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 6/9/1399: تاریخ   61جلسه  –فسطاط  مبارکه سوره در تدریس تدبر خالصه -صبوحی  علی استاد

 

 الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 (865تا  821از آیه ) 52سیاق 

 بود.  361تا  361که از آیه  بندی کردیم جلسه قبلی سياق بيست و ششم را هم جمع

انداد به جای رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و تبعیت از ایشان به جای هشدار نسبت به اتخاذ 

 .تبعیت از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله

 (826تا  861)از آیه  52سیاق 

. شروع یک بحث جدید را در اینجا داریم. این نداریم با آیه قبلش 361هيچ اتصال ادبی و مفهومی بين آیه 

 پيش ميرود. 316ظر ما تا آیه رود؟ از ن بحث تا کجا پيش می

بر خالف تصور ما  :«دُو  مُبِين یَا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَ»

آید تا یک  ی تو بخور! گاهی شيطان میکند؛ شراب حرام است ول آید تا امر حرامی را حالل می که شيطان هميشه می

کند به خدا نسبتی بدهيد که علم به آن  امر حاللی را حرام کند یا راه بازی را ببندد؛ شيطان است که شما را وادار می

خدا نسبت  بدون سند و بدون حجت چيزی را به« وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ» ندارید، حجتی برای آن ندارید.

 تر است! دهيد، بگویيد خدا اینطور راضی

لُونَ شَيْئًا وَلَا آبَاؤُهُمْ لَا یَعْقِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ کَانَ»

 «﴾31۱﴿یَهْتَدُونَ

 نه پدری بند، پای یافته عاقل، پدران موحد عاقل، هدایت هستم، پدرانم رو دنباله من فرماید می یوسف حضرت

بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا » بگویيد توانيد نمی دیگر شما نبود، اینجا هم فهميد می آنچه به بند پای که پدری نه نشد، هدایت که

 فرماید: زند. می می «رُواالَّذِینَ کَفَ» برچسب اینها روی خدا .«عَلَيْهِ آبَاءَنَا

 به یعنی «﴾313﴿لَا یَعْقِلُونَوَمَثَلُ الَّذِینَ کَفَرُوا کَمَثَلِ الَّذِی یَنْعِقُ بِمَا لَا یَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُم  بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ »

 راندن صداهای سر و دارد کهاست،  راعی و چوپان آن کافران مانند این مثل هستند، نفهم ،کلمه حقيقی معنای

اینها این طوری هستند،  .«لَا یَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً»فهمد،  همان را هم نمی کند، ولی می خارج خودش از را حيوانات

 کلمات معنی که قدر هم همين گویند. می چه دانند نمی هم خودشان کنند، می تكرار دارند یک چيزهایی شنيدند،

  .«صُم  بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَعْقِلُونَ» فهمند. نمی چيست، خودشان
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کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْكُرُوا » شما ،کند تان فرق می که قصه مومنان، دیگر شما اما« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»

 را خدا داریم، شكر قبول را خدا فقط ما گویيد می که شما هستيد، خدا انپرستشگر شما که «لِلَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ

 .باشيد داشته را گذشته جاهلی های سنت تكرار نيست قرار دیگر شما بياورید. بجا

فقط و فقط  است بر شما حرام آنكه« إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ»

 آن در خدا و اسم شود ذبح می خدا غير نام شود به الشه، خون، گوشت خوک و آنچه که ذبح می« الْمَيْتَةَ»اینهاست، 

بَاغٍ وَلَا  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ»است، همين  «کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ» چيزها بقيه است، و حرام اینها فقط، شود نمی برده

اضطرار، مضطر  روی از بلكه تجاوز، روحيه بدون خواهی، بدون زیاده مضطر شد، کسی همين را هم اگر «عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

بر اکل  دانم نمی مضطر شد به اکل الشه،« الدَّمَ» مضطر شد به اکل ،«الْخِنْزِیرِ» مضطر شد به اکل ،«الْمَيْتَةَ» شد به اکل

