
به آن میتواند 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 میشود ،از میان ریشهای هفتصد شیطان رها میشود!
(کنایه از اینکه ش���یاطین فراوانی میخواهن���د از آن جلوگیری کنند)
ݘ
دادن به مؤمن ،بر ش���یطان س���نگینتر و
و هیچ چیزی به اندازه صدقه ِ
سختتر نیست؛ چراکه صدقه پیش از اینکه در دست ݘ
بنده خدا قرار
گیرد ،در دست خود پروردگار قرار میگیرد.
الکافی ،ج ،4ص3

هقدص تّیمها
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مؤمنانحقیقی،صدیقانوشهیدان

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧ
و آنان كه به خدا و فرس���تادگانش ايمان آوردهاند ،آنانند که
ّ
نزد پروردگارش���ان (ب���ه منزله) صدیقین و گواهان هس���تند
ک���ه پاداش آنها (یعن���ی صدیقین و گواه���ان) و نور آنها را
ت ؛ و آنان که کافر شدند و آیات ما را تکذیب
خواهند داش 
کردند ،آنان اهل دوزخند.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ...
در آیات فراوانی از قرآن همانند آیه  ،8 ،7و  10همین سوره ،ایمان،
ݘ
دهنده همراهی همیشگی این دو
همراه با انفاق ذکر شده که نشان
ً
امر با هم است؛ یعنی ایمان حقیقی قطعا به دنبال خود انفاق در راه
خدا را خواهد داش���ت؛ چه بس���ا در اینجا نیز به همین دلیل پس از
ترغیب و تشویق به انفاق ،مسأله ایمان مطرح شده است.
در این ݘآیه ش���ریفه م���راد از ایمان ،ایمان خالص اس���ت که به دنبال
خود اطاعت و پیروی از دس���تورات خداوند را میآورد .المیزان ،ج ،19ص162
کس���انی که اینگونه به خداوند و پیامبرانش ایمان میآورند ،در نزد
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
و گواهان چه کسانی هستند که چنین جایگاه بلندی دارند؟
ّ
منظور از صدیقان کس���انی هس���تند که به مقامی رسیدهاند که
ب���دون هیچ پیروی از ه���وای نفس ،تنها آنچه را ک���ه حق میدانند
انج���ام میدهند و تنه���ا آنچه را که حق میدانند ب���ر زبان میآورند
و البته از آنجایی که آنان حقایق اش���یاء را مش���اهده میکنند ،جز
حق و حقیقت چیزی نمیبینند؛ بنابراین آنان فقط حق میگویند
و حق انجام میدهند.
منظور از گواهان (ش���هداء) نیز کس���انی هس���تند که چنان مقام
واالیی دارند ،که میتوانند حقایق اعمال بندگان را مشاهده کنند
و در روز قیامت در محضر عدل الهی به آن شهادت دهند.

ﭠ ﭡ ﭢ ...
ول���ی در مقاب���ل ،کاف���ران و کس���انی که آی���ات اله���ی را تکذیب
میکنند ،سرنوشتی جز آتش دوزخ نخواهند داشت.
در محضر معصومان؟مهع؟
ّ
رسول خدا ؟ص؟ :هر امتی صدیق 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 ج 2ص13

نادیهش و ناقیدص ،یقیقح نانمؤم
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مراحل زندگی دنیوی

ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ...ﮒ
بدانی���د ک���ه زندگانی دنی���وی ،ب���ازی و س���رگرمی و آرایش و
فخرفروشی شما به یکدیگر و فزونی طلبی و بالیدن به اموال
و فرزندان است ...

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ...
با توجه به اینکه دلبس���تگی به دنیا مانع خشوع قلب و همچنین
مانع انفاق یعنی هزینه کردن اموال در راه خداس���ت ،خداوند در این
آیه سخن از دنیا را به میان میکشد تا حقیقت آن را برای بندگان خود
آشکار کند.
خداوند پنج ویژگی برای زندگی پست دنیایی بیان میکند:
 .1بازی :حرکاتی منظم برای یک هدف خیالی؛
 .2لهو :آنچه که انسان را از امری مهم باز میدارد؛
 .3زینت و آرایش؛
 . 4فخرفروشی؛
 .5فزونی طلبی و مباهات به میزان اموال و فرزندان.
زندگی دنیوی سرابی بیش نیست و زایل میشود و همواره حداقل
با برخی از موارد فوق عجین است.
52

مرحوم شیخ بهایی در این زمینه تعبیر جالبی دارد و موارد مذکور
را بر مراحل مختلف عمر انسان تطبیق میکند:

المیزان ،ج 19ص164

.1در سالهای اول زندگی ،شیفته بازی است.
.2در سنین نوجوانی ،بیشتر به امور سرگرمکننده که او را از کارهای
جدی و مهم باز دارد ،توجه میکند.
.3در حوالی بلوغ ،بیشتر به ظاهر خود اهمیت میدهد؛ مدلهای
مختلف مو ،لباسهای زیبا و ...
.4در سالهای اول جوانی بیشتر به فخرفروشی نسبت به خاندان
و یا امور دیگر میپردازد و جویای شهرت است.
.5و در اواخر جوانی تا پایان عمر ،بیشترین اهتمامش به جمعآوری
اموال و زیادکردن و ساماندادن به فرزندان است.
البته این سیری است که معموال اتفاق میافتد و ممکن است در
ً
افراد مختلف ،گوناگون باشد؛ مثال ممکن است کسی که وارد مراحل
ً
بعدی میشود ،هنوز از مراحل قبلی کامال تهی نشده باشد و معجونی
از ݘ
همه این امور را داشته باشد.

در محضر معصومان؟مهع؟
امام صادق؟ع؟ :هر کس نس���بت به دنیا بیرغبت شود ،خداوند در
قلب او حکمت قرار میدهد و زبانش را ب ه حکمت جاری میکند و
او را از عیوب دنیا ،از دردها و درمانهایش آ گاه میکند و او را سالم از
دنیا به دیار سالمت می برد.
الكافي ،ج ،2ص128 :

یویند یگدنز لحارم
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حقیقت زندگی دنیوی

ﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈﮉ
ﮊﮌﮍﮎﮏﮐﮑ...ﮮ
ﮋ
...مانندبارانی کهمحصولآن کشاورزانراشادمان کند،سپس
پژمرده شود و آن را زرد بینی آنگاه خشک و شکسته شود؛ و در
آخرت،همعذابیسختهستو همآمرزشو خوشنودیای
از سویخدا؛و زندگانیدنیویجز کاالیفریبنیست.

