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 1سرفصل

 قرآندرآمدي برشناخت 

 

است كه روزي خالق مهربانش، آنرا برقلب پاك رسول شفاي روح و جسم خسته بشر اين مخلوق نيازمند، موهبتي 
، كتابت فرمود و خداوند خواست تا كالمش، مايه )ع(علي اميرالمؤمنان الهام كرد و با دستان هنرمند حضرت) ص(اكرم

نام انسان هنگام كه مشيت خداوندي، آفرينش نوع خاصي از مخلوقات، بهآن. منش باشدؤشفاي جسم و جان بندگان م
كرد، به جانبه وجودش را فراهم مياده نمود، براي هدايت و ارشاد او به مسيري كه موجبات رشد و تعالي همهرا ار

سل و ارائه معجزات به دست آنها، وقوع رويدادهاي عجيب و نادر براي هاي متعددي دست زد، از جمله ارسال رشيوه
نسل از بهترين و واالترين بندگان خود را  14ه فرمود و اراد قرآنمردم هر عصر و در نهايت، به نزول كتابي به نام 

، كه همانا اين كالم از جانب من است و »ونظُافحلَ هنّا لَا كر وِا الذِّنَلْزنّا نَا« : مسئول پاسداري از آن قرار داد و فرمود
.  را محافظت خواهم كرد خود آن

به عنوان كتابي مبارك و مايه خير، شفا و بركت ياد كرده  قرآناز  بينيم كه خداوند بارها، ميقرآنبا نگاهي در آيات 
 قرآنكند، آن است كه براستي منظور از بركت و يا شفابخشي الي كه به ذهن هر ظريف انديشي خطور ميؤاست و س

. چيست كه خداوند بارها طي آيات متعددي درباره آن فرموده

فرستيم اولين قدم صلوات مي بخشيم پس در به روحمان طراوتي ديگر خواهيم وارد شهرعلم شويم واين مقدمه مي با
خواهيم دروازه اين شهرعلم را ؛ مي)اللهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم (مطهرش خاندان پاك و و برپيامبر

. كنيمميجان خود را ازكالم وحي سيراب  با همراهي او و )ع(علييرمؤمنان مابازكنيم ،همراه مي شويم با نام 

بيان برايمان  را ي جاودان الهياين معجزهكه حقيقت  ،پرسيممي قرآنمورد  است در قرآنخود نازل كننده  كهازخداوند 
درون دارد؟  ، كه چه درنمايد

  )6/نمل( ).عليمٍ منْ لَدنْ حكيمٍ قُرْآنَو إِنَّك لَتُلَقَّى الْ(»شود حكيم دانايى بر تو القا مى از سوى قرآنبطور مسلم اين « -1

كنى آنها پشت به يگانگى ياد مى قرآنهنگامى كه پروردگارت را در « :توجه به وحدانيت پروردگارت داده است قرآن -2
) 46بخشي از/اسراء( .)وخده ولَّوا على اَدبارِهم نُفُورا قُرْآنِواذا ذَكَرْت ربك فى الْ(» گردانندكنند و روبر مىمى

 )1/ ق( ).الْمجيد قُرْآنِوالْ(» عظمت مجيدبا  قرآنسوگند به « :ارجمنداست قرآن -3 

 )2و1/رحمن().قُرْآنَعلَّم الْ(» را تعليم فرمود قرآن«)اَلرَّحمنُ(» خداوند رحمان« :راپروردگارت تعليم داده است  قرآن -4

انَّانَحنُ نَزَّلْنَا علَيك الْقُرْءانَ (» مرا بر تو نازل كردي رآنقمسلماً ما « .نازل شده است  ازعالم ملكوت برتو قرآن -5
 )23/دهر( .)تَنْزِيالً
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ونُنَزِّلُ (» كنيم، آنچه شفا و رحمت است براى مؤمنان، نازل مىقرآنو از « .منين استؤشفا ورحمت براي م قرآن -6
 )82بخشي از/اسراء( ).ما هو شفاء ورحمةٌ للْمؤْمنينَ قُرْآنِمنَ الْ