 .«إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»اضطرار،  شرایط در «فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»است، تازه همين را هم  شده ذبح خدا غير نام به آنچه

مثالً دیگر آقا  است، یعنی حرام اینها فقط بگویيم خواهيم حصر مطلق نيست، نمی حصر نسبی است،« إِنَّمَا»

 پس فضوالت حيوانات نبرد، اسم را حيوانات فالن فضوالت دانم نمی است، اینجا پس سگ حالل نبرد اینجا سگ را اسم

 دایره یک در است، یعنی نسبی نيست، حصر است، نه اینها حالل عقرب را اسم نبرد، پس عقرب  است، اینجا حالل

  بفهميم؟ کجا از را دایره آن اینها، فقط گوید می مشخصی

 است که حيوانی است، گوشت حرام این حيوان اهلی بفرماید خواهد می خدا خنزیر یک حيوان اهلی است که

توانی پرورشش بدهی، حيوان  می ها، مثل مرغداریها، ها، مثل دامداری گاوداری مثل ات، خانه در را این توانيد می شما

 آن در سبزیجات مثالً ماکوالت نيست، است، دایره مطلق (3)مائده/ «بَهيمَةُ الْأَنْعامِ»اهلی است. یعنی دایره، دایره 

 روی است. از (3)مائده/ «بَهيمَةُ الْأَنْعامِ» دایره در نيست، آن در حشرات دانم نمی نيست، آن در وحشی حيوانات نيست،

 است،  انعام کجاست؟ سوره شود اشارتاً به این رسيد، تصریحش می« وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ»

د و کن ذکر می آنجا« عَلَيْكُمْ  مَا یُتْلَى»که آن  (3/مائده) «عَلَيْكُمْ أُحَِلَّْت لَكُْم بَهِيَمُة الْأَنْعَاِم إَِلَّا مَا یُتْلَى»

است،  «الْأَنْعَامِ أُحِلََّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ» از استثنای ای آنجااست، الَّ االَّ آن اینجاست، مساوی ، که«إِنَّمَا» این پسهاست.  همين

 بحث محل اینجا اصالً، نيست بحث محل اینجا که دارد، حالل و خيلی چيزها هنوز حرام «بَهيمَةُ الْأَنْعامِ» غير در اال و

داریم،  یک چهار جفت حاللش را ما هستند، شان داد، اهلی پرورش را شود اینها است، در آن چهار پایانی که می در این

بقيه در شرایطی حالل هستند، در شرایطی حرام هستند. آن چهار جفت حالل، گاو است،  داریم، حرامش را یک جفت

دانه دانه شمرده « مِنَ الضََّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ»گوسفند است، شتر است، بز است. که در سوره انعام شمرده است، 

بَهيمَةُ »خنزیر است، خنزیر  آن دارد، جفت حرام یکماده، گویيم، نر و  فت، جفت که میاست، از هر کدام یک ج

 دهم، تازه نمی اجازه را دهم، این می اجازه را تا ۴ بدهی، این پرورش گوسفند مثل توانی می شما یعنیاست،  «الْأَنْعامِ

 ات پرورش خانه در توانی می که حيوانی گوشت؟ حرام و باشد اهلی است، حيوان کرده درست امتحان را برای این

 حرام است، اما مانوس انسان کند، با نمی کند، فرار نمی حمله گيرد، نمی قرارش بدهی، یعنی گازت بدهی، در دامداری

 گوید اجازه خوردنش را ندارید. میگوشت، خدا 
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 آنها روی آوار افتادند، آب در شدند، خفه شدند، الشه قبل ذبح بز، یک وقت مردند، و شتر و گوسفند و گاو حاال

  هستند. حرام شود، اینها الشه می اینها ،شمارد می مائده سوره در که ریخت، آنهایی

 و ءآبا فرهنگ همان در ریشه ،شود، این کتمان حاال این کتمان می« إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ»