ﭶﭷﭸﭹﭺ...
زندگ���ی دنیا هر چند در چش���مان م���ا زیبا و دلرباس���ت ولی در
عی���ن ح���ال کوتاه و گذراس���ت؛ همچ���ون بارانی ک���ه باعث رویش
گیاهان میش���ود و کشاورزان با دیدن آن شادمان میشوند؛ سپس
محص���والت رش���د میکنند تا اینک���ه پس از پایان رشدش���ان رو به
زردی میگذارند و در نهایت تبدیل به گیاهانی خشک و شکننده
میشوند و باد به راحتی آنها را به این سو و آن سو پراکنده میکند
و اثری از آنها باقی نمیگذارد .المیزان ،ج ،19ص165
ً
آرى مراحلى را كه انسان در طول مثال هفتاد سال طى مىكند،
در گياه���ان تنها در چند ماه ظاهر مىش���وند ،و انس���ان مىتواند با
نشس���تن در کنار کش���تزار و تفکر در سرنوش���ت گیاهان ،حقیقت
زندگانی دنیاییاش را مشاهده کند.
54

دنی ��اچ ��و ُحبابیس ��تلیک ��نچ ��هحب ��اب؟!
ن ��ی ب ��ر س ��ر آ ب بلک ��ه ب ��ر ر و ی س���ر ا ب
وآن نی ��ز س ��رابی ک ��ه بینن ��د ب ��ه خ���واب
وآنخوابچهخواب؟!خواببدمستخراب

ﮃﮄﮅﮆﮇ ...
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؛ عدهای حقیقتا در عذابی بسیار سخت
ب���ه س���ر خواهند برد و در مقاب���ل ،عدهای دیگ���ر از برترین نعمتهای
روحانی یعنی مغفرت و رضای الهی برخوردار خواهند بود ،چه رس���د
به نعمتهای جسمانی همچون بهشت و حور و قصور.
ݘ
فریبنده دنیا هستند كه دنيا را هدف
البته باید دانست کسانی
نهايى خود قرار مىدهند و به آن دل مىبندند ،و بر آن تكيه مىكنند
و آخرين آرزويش���ان وصول به آن اس���ت ،اما اگر مواهب اين جهان
مادى وسيلهاى براى وصول به ارزشهاى واالى انسانى و سعادت
ݘ
مزرعه آخرت ،و قنطره و پلى
جاودان باشد هرگز دنيا نيست ،بلكه
براى رسيدن به آن هدفهاى بزرگ است .تفسير نمونه ،ج ،23ص 353و 354
در محضر معصومان؟مهع؟
ام���ام علی؟ع؟ :همچون کس���انی که رغبتی به دنی���ا ندارند ،به آن
توانگر ناز پرورده
بنگرید؛ زیرا دنیا بهزودی ساکنانش را از خود میراند و
ِ
را دردمند میکند؛
ݘ
خوشایند
امور
به
ِ
اندکی بهره خود از دنیا توجه کنید تا مبادا فراوانی ِ
ِ

آن شما را فریب دهد.

میزان الحکمة ،ج ،4ص 103

یویند یگدنز تقیقح
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مسابقه قرآنی مغفرت

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮡﮣﮤ
ﮢ
ﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮨﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮥﮦﮧ ﮩ
پیشی بگیرید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتى كه
پهنای آن به پهنای آسمان و زمين است و براى آنان كه به
خدا و فرستادگانش ايمان آوردهاند؛ آماده شده است ،اين
فضل خداوند است كه آن را به هر كس بخواهد مىدهد؛ و
خداوند دارای فضل بزرگ است!

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ...
پس از آش���نا ش���دن با حقیق���ت دنیا یعن���ی ناپای���داری و باطن
ݘ
مس���ابقه عظيم روحان���ى برای
پ���وچ آن ،خداون���د م���ردم را ب���ه ي���ك
بهدستآوردن آنچه پايدار است و سزاوار هر گونه تالش و كوشش
اس���ت دعوت میکند و از مردم میخواهد که به سوی دو امر زیر از
یکدیگر پیشی بگیرند:
.1مغفرت و آمرزشی از جانب پروردگار؛
.2بهشتی که پهنای آن به اندازه پهنای آسمان و زمین است.
در حقيق���ت مغف���رت پروردگار كليد بهش���ت اس���ت؛ چراكه تا
انس���ان از گناه پاك نشود اليق ورود به بهشت و جوار قرب پروردگار
56

نخواهد بود .همان بهش���تى كه ݘ
پهنه آسمان و زمين را فرا مىگيرد،
و از هم اكنون آماده براى پذيرايى مؤمنان اس���ت ،تا كس���ى نگويد
بهشت نسيه است ،و بر نسيه دل نبايد نهاد ،گرچه به فرض نسيه
بودن از هر نقدى نقدتر محس���وب مىشد؛ چرا كه از سوى خدايى
وعده داده ش���ده كه قادر بر همه چيز اس���ت ،تا چه رسد به اين كه
ً
كامال نقد و االن موجود است .تفسیر نمونه ،ص 359و 360
پيش���ى گرفتن به س���وى مغفرت پروردگار و بهشت او ،از طريق
اس���باب آن اس���ت ،مانند توبه ،جبران کوتاهیهای گذش���ته و در
نهایت انجام اعمال صالح و پرهیز از محرمات الهی.

ﮣﮤﮥﮦ...
اگرچه برای رسیدن به سعادت و بهشت برین تالش و کوشش
انسان الزم است ولی انسان هرچقدر هم خوب باشد و بکوشد ،باز
هم حقی بر گردن خداوند نخواهد داشت؛ المیزان ،ج ،19ص. 166چگونه
حقی داش���ته باشد درحالیکه هستی انسان و هرآن چه در اختیار
دارد ،همه متعلق به آفریدگار جهان است؟! بلکه خداوند از روی
فضل و بخشش بینهایت خود خواسته است که این پاداشهای
چشمگیر بهمؤمنان و بندگان شایستهاش برسد.
در محضر معصومان؟مهع؟
امام علی؟ع؟ :آ گاه باش���يد ك���ه امروز روز تمرين و مهیاش���دن ،و فردا
زمان مسابقه اس���ت ،پاداش و جزاى برنده ،بهش���ت و فرجام بازنده،
دهام که خواهانش و
آتش است ...بدانید که من همچون بهشت ندی 
هم چون آتش ندیدهام که گریزانش ،در خواب باشند!
نهج البالغة ،خطبه28

ترفغم ینآرق هقباسم
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مصائب و تقدیر الهی

ﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ
هی���چ مصیبت���ی در زمین (مانند قحط���ی و زلزل���ه) و نه در
جانهای ش���ما (مانند بیماری و اندوه) نمیرسد مگرآنکه
پی���ش از آنکه ایجادش کنیم در نوش���تهای موجود اس���ت؛
قطعا این بر خدا آسان است!.

ﮯﮰﮱﯓ...
از آنجا که مؤمنان برای س���بقتگرفتن به سوی مغفرت خداوند
ت آوردن بهش���ت جاویدان ،ناگزی���ر از زندگی دنیا و تحمل
و بهدس��� 
س���ختیها و مصیبته���ای آن هس���تند ،خداون���د پس از اش���اره به
حقیقت زودگذر دنیا و تشویق به دلنبستن به آن ،در این آیه ،تسلیم
در براب���ر قضای الهی را – که بر اس���اس حکمت بیانتهای پروردگار
اس���ت -مط���رح میکند که مقام���ی باالتر از زهد اس���ت و از باالترین
درجات ایمان به حساب میآید .من هدی القرآن ،ج ،15ص( 87باتصرف)
آرى مصائب���ى ك���ه در زمي���ن رخ مىده���د همچ���ون زلزلهه���ا و
س���يلها و طوفانها و آفات مختل���ف ،و همچنين مصائبى كه در
نفوس انس���انها واقع مىش���ود مانند مرگ و ميرها ،و انواع حوادث
َّ
دردناك���ى كه دامان انس���ان را مىگيرد ...همه و هم���ه از قبل مقدر
58