 ) 113/طه)(اً عربياًقرانانا انزلناه (به زبان عربي نازل شده است  قرآن -
 )37/يونس)(تصديق الذي بين يديه(تصديق كتب آسماني قبل ازخوداست  قرآن -
 ) 3/يوسف)(نحن نقص عليك احسن القصص(بهترين قصه ها را دربردارد  قرآن -
 ) 9اسراء )(يهدي للتي هي اقوم(نمايد ه ميه درست ترين آيين راب قرآن -
 )9/اسراء)(يبشرالمومنين(مومنين را بشارت ميدهد  قرآن -
 )54/كهف)(للناس من كل مثل قرآنولقد صرفنافي هذاال(هرمثلي را دربردارد  قرآن -

الحروروالهدي يوم ان اردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاه يوم الحسره والظل يوم « :فرمودند)ص(پيامبراكرم

مردن  اگرزندگي نيك بختان و(»فانه كالم الرحمن وحرزمن الشيطان ورجحان في الميزان قرآنالضالله فادرسوا ال
را ياد بگيريد  قرآنخواهيد مي گمراهي را روز هدايت در سوزان و روز داشتن سايه در حسرت و روز نجات در شهيدان و

 )92/19/18البحار( ).سنگيني ترازوي اعمال است زشيطان ويه حفظ اما سخن خداي مهربان و قرآنكه  زيرا

معانى بزرگى در بر دارد كه در اعماق دل  از حروف الفبا تركيب يافته، به قدرى كلمات آن موزون است و قرآنبا اينكه 
برابر خود وادار به تعظيم ها را در سازد و خردها و انديشهو جان انسان نفوذ ميكند، روح را مملو از اعجاب و تحسين مى

. نمايدمي
انگيز و انواع پرندگان، خداوند بزرگ همان طور كه از خاك، موجوداتى همچون انسان با آن ساختمان شگفت      

سازيم، از حروف الفبا و كلمات آفريند و ما از آن كاسه و كوزه و مانند آن ميهاى رنگارنگ ميجانداران، گياهان و گل
مطالب و معانى بلند را در قالب الفاظ زيبا و كلمات موزون ريخته و اسلوب خاصى در آن به كار برده است،   معمولى نيز

ابداع  قرآنهايى بسان جمله بندي ها وتوانند تركيبها نيز هست ولى نميدر حالي كه همين حروف در اختيار انسان
. كنند

 درآن انديشه كنيد كه آن بهار .نيكوترين سخن است را بياموزيد كه آن قرآن: فرمايندمي)ع(حضرت علي

يرا كه آن بخوانيدش، ز )دقت با و(هاست و نيكو دكه آن شفا بخش سينهجويي نورش شفا از. هاستدل

       )110خطبه/نهج البالغه(. سودمندترين داستان است

 )7633غروالحكم ( .است قرآنشدن ايمان به تالوت  بارور: فرمودند )ع(امام علي
آن  كتابي كه بايد در .كندپربركت معرفي مي شفابخش و موعظه، خود را كتاب هدايت، رحمت، پند و قرآن

 از ترسيم شده است و قرآنجايگاه بلندي براي  روايات نيز در. آن بهره جست از درنگ كرد و انديشه و

را  قرآندستورات  جويند وبه آن تمسك  منطبق سازند و قرآنمسلمانان خواسته شده كارهاي خود را با 
.  مقدم دارند همه چيز برتمايالت خود و

كند، پس شما برخي ازآن را به وسيله قسمت ديگرش را تصديق مي ؛قرآن قسمتي از :فرمودند)ص(پيامبراكرم 

) 2861/كنزالعمال( ).است ناسازگارخواند و ن آيه نمينگوييد اين آيه با فال(تكذيب نكنيد برخي ديگرش،
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 تباهي و نفاق و و كفر درد: درمان بزرگترين دردهاست قرآندر: فرمايندمي قرآنفضيلت  در) ع(عليحضرت 