است، بخواهد کتمان کند.  کرده حالل خدا که را آنچه بشود، پيدا کسی اگر ایمانی جامعه در حاال دارد. اجدادی

 خودش دکان است، برای دنيایش روزه چند دنبال منافع «یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَیَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا»

ثمن این  آن از هر چی خورند آتش است، می چه هر اینها «نَّارَأُولَئِکَ مَا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا ال»است،  کرده درست

 کسب بابت این از که اعتباری هر کنند، می کسب خودشان برای اعتباری یک کنند می کتمان خورند، می شان کتمان

الْقِيَامَةِ وَلَا یُزَکِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَا یُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ » نيست، خورند این جز آتش می بابت این از که نانی کنند، هر می

 هم حرف خدا اصالً با اینها من، موالی من، موالی گویند می چقدر هر زند، نمی حرف اینها با قيامت روز خدا «أَلِيمٌ

 یا است، و حرامکند،  می تلقين مردم به است، این کرده حالل خدا که را آنچه یعنی« مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» کتمان زند، نمی

 نيست، بندی است، جمع فراز یک« إِنَّ الَّذِینَ یَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ»است،  این مصداقش سياق این برعكسش،

 داریم. سياق این در ما فراز سه تا

است را که هدایت « مَا أَنْزَلَ اللَّهُ»دارند  که دهستن دقيقاً اینها کسانی «أُولَئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى»

 اینها چقدر« فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ»، است، می خرند که کتمان ضاللت را آن جای به دهند و می

 .بسوزند توانند می خوب است، طعنه است، ماشااهلل چقدر زیاد آتش بر طاقتشان

 نازل حق به را کتاب خدا کند؟  به خاطر اینكه می برخورد با آن سخت اینقدر خدا را کتمانی يننچ یک چرا

بدهد، این  کتاب مخالف نظر بكند، یعنی کتاب در بكند، اختالف جدا کتاب از را راهش بخواهد که است، کسی کرده

 خاطر است، به کرده دور خدا دین از فرسنگها را خودش یعنی دوری، جدایی یک در را خودش این« لَفِی شِقَاقٍ بَعِيدٍ»

 است، کسی بحث یک است. گناه کردن بد کتمان بترسيم، کتمان از ما همه بترسيم، سوزد، می سخت خيلی همين

گناه  ولی کرد، توبه آن از کند، باید می جهنمی را انسان هم گناه بدهيم، انجام را نباید گناه کند، خب می گناهی را

 دیگر است. بحث یک کردن« مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» است، کتمان بحث یک کردن

بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا » بحث آن است. حتی کتمان سوم، همين فراز همين است؟ سخن فضای کانونی نقطه کجا 

 دارد انجام زمينه آن در کتمان این است. یعنی زمينه ای سخن فضای آن نيست، اصلی سخن فضای «عَلَيْهِ آبَاءَنَا

 اجدادی مشرکانه قبل از و ءآبا آن، تبعيت از فرهنگ در ریشه گيرد، می شكل اسالمی جامعه در که کتمانی شود، می

  ایمان و اسالم دارد.

 جمع بندی:

 از مومنان رهاسازی است، اکل طيبات مباح است، و اول ما فراز همان تاکيد بر مباح بودن اصل طيبات، این

 متمرکز مومنان خصوص روی آمد اکل طيبات را بودن مباح واقع ماست، که در دوم فراز در این ل،دلي بی های تحریم

 که کتمانی فضای در اجدادی، و ءآبا فرهنگ تبعيت از ناشی کتمان فضای است؟ در افتاده اتفاق این فضایی چه در کرد.
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 به بيخود هم مومنانکل طيبات مباح است، کند، أ می تاکيد خدا فضا این در اجدادی و ءآبا فرهنگ از گيرد می نشأت

 ندهند. تن دليل بی های تحریم

و اجدادی  ءتوان به استناد فرهنگ آبا توضيح: در جایی که خدا حرام و حالل را روشن کرده است، دیگر نمی

دایره حرام و حالل خدا را جابجا کرد، و آنچه را حالل است حرام شمرد؛ لذا کتمان احكام خدا در اثر چنين فرهنگی 

 باطل است. 