شده ،و در لوح محفوظ ثبت است .در اینجا سؤالی پیش میآید:
آیا وقوع حتمی حوادث و تعیین مقدرات انس���ان در علم الهی
و لوح محفوظ تالش انسان را نفی نمیکند و آیا انسان نباید تسلیم
محض حوادث باشد؟
پاسخ آن است که قرآن این حوادث را به عنوان آزمایش حتمی
ݘ
وظیفه انس���ان مقاومت و صب���ر در برابر
انس���ان معرفی میکند ک���ه
آنها و یاد خداس���ت .یعنی انس���ان مؤمن تمام ت�ل�اش خود را برای
شناخت طبیعت و مشکالت زندگی و حل آنها بهکار میبرد ولی
در عین حال خود را فقط مأمور به انجام وظیفه میداند و نتیجه را
به خداوند واگذار

میکند .تفسیر قرآن مهر ،ص( 387باتصرف)

در محضر معصومان؟مهع؟
ام���ام س���جاد ؟ع؟ :صبرک���ردن و راضیب���ودن از خداوند؟ج؟ ،رأس
پیش���امد خوش���ایند یا
فرمانب���رداری از اوس���ت؛ و ه���ر ک���س در هر
ِ
ّ ّ
ناخوش���ایند ،صبر کند و از خداوند راضی باشد ،خداوند عزوجل
برای او تقدیری نمیکند مگراینکه خیر او باشد.
الکافی ،ج ،2ص60

یهلا ریدقت و بئاصم
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ّ
واقعیت زهد

ﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ...ﯷ
تا بر آنچه از دس���تتان رفت افس���وس مخورید و به آنچه به
شما داه است دلخوش مشوید ...

ﯧﯨﯩﯪﯫ...
در ݘ
آیه پیش���ین خداوند بیان نمود که هر اتفاق و مصیبتی که در
جهان رخ میدهد ،از پیش در کتابی ثبت ش���ده اس���ت؛ سؤالی که
پیش میآید این اس���ت که دانس���تن یا ندانستن این امر چ ه فرقی به
حال ما دارد؟ چرا خداوند این حقیقت را برای ما بیان نموده است؟
خداوند در این آیه ،به این سؤال پاسخ میدهد و بیان میکند:
علت بیان آن حقیقت ،این است که:
ً
.1به خاطر نعمتهایی که از دستتان میرود یا اساسا از اول به
آن دسترسی پیدا نمیکنید ،اندوهگین نشوید.
.2و ب���ه خاط���ر نعمتهای���ی ک���ه خداون���د ب���ه ش���ما میده���د،
خوشحال نگردید.
ّ
اگ���ر انس���ان یقین کند آنچ���ه برایش پی���ش آمده ،ام���ری مقدر و
حتمی بوده و امکان نداش���ته که برایش پیش نیاید و نعمتهایی
که به او داده ش���ده ،تنها امانتی است که تا زمانی معین در دست
اوس���ت ،به خاطر از دس���ت رفتن نعمتها ،بی���ش از حد غمگین
60

نمی ش���ود و اگر نعمتی به او داده ش���ود نیز بیش از حد خوشحالی
نمیکند.

المیزان ،ج ،19ص167

«حقیقت زهد»،
نکت���ه قابل توجه اینک���ه در روایات ،برای بیان
ِ
به این آیه تمس���ک کردهاند؛ چراکه زه���د یعنی «بیرغبتی به دنیا»
و روش���ن اس���ت کس���ی که به دنیا بیرغبت اس���ت و دنی���ای فانی
برایش ارزش و اهمیتی ندارد ،چنین حالی خواهد داش���ت؛ یعنی
نه بهدس���ت آوردن آن ،او را سرخوش و از خود بیخود میکند و نه
از دس���ت دادن���ش ،برایش اندوهی ایجاد میکن���د .فرض کنید که
خاک بیارزش در دستان کسی باشد؛ آیا اگر او آن خاک را
مشتی ِ
به شما بدهد ،از خوشحالی سر از پا نخواهید شناخت؟! و یا اگر آن
را از ش���ما دریغ کند ،غمهای عالم بر دل ش���ما مینشیند؟! دنیا در
برابر آخرت ،برای افراد با بصیرتی که از حقیقت دنیا آ گاه ش���دهاند،
از مش���تی خاک نیز کمارزشتر است! از نگاه آنان نعمتهای دنیا،
تنها زمانی ارزش پیدا میکند که برای آبادانی آخرتش���ان و بهدست
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؟ :ݘ
همه زهد ،میان دو جمله از ق���رآن قرار دارد؛
َ لاَ ْ
َ
ُ
َ ُ لاَ ْ
یعنی « ِلك ْي َتأ َس ْوا َعلى َما ف َاتك ْم َو َتف َر ُحوا ِب َما َآتاك ْم»
نهج البالغه حکمت 439

دهز تّیعقاو
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تکبر و فخر فروشی

 ...ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
 ...و خداوند هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد

 ...ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
«مختال» از «خيال» گرفته شده و بهمعناى «متكبر و خودپسند»
پندار برترى بر ديگران ،پيدا
خيال فضيل���ت و
اس���ت؛ زيرا تكبر ،از
ِ
ِ
مىش���ود« .فخ���ور» صيغ���ه مبالغه از م���اده «فخر» بهمعناى كس���ى
است كه بسيار بر ديگران فخرفروشى مىكند .تفسیر نمونه ،ج ،23ص366
در آیات پیشین و ابتدای همین آیه ،بیان شد که همه اتفاقات
و مصیبتها به تقدیر الهی صورت میگیرد؛ در پايان آيه مىافزايد:
«خداوند هيچ متكبر فخرفروشى 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؛
چراکه این دو صفت ،بر اس ��اس پنداری باطل ش ��کل گرفته است و
خداوند؟ج؟ -که حق محض است -از باطل بیزار است؛ افراد متکبر
و فخرفروش ،نعمتها و تواناییهایی را که در اختیار دارند ،از خود
و برای خود میپندارند؛ درحالیکه آنها ،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 مصیبتها
در لوح محفوظ و لزوم زهد و بیرغبتی مؤمنان به دنیا دارد؟
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دی���دگاه اول :ب���ا توجه به اینکه س���خن در م���ورد مصیبتها بود
و مصیبته���ا تکب���ر و خودپس���ندی را در هم میش���کند ،خداوند
ای���ن فراز را در پایان بحث آورده اس���ت .تنها افرادی گرفتار اين دو
صفت ناپس���ند میش���وند كه مس���ت ناز و نعمتن���د ؛ وجود آفات و
مصائب براى کسانی كه قابل بيدارى و هدايتند ،اين مستى را از
بی���ن میبرد و به دنبال آن ،آثار آن یعنی خودپس���ندی و غرور نیز از
بین میروند .تفسیرنمونه ،ج ،23ص366

دیدگاه دوم :با توجه به اینکه س���خن در م���ورد تقدیر الهی بود و
منشأ این دو صفت ناپسند ،نادیدهگرفتن تقدیر الهی در نعمتها
و نس���بتدادن نعمتها به خود بود ،این فراز در پایان بحث آمده
است .المیزان ،ج ،19ص.168

در محضر معصومان؟مهع؟
رسول خدا؟ص؟ فرمود:
َ
ُ َّ
َ
َ
َ ُ ُ َ َّ َ َ
بر
ال یدخل الجنة من کان فی ق ِلبه ِمثقال ذر ٍة ِمن ِک ٍ
کسی که در دلش ّ
ذرهای ّ
تکبر باشد ،وارد بهشت نخواهد شد؛
مردی گفت :انسان دوست دارد که جامه و کفش زیبا استفاده
کند (،آیا این نیز ّ
تکبر شمرده میشود؟) پیامبر ؟ص؟پاسخ داد:
ّإن َ َ ٌ ُ ُ
الجمال؛ ِ ُ َ َ ُ َ ّ َ َ ُ ّ
اس
اهلل جمیل و ی ِح ّب َ ِ
الکبر بطر الح ِق و غمط الن ِ
خداوند؟ج؟ زیباس���ت و زیبایی را دوس���ت دارد؛ کبر ،سرکشی
در برابر حق و حقیر شمردن مردم است.
میزان الحکمة،ج ،10ص15

یشورف رخف و ربکت
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فخرفروشی و بخل

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
آنان که بخل میورزند و مردم را نیز به بخل وا میدار ند؛ و هر
که رویگردان شود قطعا خداست که بینیاز و ستوده است.