)) بن ابي الحديداشرح نهج البالغه ( 176نهج البالغه خطبه (. گمراهي

) 92/19/18البحار( .مادبه اهللا فتعلموا مادبته ما استطعتم  قرآنال: آله فرمودند  پيامبراكرم صلي اهللا عليه و

.  فراگيريد ضيافت او توانيد ازسفره ضيافت خداست پس تا مي قرآن

 سعي و توانيم باد آموزي آسان ساخته است پس ما ميكاردشواري نيست زيرا خداوند خود آن را براي پن قرآنآموختن 
ازما  قرآنبي توجهي به  به خاطر)صلي اهللا عليه وآله (قيامت پيامبر مبادا روز نايل آييم و قرآنفهم  تالش به يادگيري و

. ناراضي باشند 

  . محشوربفرما قرآنبميران وبا  قرآنزنده بدار وبا  قرآنپروردگارا ما را با                      
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 2سرفصل 

) 20تا  1سوره بقره، آيات (هاباورها و بايد
 

  قرآنتحقيق درباره حروف مقطعه ▲
 

       )اين حروف هميشه جزء كلمات . كنيمبا حروف مقطعه برخورد مى قرآنسوره از  29در آغاز  )الم( )1آيه
 .شودي، تفسيرهاى جديدى براى آن يافت مشده و با گذشت زمان و تحقيقات دانشمندانيمحسوب م قرآناسرارآميز 

. گرددهايي است كه با حروف مقطّعه آغاز ميبقره نيز يكي از سوره
وجود حروف مقطعه در آغاز بسيارى از بر ايم كه عرب جاهلى و مشركان، واريخ نديدهجالب اينكه در هيچ يك از ت

رساند يمداده باشند و همين موضوع قرار  ريشخنداى براى وسيله و آن را فته خرده گر )ص(، بر پيغمبرقرآنهاى سوره
. اندكه آنها از اسرار وجود حروف مقطعه بى خبر نبوده

كه هماهنگ با آخرين تحقيقاتى است كه در اين زمينه به عمل ها ترين تفسيرمهميكي از به اكنون به هر حال       
: ردازيمپيمآمده، 
با آن عظمت و اهميتى كه سخنوران عرب و غيرعرب  قرآناشاره به اين است كه اين كتاب آسمانى مقطعه حروف       

نموده، از نمونه همين حروفى است كه در اختيار همگان قرار  را متحير ساخته و دانشمندان را از معارضه با آن عاجز
  .دارد

در  معانى بزرگى در بر دارد كه از حروف الفبا تركيب يافته، به قدرى كلمات آن موزون است و قرآنبا اينكه        
ها را در برابر خود انديشهخردها و سازد و يروح را مملو از اعجاب و تحسين مكند، ياعماق دل و جان انسان نفوذ م

. نمايدوادار به تعظيم مى
، انواع پرندگان و انگيزخداوند بزرگ همان طور كه از خاك، موجوداتى همچون انسان با آن ساختمان شگفت      

سازيم، از حروف الفبا و كلمات آفريند و ما از آن كاسه و كوزه و مانند آن مىهاى رنگارنگ مىگياهان و گل، جانداران
است،  مطالب و معانى بلند را در قالب الفاظ زيبا و كلمات موزون ريخته و اسلوب خاصى در آن به كار برده نيز  معمولى

ابداع  قرآنايى بسان هيها وجمله بندتركيب توانندنميها نيز هست ولى همين حروف در اختيار انساندر حالي كه 
 .كنند

 
  عصر طاليى ادبيات عرب▲        

 
ها با تمام ههمان اعراب باديه نشين، همان پابرهن. يك عصر طاليى بود ،عصر جاهليت از نظر ادبيات      

ها در زمان جاهليت يك عرب. هايى سرشار از ذوق ادبى و سخن سنجى داشتندهاى اقتصادى و اجتماعى، دلمحروميت
جمع مهم ادبى و كنگره سياسى ـ قضايى نيز يك مدر عين حال داشتند كه » كاظبازار ع«بازار بزرگ سال به نام 