 سخت الهی را در پی خواهد داشت. توانيم این را اضافه کنيم: عذاب  و در ادامه می

فرماید:  کنيم امام زمان عليه السالم تشریف بياورند، می می وزخوانيد، یكی از چيزهایی که آر میدر دعای عهد 

خدا بيان فرموده، « مِ کِتَابِکَأَحْكَا مِنْ عُطَِّلَ»، «دِینِکَ أَعْالمِ مِنْ وَرَدَ لِمَا مُشَيَِّداً وَ کِتَابِکَ أَحْكَامِ مِنْ عُطَِّلَ مُجَدَِّداً لِمَا»

کنی از یک شریعت مفصلِ  تعطيل کردند! در طول تاریخ هر کسی آمده یک قسمتی را تعطيل کرده. امروز نگاه می

مرکبِ پيچيدة کاملِ جامعِ آخرالزمانی برای اسالمش مانده چند وعده نماز در روز و یک ماه رمضان روزه و یک حج 

صفحه فقط  6۱۱س هم بدهند یا ندهند! دیگر بقيه اسالم کجاست؟ اسالم فقط همين بود؟ ها خم ساليانه! حاال بعضی

آمده فرموده نماز بخوان، روزه بگير؟ خب نماز بخوان یک جایی است، روزه بگير یک جایی است، اینها ارکان بود، بله! 

ل اجتماعی، در حوزه خانواده؛ که ها، در حوزه مسائ اما خب این یک بنایی است، در حوزه مأکوالت، در حوزه سياست

 شود. شود و به تدریج هم تعطيل می متأسفانه به آن بی اعتنایی می

 (822)آیه  51سیاق 

هایتان را به سمت مشرق  برَّ این نيست که شما چهره« لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»

اگر دنيال برَّ حقيقی هستيد ليست « بِرَّوَلَكِنَّ الْ»رب بگردانيد، این نيست، اینجا نيست معيار برَّ! بگردانيد یا به سمت مغ

برَّ حقيقی کسی « بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ»کنم؛  خواهد نيكوکار باشد من ليست می کنم برای شما، کسی واقعاً می می

فرماید: نيكی آن آدمی  شود؟ این مبالغه است. می آدم است، چطور مصدر آدم می «مَنْ»مصدر است، « بِرَّالْ»است که، 

فرماید نيكوکار آن آدمی است.آن آدمی است که اینطوری باشد، مثل علیٌ عدل  است بجای اینكه بگوید علیٌ  است، نمی

 عادل .

ستند چطور باید بفرماید که شما اشكال در خودشان برَّ ه« مَنْ آمَنَ»، «البِرٌّ مَنْ آمَنَ»حاال خدا بخواهد بفرماید: 

 نياورید و یک چيزی مقدر نكنيد؟ این بخاطر ناقص دیدن ظرفيت ادبيات است.

 تواند نيكی باشد. بله نيكی کردن. البته اسم مصدرش هم با خودش برابر است، می

فرشتگان، « وَالْمَلَائِكَةِ»و به قيامت، « وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»کسی که ایمان به خدا آورد، « بِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِلَكِنَّ الْ»

 و همه پيامبران؛ این ليست اعتقادی برَّ است. ليست اعتقادی: ایمان به خدا،« وَالنَّبِيِّينَ»کتاب آسمانی، « وَالْكِتَابِ»

هِ ذَوِی الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينَ وَابْنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ»قيامت، مالئكه، کتاب، همه انبياء؛ از نظر رفتاری چيست؟ 

یعنی « عَلَى حُبِّهِ»شود گذشتن از دنيا، حاضر باشد  ببينيد گام پس از اعتقاد ناب می« السَّائِلِينَ وَفِی الرِّقَابِالسَّبِيلِ وَ