ﯸ ﯹ ﯺ ...
در پای���ان ݘ
آی���ه پیش���ین بیان ش���د ک���ه خداوند هیچ خودپس���ند
فخرفروش���ی را دوست ندارد؛ حال در این آیه ،خداوند علت اینکه
آنان را دوس���ت ندارد بیانمیکند و آن این اس���ت که خودپسندان
و فخرفروشان:
اوال خود بخیل هس���تند؛ چراکه خودپسندی و فخرفروشی آنها
وابس���ته به اموالی اس���ت ک���ه در اختی���ار دارند و با از دس���ت دادن
ای���ن امول ،دیگر ابزاری برای خودپس���ندی و فخرفروش���ی نخواهند
داشت؛ از اینرو از دادن اموال خود به دیگران ،خودداری میکنند
و نس���بت به آن بخل میورزند؛ زیرا این کار را برای خود خس���ارت
محض میپندارند .المیزان ،ج ،19ص168
ثانیا دیگران را نیز به بخل دعوت میکنند .علت اینکه دیگران
را نیز به بخل دعوت میکنند ،دو امر است:
.1آنان چون بخ���ل را برای خود امری مطلوب میپندارند و آن را
دوست دارند ،برای دیگران نیز آن را امری مطلوب میدانند.
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.2اگر گشادهدس���تی و بخش���ندگی در بین مردم رایج ش���ود و به
انفاق در راه خدا روی آورند ،این امر باعث میشود آنان به صفت
مذموم بخل شناخته شوند و به هر حال این باعث بیآبرویی آنان
در

جامعه میشود .المیزان ،ج ،19ص168

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ...
براى اينكه تصور نش���ود اصرار و تا كيد خداوند در مورد انفاق و
ترك بخل -كه همه براى تش���ويق آنها به انفاق است ،-از نياز ذات
پاك او سرچش���مه مىگيرد ،در پايان آي���ه مىافزايد« :هر كس از اين
دس���تور رو ىگردان ش���ود به خدا زيانى نمىرساند؛ زيرا خداوند بى
نياز و مورد ستايش است»بله ،همه به او نيازمندند و او از همگان
اصلى همه چيز ،نزد اوس���ت
بىنياز اس���ت؛ چرا كه خزائن و منابع
ِ
ݘ
و از آنجا كه جامع ݘ
همه صفات كمال اس���ت شايس���ته هر حمد و
ستايش نيز مىباشد .تفسیر نمونه ،ج ،23ص370
در محضر معصومان؟مهع؟
امام موسی کاظم؟ع؟:انسان گشادهدست و خوشاخالق ،تحت
حمایت خداوند قرار دارد و خداوند او را رها نمیکند تا اینکه وارد
ِّ
وصی پیامبری را مبعوث
بهش���تش نماید؛ و خداوند هیچ پیامبر و
ݘ
هم���ه صالح���ان،
نک���رده مگراینک���ه گشادهدس���ت ب���وده اس���ت و
گشادهدس���ت بودهاند؛ و پدرم پیوس���ته -تا زمانی که از دنیا رفت-
مرا به بخشندگی و گشادهدستی توصیه میکرد.
الکافی ج 4ص39

لخب و یشورفرخف
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پیامبران و عدالت اجتماعی

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛ...ﭯ

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

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ...
از آنج���ا ك���ه س���بقت ب���ه س���وى رحم���ت و مغفرت و بهش���ت
پروردگار -كه در آيات قبل به آن اش���اره ش���ده ب���ود -نياز به رهبرى
«رهب���ران اله���ى» دارد در آيه مورد بحث -ك���ه از پرمحتواترين آيات
ݘ
برنامه
قرآن است -به اين معنى اشاره كرده و هدف ارسال انبياء و
ً
آنها را دقيقا بيان مىكند .تفسیر نمونه ،ج ،23ص370
بر اس���اس این ݘ
آیه ش���ریفه ،خداون���د پیامبران الهی را به س���ه امر
مجهز نموده و آنان را به سوی مردم فرستاده است:
ّ .1بینات :یعنی دالیل روشن که معنای گستردهای دارد و عالوه
بر معجزات ،شامل دالیل عقلی نیز میشود .تفسیر نمونه ج ،23ص370
ݘ
دربردارنده برنامهای جامع
 .2کتاب :یعنی کتابی آس���مانی که
ݘ
برای تامین سعادت دنیوی و اخروی مردم باشد.
 .3میزان (ترازو) :یعنی وس���یلهای برای سنجش حق از باطل و
معیار س���نجش چیس���ت ،دیدگاههای
خ���وب از بد .در اینکه این
ِ
گوناگونی وجود دارد که به دو مورد اشاره میشود:
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الف.دی���ن خ���دا :زی���را دی���ن خ���دا وس���یلهای اس���ت ک���ه با آن
اعتقادات و اعمال مردم وزن میشود و مورد سنجش قرار م َ
ی گیرد.
المیزان ،ج،23ص171

ب.عقل :زیرا این عقل اس���ت که میتواند تش���خیص دهد که
آیا احکام و مقررات الهی به خوبی در جامعه اجرا میش���وند یا نه؟
تفسیر نمونه ،ج ،23ص371

ﭙﭚﭛ
در ادام���ه ب���ه یک���ی از مهمترین اه���داف بعثت پیامبران اش���اره
میکند و آن برقراری عدالت اجتماعی است.
نكته جالب در جمله «ﭙ ﭚ ﭛ» اين اس���ت كه از
«خود جوش���ى مردم» س���خن مىگويد ،نمىفرمايد :هدف اين بوده
ك���ه انبي���اء انس���انها را وادار به اقامه قس���ط كنند ،بلك���ه مىگويد:
ه���دف اين بوده كه مردم ،مجرى قس���ط و عدل باش���ند! آرى مهم
اين اس���ت كه مردم چنان س���اخته ش���وند كه خود مجرى عدالت
گردند ،و اين راه را با پاى خويش بپويند .تفسیر نمونه ،ج ،23ص372
در محضر معصومان؟مهع؟
َ
ْ َ
األرض َب ْعد َم ْو ِت َها؛ زمین
امام موس���ی کاظم؟ع؟ در مورد آیه ُ«ي ْح ِيي

را بع���د از مرگ���ش زنده میکن���د» فرمود :منظ���ور زندهک���ردن زمین با
باران نیست ،بلکه خداوند مردانی را میفرستد که عدالت را زنده
میکنند و با زنده شدن عدالت زمین نیز زنده میشود.
الکافی ،ج ،7ص174

یعامتجا تلادع و ناربمایپ
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آهن نعمت ویژه الهی

...ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ
ﭩﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭪ
ﭤﭥﭦﭧﭨ

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 میدهند ،بشناسد؛ قطعا
خدا نیرومند و شکستناپذیر است.
ﭝ ﭞ ...