و  عرانهاى نظم و نثر عربى از طرف شاترين نمونههاى اقتصادى، عالىدر اين بازار، عالوه بر فعاليت. شدمحسوب مى
البتّه موفّقيت در اين مسابقه . شدگرديد و بهترين آنها به عنوان شعر سال انتخاب مىسخن سرايان توانا عرضه مى

. كردمياش سراينده آن شعر و قبيلهنصيب گ ادبى، افتخار بزرگى را بزر
گواه زنده اين . و همه از آوردن مانند آن اظهار عجز كردند فراخواندآنها را به مقابله به مثل  قرآندر چنين عصرى،       
سحر  قرآن: گفتند ،ا دادندنسبت نارو قرآنقريش و يهود به «:مىفرمايد )ع(امام سجاد در آنحديثى است كه  ،تفسير

يعنى اى محمد، . "الم ذلك الْكتَاب": خداوند به آنها اعالم فرمود. است، آن را خودش ساخته و به خدا نسبت داده است
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 ؛و مانند آن است كه همان حروف الفباى شماست) الف، الم، ميم(كتابى كه بر تو فرو فرستاديم از همين حروف مقطعه 
» .گوييدبياوريد اگر راست مى همانند آن را

پس از ذكر حروف  ،قرآنهاى مورد از آغاز سوره 24نكته ديگرى كه اين نظريه را تأييد مى كند اين است كه در       
 قرآندهد كه ميان حروف مقطعه و عظمت و عظمت آن به ميان آمده است و اين نشان مى قرآنسخن از  ،مقطعه

. ارتباط وجود دارد
      ) آن كتاب «: گويدمى كند،ميبه عظمت اين كتاب آسمانى اشاره  قرآناز بيان حروف مقطعه،  پس )2آيه

. )ذلك الْكتَاب الَريب فيه(» باعظمتى است كه شك در آن راه ندارد
 و ق معانىگويد شك در آن راه ندارد، يك ادعا نيست بلكه آثار صدق، عظمت، انسجام، استحكام، عماينكه مى      

. سازددر آن نمايان است كه هرگونه وسوسه و شك را از خود دور مىچنان فصاحت لغات و تعبيرات 
رود درخشش تكامل پيش مى كاهد بلكه هر قدر علم به سوىطراوت آن نمىاز جالب اينكه گذشت زمان نه تنها       

. شوداين آيات بيشتر مى
. )للْمتَّقينَ هدى(» ايه هدايت پرهيزگاران استو م«: فرمايددر پايان آيه مى      

        
 هدايت چيست ▲        

 
: كندبه دو معنى بازگشت مى قرآندر » هدايت«واژه       
وسيله پروردگار زير پوشش نظام آفرينش و  منظور از آن رهبرى موجودات به كهنخست هدايت تكوينى       

. ستى استاى حساب شده جهان ههيقانونمند
تعليم و تربيت تحت ها گيرد و انسانهاى آسمانى انجام مىوسيله پيامبران و كتاب و ديگر هدايت تشريعى كه به      

. روندآنان در مسير تكامل پيش مى
        

  ويژه پرهيزگاران است قرآنچرا هدايت ▲     
 

مرحله تسليم در (اى از تقوا در وجود انسان نباشد ا مرحلهبراى هدايت همه جهانيان نازل شده ولى ت قرآنماً مسلّ      
هاى آسمانى و محال است انسان از هدايت كتاب) هماهنگي داردمقابل حق و پذيرش آنچه هماهنگ با عقل و فطرت 

ود انسانى سرزمين وج .زمين شوره زار هرگز سنبل برنيارد اگرچه هزاران مرتبه بر آن باران ببارد. دعوت انبيا بهره بگيرد
مايه هدايت پرهيزگاران  قرآنفرمايد از اين رو خداوند مى. پذيردنيز تا از لجاجت و تعصب پاك نشود، بذر هدايت را نمى

. است
        

آثار تقوا در روح و جسم انسان  ▲       
 

       ) قسيم مى كنددر آغاز اين سوره مردم را در ارتباط با آيين اسالم به سه گروه ت قرآن )3آيه :
. اندپرهيزگاران كه اسالم را در تمام ابعادش پذيرا گشته. 1      