دارد، حبّی به آن دارد، حاال حبّ حتی آنجایی که خودش یک تعلقی دارد، این حاضر است از آنچه یک تعلقی به آن 
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حاضر باشد مال را برساند به رغم تعلقی که « آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ»ناشی از نياز، ناشی از نياز روانی، هر چه که هست، 

ا که نفرمود رند؟ خد: نزدیكانی که نياز دارند. چرا گفتيم نزدیكانی که نياز دا«ذَوِی الْقُرْبَى»به مال دارد، به چه کسانی؟ 

عطف شده « ذَوِی الْقُرْبَى»دارد و هم آنچه که به « آتَى الْمَالَ»شود، هم  از سير سخن فهميده می نزدیكان فقير،

ذَوِی »است، این نشان می دهد سير نيازمندان است، یعنی « السَّائِلِينَ وَفِی الرِّقَابِوَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَ»

کنيم اگر هر کسی از مومنين نزدیكان خودش را  نيازمند، نزدیكان نيازمند. ما بارها گفتيم االن هم تأکيد می «لْقُرْبَىا

های مالی به کسانی بدهند که هيچ شناختی از آنها ندارند و کلی  شود که افراد ناچار شوند کمک دریابد دیگر الزم نمی

را رعایت کردن و سپس به طبقات بعدی توجه داشتن. حاال « وِی الْقُرْبَىذَ»مصيبت درست بشود. چقدر مهم است این 

 ،«یَتَامَى»یک تقدم رتبی است، و الَّا عناوین چيست؟ عناوین « ذَوِی الْقُرْبَى»، «ذَوِی الْقُرْبَى»در همين دایره 

 ،«سَّائِلِينَ» ،«وَابْنَ السَّبِيلِ» ،«مَسَاکِينَ» ،«یَتَامَى». در این عناوین «فِی الرِّقَابِ» ،«سَّائِلِينَ» ،«وَابْنَ السَّبِيلِ» ،«مَسَاکِينَ»

: «مَسَاکِينَ»ها؛  : یتيم«یَتَامَى»؛ «ذَوِی الْقُرْبَى»، بده به «ذَوِی الْقُرْبَى»چه کسی در اولویت است؟ « فِی الرِّقَابِ»

: در راه «نَ السَّبِيلِوَابْ»ها، مسكين کسی است که فقرش در حدی است که در سكونت دچار مشكل باشد؛  مسكين

فِی »ها، کسانی که کار به جایی رسيده که مجبورند بيایند تقاضا کنند؛  : سائل«سَّائِلِينَ»ها؛  ها، مهاجران، آواره مانده

هم شود اینها را از بند رها کرد. این  هایی که با پول می ها، بخاطر دیه زندان است، آدم : گرفتارها، در بند مانده«الرِّقَابِ

 شد دومين مورد.

در حوزه رفتار دومی، در کل این ليست سومين « وَأَقَامَ الصَّلَاةَ»، سومين مورد «آتَى الْمَالَ»دومين مورد شد 

انفاقی است که هنوز « آتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ»آن « کَاةَوَآتَى الزَّ»شود اقامه نماز، تازه  مورد؛ در حوزه رفتار بعد از انفاق می

حد زکات نكشيده، یعنی شما الزم نيست صبر کنی مالت به حد انفاق واجب برسد انفاق کنی؛ در حوزه انفاق یک به 

گویند انفاق  گویند انفاق واجب را اگر کسی کرد تمام است، بعد می امری مشتبه شده، چطور مشتبه شده؟ اینگونه: می

شود،  ات به معنای عام در قرآن شامل خمس هم میگوید انفاق واجب زکات است، زکات چيست؟ زک واجب چيست؟ می

دهم،  را میگوید بله من زکاتم  شود. می شود، شامل تمام مصادیق انفاقات واجب مالی می شامل زکات مصطلح هم می

دهم در راه خدا، به این معنا زکات  سالِ خمسی دارم، آن مازاد بر مخارجم را یک پنجمش را می ،یعنی من سال به سال