خداوند در ݘ
آیه پیش به بعثت پیامبران و ابزارهای س���هگانه آنان
برای برپایی عدالت اجتماعی اش���اره نمود؛ ولى از آنجا كه به هر
حال در يك جامعه انس���انى هر قدر س���طح اخ�ل�اق ،اعتقاد و تقوا
باال باش���د باز افرادى پيدا مىشوند كه س���ر به طغيان و گردنكشى
ب���ر مىدارند و مانع اجراى قس���ط و عدل خواهند ب���ود لذا در ادامه
آيه مىفرمايد :ما آهن را نازل كرديم كه در آن ّقوت شديدى است.
آرى تجهي���زات س���ه ݘ
گانه انبيای اله���ى براى اج���راى عدالت وقتى
ݘ
مىتواند به هدف نهايى برسد كه از ضمانت اجرايى آهن و «باس
شديد» آن برخوردار باشد.

تفسیر نمونه ،ج ،23ص 372و 373

در اینجا منظور از نازلکردن ،خلقکردن و آفریدن است و این تعبیر در
قرآن در مورد دیگر مخلوقات خداوند نیز بهکار رفته است .المیزان،ج،19ص172

البته آهن ،عالوه بر «بأس ش���دید» ،فواید بس���یار فراوان دیگری نیز
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برای مردم دارد که روش���نتر از آن اس���ت که نیاز به توضیح داش���ته
باشد.

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ...

ب���ا خلقت آهن و فراهمش���دن ابزار جنگ و دف���اع ،ݘ
زمینه این امر
«یاری خداوند و پیامبرانش»
فراهم میشود که بندگان خدا در آزمون ِ

شرکت کنند و سره از ناسره مشخص شود .البته همه اینها در علم
َ
الهی مش���خص اس���ت و اینکه در اینجا تعبیر « ِل َي ْعل َم؛ برای اینکه
بداند  » ...بهکار رفته به معنای عدم آ گاهی خداوند نیس���ت ،بلکه
به معنای تحقق خارجی آن چیزی اس���ت ک���ه خداوند میداند که
این تعبیر نیز در قرآن،فراوان بهکار رفته است .منظور از یاری خداوند
ݘ
جامعه دینی و گس���ترش
و پیامبران���ش ،جهاد در راه او برای دفاع از
حق و عدالت است.

المیزان ،ج ،19ص172

ﭫ ﭬﭭﭮ
البتهخداوندنیرومندو شکستناپذیراستو نیازیبهیاریندارد.
ب���راى او ممكن اس���ت ب���ا يك اش���اره هم���ه دش���منان را نابود و
اوليائ���ش را پي���روز گرداند ،ول���ى هدف اصلى ك���ه تربيت و تكامل
انسانهاس���ت از اين طريق حاصل نمىگ���ردد ،لذا آنها را دعوت
به يارى آیين حق كرده است .تفسیر نمونه ،ج ،23ص375
در محضر معصومان؟مهع؟
امیرالمؤمنین ؟ع؟ :همانا خداوند عز و جل جهاد را واجب کرد
و آن را ،بزرگ داش���ت و یار و یاور خود قرار داد؛ به خدا قس���م دنیا و
ݘ
واسطه جهاد اصالح میشوند.
دین تنها به
الکافی ج ،5ص8

یهلا هژیو تمعن نهآ
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پیامبران الهی

ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ
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.
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ...
چنانك���ه مىداني���م ش���يوه قرآن اين اس���ت ك���ه بع���د از بيان يك
سلسله اصول كلى تعليمات خود ،اشاره به سرنوشت اقوام پيشين
مىكن���د تا ش���اهد گويايى براى آن باش���د .در اينجا ني���ز بعد از ذكر
مس���ائل پيش���ين در باره ارس���ال رس���والن بههمراه بين���ات ،كتاب و
ميزان ،و همچنين لزوم سبقت مردم بر يكديگر در رسیدن به غفران
پروردگار و س���عادت جاويدان ،از بعضى از اقوام و پيامبران پيشين
نام مىبرد و اين اصول كلى را در زندگى آنها مجسم مىسازد.
نخست از «نوح» و «ابراهيم» ؟امهع؟ كه شيخ االنبيا و سر سلسله
رس���والن ح���ق بودند ش���روع ك���رده ،مىفرمايد :م���ا ن���وح و ابراهيم را
فرس���تاديم ،و در دودمان آنها نبوت و كتاب آس���مانى قرار داديم.
تفسیر نمونه ،ج ،23ص379
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ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ام���ا همگى از اي���ن ميراث ب���زرگ و مواهب عظي���م خداوند؟ج؟
بهره نگرفتند ،بلکه گروهى در پرتو آن هدايت يافتند ،و بسيارى از
آنها فاسق و گنهكار و بىايمانند.
آرى نبوت توأم با شريعت و آئين از نوح؟ع؟ شروع شد ،و بعد از
او ابراهيم؟ع؟ ،پيامبر اولو العزم ديگر ،اين خط را تداوم بخشيد ،و
همچن���ان در طول اعصار و ق���رون در فرزندان و دودمان آنها ادامه
يافت ،اما هميش���ه اقليتى از اين نور هدايت بهره گرفتند در حالى
كه اكثريت راه خطا را در پیش گرفتند! تفسیر نمونه ،ج ،23ص379
با توجه به این آیه ،روش���ن میش���ود انتساب به انبیا و صالحان
ی���ا ادعای پی���روی از آن���ان ،ب���ه تنهای���ی نمیتواند عام���ل صالح و
نیک���وکاری باش���د؛ بلک���ه علت حقیقی در رس���یدن به ای���ن مقام،
پیروی از این س���رمایههای پیامبری و عمل کردن به س���یره نیکوی
آنان است .منهدی القرآن ،ج ،15ص( 109باتصرف)
در محضر معصومان؟مهع؟
امام محمد باقر؟ع؟ :ش���ريعت (آيين) نوح اين بود كه خداوند؟ج؟
ب���ه يگانگ���ى ،اخ�ل�اص و شريكنداش���تن پرس���تش ش���ود و اي���ن،
همان فطرتى اس���ت كه مردم بر آن سرشته شدهاند .و خداوند؟ج؟
از ن���وح؟ع؟ و پيامب���ران دیگ���ر ،پيم���ان گرف���ت ك���ه خداوند؟ج؟ را
بپرس���تند و چيزى شريك او نگردانند و همچنین او را به نماز  ،امر
ّ
(ب���ه معروف) و نهى (از منكر) و حرام و حالل ،مكلف و مأمور كرد
اح���كام ح���دود و ارث را بر او فرض نكرد؛ اين ش���ريعت نوح بود.
و
ِ
الكافي ،ج ،8ص282 :