. كافران كه در نقطه مقابل گروه اول قرار گرفته و به كفر خود معترفند. 2
البتّه چهره اصلى . اند، با مسلمانان ظاهراً مسلمان و با گروه مخالف، مخالف اسالمندمنافقان كه داراى دو چهره. 3

با آنها  قرآنبه همين سبب،  و براى اسالم بيش از گروه دوم استاخير زيان گروه  گمانبى . ها همان چهره كفر استآن
. برخورد شديدترى دارد
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هاى آنها را از نظر ايمان و عمل در پنج عنوان ويژگي قرآنو در اين آيه و دو آيه بعد سخن از گروه اول است       
: كندمطرح مى

  ايمان به غيب .1        
 

الَّذينَ يؤْمنُونَ (» آورندايمان مى] آنچه از حس پوشيده و پنهان است[= كسانى هستند كه به غيب  «پرهيزگاران       
. )بِالْغَيبِ
زيرا  ،عالم شهود عالم محسوسات است و جهان غيب ماوراى حس. دو نقطه مقابل يكديگرند» شهود« و» غيب«      

معنى چيزى است كه پوشيده و پنهان است و چون عالم ماوراى محسوسات از حس ما پوشيده است به  غيب در لغت به
. شودگفته مى» غيب«آن 

سازد و پيروان اديان آسمانى را در برابر اى است كه مؤمنان را از غير آنها جدا مىهايمان به غيب نخستين نقط      
. به همين دليل نخستين ويژگى پرهيزگاران، ايمان به غيب ذكر شده است. دهدمنكران خدا و وحى و قيامت قرار مى

او  .ادراكى بى نهايت دارد علم و قدرتى بى انتها و عظمت و ،سازنده عالم آفرينش كهمؤمنان به غيب عقيده دارند       
. و پهناورترتر اى است به جهان وسيعازلى و ابدى است و مرگ به معنى فنا و نابودى نيست بلكه دريچه

بينيم و قوانين طبيعت بدون هيچ در حالى كه يك فرد مادى معتقد است جهان هستى محدود است به آنچه ما مى      
. گيرداى پديدآورنده اين جهان است و پس از مرگ همه چيز پايان مىنقشه و برنامه

اند؟ آيا اين دو انسان با هم قابل مقايسه      
اند از حق و عدالت و خيرخواهى و كمك به ديگران صرف نظر كند و دومى دليلى براى هيچ يك از تواولى نمى      

به همين دليل در دنياى مؤمنان . بيند مگر آنچه در زندگى مادى او براى امروز يا فردا اثر داشته باشداين امور نمى
ا در دنياى مادگرى استعمار است و استثمار، خونريزى است و يراستين برادرى است و تفاهم، پاكى است و تعاون، ام

. نهندغارت و چپاول و اين سير قهقرايى را تمدن و پيشرفت و ترقّى نام مى
. است ايمان به غيب دانسته دليلش همين مورد بحثنقطه شروع تقوا را در آيه  قرآناگر  پس      
ب يآيه به امام غااين در » غيب«و اگر در بعضى روايات،  ي استوسيعبسيار در اينجا داراى مفهوم » غيب«كلمه       

ب، مجسم يخواهد وسعت معنى ايمان به غيب را حتّى نسبت به امام غاتفسير شده در حقيقت مى )عج(حضرت مهدى
. آنكه به آن مصداق محدود باشدكند بى
        

 ارتباط با خدا . 2        
 

. )و يقيمونَ الصلَوةَ(» دارندو نماز را به پا مى«: ويژگى ديگر پرهيزگاران اين است      
اند در يك رابطه دائمى با آن افتهيكه رمز ارتباط با خداست، مؤمنانى را كه به جهان ماوراى طبيعت راه » نماز«      

آفريننده بزرگ جهان آورند و تنها تسليم آنها تنها در برابر خدا سر تعظيم فرود مى. داردمبدأ بزرگ آفرينش نگه مى
. نداهستى
د و نكه با خدا سخن بگوي اندد از مخلوقات ديگر فراتر رفته و ارزش آن را يافتهناحساس مىكن هاييچنين انسان      