اجب هم هست این برای آن سرریز پایانی است، یعنی برای کنترل تجميع مال در نقطه پایانش است. اما خيلی که و

زکات های واجب داریم قبل از این است. االن شما داری و پدر و مادرت ندارند، هنوز به خمس هم نرسيدی، هنوز نوبت 

ی است که تو دستت به دهانت واجب شرعبه زکات و خمست هم نرسيده؛ تكليف چيست؟ اینجا مستحب است؟ 

د اما پدر و مادرت مشكل دارند به آنها کمک کنی. واجب شرعی است به خواهر و برادرت اگر ندارند تو کمک رس می

توانی کمک  توانی! واجب شرعی است اگر همسایه تو یتيمی، سائلی، گرفتاری، دربندی وجود دارد و تو می کنی اگر می

این شرط برَّ است. قبل از اینكه نوبت به اقامه « کَاةَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّ»مستحب نيست، قبل از  کنی، کمک کنی! این

نماز و ایتاء زکات برسد تو باید فقر را جمع کنی در حد توانت، آن کنترل پایانی خمس و زکات جای خود دارد، اما این 

أَقَامَ »آمده، تازه بعد « آتَى الْمَالَ»لذا به این باید دقت کنيم که  سيرة مستمرة انفاق واجب دینی است، شرط برَّ است،

 .«کَاةَآتَى الزَّ»تازه بعد « الصَّلَاةَ

همان بحث دو و نيم درصد که عرض کردیم حداقلش این  یم که همين را هم قانونمند کرده،ولی روایاتی دار

 حداقل و کف است.% درآمدت را بگذاری برای همين مسئله، این 5.2است که شما 



6 
 

وَالصَّابِرِینَ فِی الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ »؛ «إِذَا عَاهَدُوا»کنند  کسانی که وفا به عهدشان می« وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ»

کنند. بعد خدا این  ها، هنگام جنگ صبر می ها، در ضررها، در گرفتاری کنند، در سختی کسانی که صبر می« الْبَأْسِ

 .«﴾311﴿ أُولَئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ»فرماید:  ليست را که بيان فرمود، می

 گویند ما نيكوکار هستيم اینگونه هستند. اینها با تقوای حقيقی هستند. اینهایی که راست می

 جمع بندی سیاق:

 یانات انحرافی تعریف برَّ مبتنی بر کتمان.تعریف برَّ در اصول اعتقادی و ارکان رفتاری، در مقابل جر

ها تعریف کنند، این «تُوَلَُّوا وُجُوهَكُمْ»خواهند برَّ را با  ای می گویيم یک عده ببينيد فضا را چطور گرفتيم؟ می

ها را پيش کشيدن و اصل را تحت الشعاع قرار  ها فرار کردن، حاشيه همان فرهنگ کتمانی، فرهنگ از اصل به حاشيه

شود.  خواهد اینها را کنار بزند و بفرماید برَّ در این اصول اعتقادی و در این ارکان رفتاری تعریف می خدا میدادن، 

 خواهند مبتنی بر کتمان تعریف کنند، جمع کنند و بروند.  جریانات انحرافی که برَّ را می

ست، ببين ما ند برَّ این اگوی برخی با کتمان حقایق دین درصدد نشان دادن نوعی از برَّ ادعایی هستند. می

، خدا هم ، ما این قدر متدیّن هستيم کهگذاریم یخواهد تخفيف بدهد نم ما حتی خدا می چقدر آدم خوبی هستيم؛

 گذاریم. برَّ ادعایی. بخواهد دین را تكان دهد نمی

ند. در حالی برخی با کاسة داغتر از آش شدن و کتمان حقایق دین درصدد نشان دادن نوعی از برَّ ادعایی هست

 که برَّ حقيقی و صادقانه و متقيانه اعتقادات ناب ایمانی و انفاق و نماز و زکات و وفای به عهد و صبر است.

 