یهلا ناربمایپ
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پیروان عیسی

ﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ...ﮪ

سپس به دنبال آنها فرس���تادگان خود را پياپى فرستاديم و

عيسى بن مريم را در پى آنان روانه كرديم و به او انجيل داديم
و در دلهاى كسانى كه از او پيروى كردند رأفت و قرار داديم،
و رهبانيتى را (ترك دنيا و انقطاع از مردم براى عبادت را) هم
از خود اختراع كردند ...
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 میکند که یکی پ���س از دیگری آمدند و وظیفه
خود را به بهترین نحو انجام دادند.
َ
آثار ِه ْم»
عبارت���ی که برای بیان این حقیقت ب���ه کار رفته« ،على ِ
اس���ت كه نش���ان میدهد پيامبران مختلف هر كدام همان راهى

را ك���ه پيامبر پيش���ين طى كرده بود ،ط���ى مىكردند و همان هدف
آنان را دنبال میکردند .بنابراین پيامبران با آهنگى يكس���ان و يك
نواخ���ت ،و اهدافى هماهنگ ،يكى بع���د از ديگرى قدم به عرصه
وجود گذاشتند ،و تعليمات يكديگر را تاييد و تكميل كردند؛ اين
تعبير و در حقيقت اشاره زيبايى به «توحيد نبوت» است.
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ...
روند ارس���ال پیامبران ادامه داش���ت تا اینک���ه نوبت به حضرت
عیس���ی؟ع؟ رسید که خداوند به او کتاب آس���مانی انجیل را داد.
خداوند در ادامه به بیان سه ویژگی از پیروان مسیح ؟ع؟ میپردازد:
.1رأفت :مهربانی نسبت به کسی که انسان در صدد دفع ّ
شری
ِ
از او است.
.2رحمت :مهربانی نس���بت به کسی که انسان در صدد جلب
خیری برای او است.
.3رهبانیت :گوش���هگیری و جداش���دن از مردم از روی خشیت
الهی و برای عبادت خداوند.
مراد از قرار دادن رأفت و رحمت در دلهاى پيروان عيس���ى؟ع؟
اين است كه خدا آنان را موفق به رأفت و رحمت در بين خود كرده
ب���ود و در نتيجه بر پايه تعاون و دوس���تی زندگى مىكردند ،خداوند
ياران پيامبر اس�ل�ام را نيز به اين خصلت ستوده و فرمودهُ « :ر َح ُ
ماء
َب ْي َن ُه ْم».

در محضر معصومان؟مهع؟
رس���ول خدا؟ص؟ :کس���انی ک���ه به دیگ���ران رحم میکنن���د ،خداوند
رحم���ن در روز قیامت ب���ه آنان رحم خواهد کرد ،به کس���انی که در
زمین هستند رحم کن تا آنکه در آسمان است به تو رحم کند.
بحار األنوار ،ج ،74ص167

یسیع ناوریپ
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ّ
رهبانیـت

...ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

 ...و رهبانيتى را هم از خود اختراع كردند كه ما برايشان مقرر
نداشته بوديم لكن (آن انتخاب) براى طلب خشنودى خدا
بود؛ كه (البته) آن را هم ،چنانكه در خور رعایت بود ،رعايت
نكردند ،پس به كسانى از آنها كه ايمان آورده بودند مزدشان
را داديم ،و بسيارى از آنان بدکار و نافرمانند فاسق بودند.
ﮓ ﮔ...
رهبانیت -چنانکه گذش���ت -ب���ه معنای کنارهگی���ری از مردم
برای عبادت خداست.
از آي���ه ف���وق در مجموع چنين اس���تفاده مىش���ود ك���ه رهبانيت
در آئين مس���يح نب���وده و پيروانش آن را بعد از او اب���داع كردند و در
آغاز نوعى زهدگرايى و از ابداعات نيك محسوب مىشده است؛
مانند بس���يارى از مراسم و سنتهاى حس���نهاى كه هم اكنون در
ميان مردم رائج اس���ت و کس���ی آنها را به عنوان دستورهای دینی،
به دین نسبت نمیدهد (چون اگر به دین نسبت دهند ،بدعت و
حرام است) .اما متأسفانه این سنت به تدریج به انحراف کشیده
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شد و به اموری که مخالف فرامین الهی بود آلوده گردید.
قرآن در این رابطه میفرماید« :حق آن را آنگونه که باید ،رعايت
نكردند» .این تعبیر نشان میدهد كه اگر حق آن ادا مىشد سنت
خوبى بود و

لی آنان رعایت نکردند .تفسیر نمونه ،ج ،23ص383

البته دین اس�ل�ام در م���ورد رهبانیت موضع���ی منفی گرفت که
علتش همان انحرافات پیشآمده در آن بود؛ انحرافاتی که باعث
ب���ه وجود آمدن مفاس���د اخالقی فراوانی در بین پیروان مس���یحیت
ش���د .به عن���وان نمونه یکی از ای���ن انحرافات ،ت���رک ازدواج بود که
منجر به مفاسد اخالقی فراوانی در کلیسا گردید.

در محضر معصومان؟مهع؟
عثمان بن مظعون  -یکی از اصحاب پیامبر؟ص؟ -پس���ری داش���ت
که از دنیا رفت؛ عثمان که از این موضوع بسیار غمگین شده بود،
ّ
تصمیم گرفت برای تسلی خود ،طریق رهبانیت را در پیش بگیرد
و در مسجد خود محرابی درست کرد و شبانهروز مشغول عبادت
خداوند؟ج؟ ش���د .خبر این کار او به رس���ول خدا؟ص؟ رسید؛ ایشان
به عثمان فرم���ود :ای عثمان ،خداوند؟ج؟ رهبانیت را بر ما واجب
رهبانیت امت من ،جهاد در راه خداست.
نفرموده است؛
ِ
األمالي( للصدوق) ،النص ،ص66 :

تّـینابهر
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حرمت بدعت در دین

...ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟﮠ  ...ﮪ

 ...و رهبانيت���ى را هم از خود اختراع كردند كه ما برايش���ان مقرر
نداشتهبوديملكن(آنانتخاب)براىطلبخشنودىخدابود؛
كه(البته)آنراهم،چنانكهدر خور رعایتبود،رعايتنكردند

...ﮓ ﮔ
در درس پیش���ین با ِابداعی که پیروان حضرت عیس���ی؟ع؟ در
مورد رهبانیت انجام داده بودند ،آش���نا شدیم و بیان کردیم که کار
آنه���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 میکنیم.
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:
.1باید پای چیز تازهای که در دین نبوده ،در میان باشد.
 .2آن چیز تازه به دین نسبت داده شود.
امری که دو ویژگی فوق را همزمان داش���ته باشد ،بدعت است
و از گناهان کبیره شمرده میشود.
البته باید توجه داشت که منظور از امر تازه و بیسابقه در دین،
امری اس���ت که با هیچ یک از قوانین و مقررات اسالم ،هماهنگی
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مقررات کلی اسالم بر
تطبیق
و س���ازگاری نداشته باش���د؛ بنابراین
ِ
ِ
مصادیق جدید و تازه بدعت نیست .منشور عقاید ،ص(219باتصرف)
ازاینرو اگر سنت حس���نهاى در ميان مردم رایج شود كه اصول
كلى آن (مانند دستور زهد) در آئين حق باشد ،و مردم آن سنت را
به طور خاص به دس���تور الهى نسبت ندهند ،بلكه آن را مصداقى
از مصاديق دستورات كلى بدانند و حق آن را ادا نمايند ،كار بدى
نيست .تفسیر نمونه ،ج ،23ص.383.
مث�ل�ا ممک���ن اس���ت در ی���ک فرهنگی به نح���و خاصی ب���ه افراد
احترام گذاش���ته ش���ود که در دین وجود ن���دارد ،اگر آن کار خاص،
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 ،نهتنها گناه و بدعت نیس���ت ،بلکه امری پس���ندیده و
شایستۀ تقدیر است.
آنچه مایه تأس���ف است این اس���ت که بسیاری از بدعتها در
بین انس���انهای متدین رواج پیدا میکند و چنان نسبت به آنها
تعصب به خرج میدهند که نس���بت به تعالیم قطعی آیین اسالم
چنی���ن اهتمام���ی نمیورزند .نمون���های از این م���وارد را میتوان در
برخی از س���نتهای رایج در عزاداری امام حس���ین؟ع؟ مش���اهده
ک���رد که گاه چهره این مراس���م باش���کوه الهی را به گونهای ناپس���ند
برای جهانیان به تصویر میکشد.

در محضر معصومان؟مهع؟
ام���ام ص���ادق؟ع؟ :ه���ر بدعت���ی ،گمراه���ی اس���ت و ه���ر گمراهی،
مسیرش به سوی آتش است.
الکافی ،ج ،1ص57

نید رد تعدب تمرح
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جایگاه تقوا

ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ...ﯢ

ای کس���انی که ایمان آوردهاید ،تقوای الهی پیشه کنید و به
پیامبرش ایمان آورید ....

ﮫﮬﮭﮮﮯ
در ادام���ه مباح���ث گذش���ته و ب���ه عن���وان نتیجهگی���ری از همه
مباحث���ی ک���ه ت���ا کن���ون ارایه ش���ده ،خداون���د مؤمن���ان را ب���ار دیگر
مخاط���ب قرار داده و اولین دس���توری که میده���د ،رعایت تقوای
الهی است.
حقيق���ت تق���وا« :تق���وا» در اص���ل از م���اده «وقاي���ه» ب���ه معن���اى
«نگهدارى يا خويش���تندارى» اس���ت و به تعبير ديگر  ،يك نيروى
كنت���رل درونى اس���ت ك���ه انس���ان را در برابر طغيان ش���هوات حفظ
ماش���ين وجود
مىكن���د و در واق���ع ،نقش ترم���ز نيرومندى را دارد كه
ِ
انسان را در پرتگاهها حفظ و از تندرو ىهاى خطرناك ،باز مىدارد.
در احادي���ث اس�ل�امى و همچني���ن كلم���ات دانش���مندان،
تش���بيهات فراوانى براى تجس���م حالت تقوا بيان شده است ،امير
مؤمنان على؟ع؟ مىفرماید« :تقوا همچون مركبى اس���ت راهوار كه
صاحبش بر آن سوار است و زمامش در دست او است و تا اعماق
بهشت او راه پيش مىبرد» .نهجالبالغة ،خطبه16
78

بعضى ،تقوا را به حالت كسى تشبيه كردهاند كه از يك سرزمين پر
از خار عبور مىكند ،سعى دارد دامن خود را كامال برچيند و با احتياط
گام بردارد مبادا نوك خارى در پايش بنشيند ،و يا دامنش را بگيرد.
از اين تش���بيه به خوبى اس���تفاده مىشود كه تقوا به اين نيست
كه انسان انزوا و گوشهگيرى انتخاب كند ،بلكه بايد در دل اجتماع
باشد و اگر اجتماع آلوده بوده خود را حفظ كند .تفسیرنمونه ،ج ،1ص79
البته روش���ن است این امر بهمعنای حضور در مکانهای فاسد
و ارتباط با افراد فاس���د نیس���ت؛ بلکه بهمعن���ای حضور در جامعه
و در عی���ن ح���ال حفظ نفس اس���ت ک���ه از مقدم���ات آن ،دوری از
مکانها و اشخاص فاسد است.
در منط���ق قرآن کری���م معیار فضیلت ،تقوا اس���ت؛ خداوند؟ج؟
َّ َ ْ ُ
َ ُ
َ
اهَّلل أ ْتقاك ْم؛ یعنی گرامیترین ش���ما نزد
میفرمای���دِ :إن أ ك َر َمك ْم ِع ْند ِ
خداوند ،با تقواترین شماست .حجرات14:
برخی از آثار تقوا در قرآن:
.1علم و آ گاهی بقره82:
.2برکات اجتماعی همچون عدل و عفو مائدة 8:و بقرة237:
.3گشایش زندگی و

افزایش روزی طالق2 :و3

.4ساماندهی اقتصادی و پرهیز از

ثروتهای ناروا بقرة278:

در محضر معصومان؟مهع؟
امام محمد باقر ؟ع؟:
َ ُ َ اَّ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َّ
ُ ْ َ
َ
لاَ َ ْ َ
اهَّلل َما ِشيعتنا ِإل من أطاع اهَّلل عز و جل.
تذه ْب ِبك ُم ال َمذ ِاه ُب ف َو ِ
مب���ادا دیدگاهه���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 میکنند
الکافی ،ج ،2ص73

اوقت هاگیاج
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پاداش پارسایان و مؤمنان

ﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ
ﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘ ﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ای کس���انی که ایم���ان آوردهاید ،تقوای الهی پیش���ه کنید و

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.

ﮫ ﮬ ﮭ ...ﮰ ﮱ
دومین دس���توری که خداوند؟ج؟ به مؤمنان میدهد ،این است
که به پیامبرش ایمان بیاورند! با توجه به اینکه مخاطب آیه مؤمنان
هستند و باز هم به آنان دستور میدهد که به پیامبرش ایمان آورند،
متوجه میشویم که منظور از ایمان ،تبعیت مطلق و اطاعت کامل
از پیامبر خداست.
ايمانى كه در آيه مورد بحث بدان امر ش���ده ،ايمانى اس���ت بعد از
ايمان ،و مرتبهاى اس���ت ،باالتر از مرتبهاى كه 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؛ ازاینرو خداوند؟ج؟ به مؤمنان
دستور میدهد که تالش کنند به مرتبه باالتر برسند و به جایی برسند
که از پیامبر خدا؟ص؟ کامل فرمانبرداری کنند .المیزان ،ج ،19ص174
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در ادامه خداوند؟ج؟ سه پاداش را به چنین مؤمنانی وعده میدهد:

ﯓﯔ ﯕﯖ
پ���اداش اول :ح���ال که ای���ن ایمان ،ایمانی اس���ت ب���ر روی ایمان،
رحمتی ه���م که خداوند؟ج؟ ب���ه چنین مؤمنان���ی میدهد ،رحمتی
است بر روی رحمت! به همین دلیل خداوند؟ج؟ به چنین مؤمنانی،
دو به���ره از رحمت را وعده میدهد .المیزان ،ج ،19ص .174برخی
گفتهان���د که مقص���ود از دو رحم���ت ،رحمتی در دنی���ا و رحمتی در
آخرت است .تفسیر نمونه ،ج ،23ص395
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ...
پ���اداش دوم :خداوند به این مؤمنان حقیقی ،نوری میدهد که با
آن مسیرش���ان روشن میش���ود و همواره راه صحیح را پیدا میکنند؛
این نور راه آنان را هم در دنیا و هم در آخرت روشن میکند.
المیزان ،ج ،19ص174

در برخی از روایات مصداق بارز این نور ائمه؟مهع؟ دانسته شدهاند
که همواره راه مؤمنان را برای آنان روشن میکنند.

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
پاداش س���وم :خداوند آنان را پاک کرده و گناهانشان را میآمرزد؛
چراکه با عدم آمرزش ،هیچ نعمتی گوارا نخواهد بود.
در محضر معصومان؟مهع؟
رسول خدا؟ص؟ :کس���انی از شما بیشترین نور را در روز قیامت دارند
که بیشترین محبت را نسبت به خاندان محمد؟ص؟ داشته باشند.
شواهد التنزیل لقواعد التفضیل ،ج ،2ص310

نانمؤم و نایاسراپ شاداپ
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گمان باطل اهل کتاب

ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻ

تااهل کتاب گماننبرند کهمسلمانانبهچیزیاز فضلخدا
دسترسی ندارند؛ و بدانند که فضل به دست خداست ،آن
را به هر که بخواهد میدهد ،و خدا دارای فضل بزرگ است.

ﯣﯤ ﯥﯦ...
در آیه پیش���ین بیان ش���د که خداوند پاداش بسیار ویژهای 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
و میفرماید :اگر ما ايش���ان را -با اينكه مرتبهاى از ايمان داش���تند-
امر به ايمان كرديم و به آنان وعده دادیم كه دو بهره از رحمت ،نور
و مغف���رت به آن���ان ارزانى خواهیم کرد ،همه ب���راى اين بود كه اهل
كت���اب خيال نكنند مؤمني���ن هيچ قدرتى ندارن���د ،و به هيچ وجه
دستش���ان به فضل خدا نمىرس���د ،و تنها مؤمنين اهل كتابند كه
اگر ايمان داشته باشند اجرشان دو چندان داده مىشود.
معنای این جمالت با توجه به ش���أن نزول این آیه بیش���تر روشن
میش���ود؛ «رس���ول خدا؟ص؟ جعفر بن ابى طالب را ب���ا هفتاد نفر به
س���وى نجاشى (به حبشه) فرس���تاد  ..به هنگام بازگشت از حبشه
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چهل تن از اهل آن كش���ور كه ايمان آورده بودند  ...همراه جعفر به
مدينه آمدند ،هنگامى كه فقر مالى مس���لمانها را مشاهده كردند،
به رس���ول خ���دا؟ص؟ عرض كردن���د :ما ام���وال فراوان���ى در ديار خود
داري���م ،اگ���ر اجازه فرمائيد به كش���ور خود باز گردي���م و اموال خود را
همراه بياوريم و با مسلمانان تقسيم كنيم؛ پيامبر؟ص؟ اجازه فرمود؛
رفتند و اموال خود را آوردند و ميان خود و مس���لمانان دیگر تقسيم
َّ
َ
ين َآت ْي ُ
«ال ِذ َ
���م ْال ِك َ
ناه ُ
تاب ِم ْن ق ْب ِل ِه ُه ْم ِب ِه
كردن���د ،در اين هنگام آيه
ُي ْؤم ُن َ
ون (»...قصص .)54-52 :نازل گرديد و از آنها تمجيد كرد.
ِ
هنگامى كه اين
اف���رادى از اهل كتاب كه ايمان ني���اورده بودند ُ
َ
���ك ُي ْؤ َت ْونَ
ولئ
َجمل���ه را ك���ه در ذي���ل آيات فوق اس���ت ش���نيدند« :أ ِ
أ ْج َر ُه ْم َم َّر َت ْي ِن ِبما َص َب ُروا؛ یعنی آنها پاداش خود را به خاطر صبر و
استقامتشان دو بار دريافت مىدارند» ،در برابر مسلمانان ايستادند
و گفتند :اى مسلمانان كسانى كه به كتاب شما و كتاب ما ايمان
بياورند ،دو پاداش دارند ،بنا بر اين كسى كه تنها به كتاب ما ايمان
داش���ته باش���د يك پاداش دارد ،همانند پاداش ش���ما! بن���ا بر اين به
اعتراف خودتان ،شما فضيلتى بر ما نداريد! اينجا بود كه آيات فوق
نازل شد ،و اعالم داشت كه مسلمانان نيز دو پاداش دارند ،عالوه بر
نور الهى و مغفرت! الميزان في تفسير القرآن ،ج ،19ص176 :

در محضر معصومان؟مهع؟
امام حس���ن عسگری؟ع؟ :حضرت موس���ی؟ع؟ در مناجاتی که با
خداوند؟ج؟ داشت،از او پرسید :آیا در بین امتهای انبیاء،امتی
برت���ر از امت من  ...وجود دارد؟ خداوند؟ج؟ فرمود :ای موس���ی! آیا
نمیدان���ی که برتری امت محمد؟ع؟ ب���ر همه امتها ،مانند برتری
خود اوست بر همه آفریدگانم؟!
من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص327

باتک لها لطاب نامگ
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فضل الهی در قرآن

...ﯯ ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻ

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

ﯯ ﯰﯱﯲ...
در ادامه آیه پیشین ،خداوند؟ج؟ به اهل کتاب گوشزد میکند
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:
اوال خداون���د؟ج؟ هرچه به بندگانش عطا میکند ،از روی فضل
اوست و نه استحقاق بندگان.
ثانی���ا فض���ل الهی ،به دس���ت خود خداس���ت و به ه���ر کس که
بخواهد و حکمت او اقتضا کند ،فضل خود را میبخشد.
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 بیبهره باشند.
فضل الهی در قرآن
فض���ل در لغ���ت ب���ه معن���ای «زی���اده از آنچ���ه که واج���ب و الزم
است» ،میباشد .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج ،9ص.116
بنابرای���ن هنگام���ی که فضل ،در مورد نعمته���ا بهکار میرود،
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به معنای نعمتی اس���ت که ش���خص اس���تحقاق آن را ندارد و این
معنا همواره در مورد نعمتهای خداوند؟ج؟ صادق اس���ت چراکه
هیچیک 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 میبرند ملک
طلق خداوند؟ج؟ است؛ ازاینرو از منظر قرآن کریم همه بخششها
و نعمته���ای الهی از روی فضل اوس���ت؛ با ای���ن وجود به صورت
ویژه خداوند برخی از امور را از مصادیق فضل خود دانس���ته است
که برخی از آنان عبارتند از:
.1قرآن کریم یونس57:و58
.2رسالت و نبوت بقره90:
.3والیت اهل بیت؟مهع؟ نساء54:؛
نکت���ه قابل توجه در م���ورد فضل بینهایت الهی این اس���ت که
از جان���ب خداون���د؟ج؟ هی���چ بخ���ل و امس���اکی وجود ن���دارد و اگر
مانعی بر سر فضل او وجود دارد از ناحیه نقص و عدم پذیرش خود
بندگان اس���ت و اگر موانع برطرف ش���ود و زمینه فراهم گردد ،فضل
الهی شامل حال بندگان میشود؛ از این رو در قرآن کریم ،موارد زیر
را برای فراهم کردن زمینه فضل الهی معرفی میکند:
.1ایمان روم.45:
.2تقوا انفال.29:
.3دعا نساء32:؛

در محضر معصومان؟مهع؟
امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ :خدا را ی���اد کنید تا او نیز ش���ما را یاد کند؛ زیرا
او یادکننده هر کس���ی اس���ت ک���ه او را یاد کن���د! و از خداوند؟ج؟،
رحمت و فضلش را درخواس���ت کنید؛ زیرا کسی که او را بخواند،
هرگز ناکام و ناامید نخواهد شد.
من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص342
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