 .ستآنهاترين عامل تربيت اين بزرگ
 

 ها ارتباط با انسان. 3        
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 قرآنبه همين دليل . خدا دارند ابطه نزديك و مستمرى با خلقاران، عالوه بر ارتباط دائم با پروردگار، ركپرهيز      
و مما (» كنندها و مواهبى كه به آنان روزى داديم انفاق مىو از تمام نعمت« :سومين ويژگى آنها را چنين بيان مى كند

. )رزقْنَاهم ينْفقُونَ
        

از (» مما رزقْنَاهم«گويد ، بلكه مى)كننداز اموالشان انفاق مى(ينفقون من اموالهم  :گويدنمى قرآنقابل توجه اينكه       
دهد كه تمام مواهب مادى و معنوى را در را چنان تعميم مى» انفاق«به اين ترتيب، مسأله ، و )آنچه به آنها روزى داديم

از علم و انديشه، نيروهاى جسمانى، مقام و  بنابراين، پرهيزگاران كسانى هستند كه نه تنها از اموال بلكه. گيردبر مى
 .بخشند بى آنكه انتظار پاداشى داشته باشندهاى خود به آنها كه نياز دارند مىهمه سرمايهخالصه از موقعيت اجتماعى و 

 
   ايمان به پيامبران و برنامه هاى الهى .4        

 
       ) بر (و آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو «: يدفرمامىدر باره اين ويژگي پرهيزگاران  قرآن )4آيه

. )والَّذينَ يؤْمنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيك و ما أُنْزِلَ منْ قَبلك(» آورندنازل گرديده ايمان مى) پيامبران پيشين
اين اديان با يكديگر، توجه به وحدت اصولى  شمرند بلكه باآنان نه تنها اديان آسمانى را عامل تفرقه و نفاق نمى      

 .دانندها مىاى براى ارتباط و پيوند ميان انسانوسيله آنها را 
 

ايمان به رستاخيز  . 5       
 

و به رستاخيز يقين «: فرمايدمى. آخرين صفتى است كه در اين سلسله از صفات، براى پرهيزگاران بيان شده است      
. )خرَةِ هم يوقنُونَو بِاالْ(» دارند
آنان يقين دارند كه انسان عبث و بى هدف آفريده نشده، آفرينش براى او خطّ سيرى تعيين كرده است كه با مرگ       

آرامش  ايشاناين اعتقاد به و  د كه عدالت مطلق پروردگار در انتظار همگان استناعتراف دار آنان. گيردپايان نمى
برد بلكه از آن استقبال شود نه تنها رنج نمىوارد مى آنهاها بر يى كه در طريق انجام مسؤوليتبخشد، از فشارهامى
تر كه از به جهانى وسيع ،از مرگپس ، پاداش و كيفر دارد، شانترين عمل نيك و بدد كه كوچكند و اطمينان دارنكنمى

. دشونمند مىپروردگار بزرگ بهرهد و از رحمت وسيع و الطاف نيابهرگونه ستم خالى است انتقال مى
زيرا بر اساس آن، اوج  ،بخشدبه آنها شهامت و شجاعت مى و ها داردايمان به رستاخيز اثر عميقى در تربيت انسان     

آغاز يك زندگى جاودانى خود در حقيقت افتخار در زندگى اين جهان، شهادت در راه يك هدف مقدس الهى است كه 
. است
 .قوىتر باشد گناه كمتر است نبه هر نسبت كه ايما. كندبه قيامت انسان را در برابر گناه كنترل مى ايمان      

 
      ) اند اشاره اين آيه به عاقبت مؤمنانى كه صفات پنجگانه برشمرده شده در آيه پيشين را در خود جمع كرده )5آيه
أُولَـئك علَى هدى منْ ربهِم و أُولَـئك هم  (» آنان رستگارانند  آنان بر طريق هدايت پروردگارشانند و«: گويدكند، مىمي

. )الْمفْلحونَ
. اشاره به اين حقيقت است كه هدايت و رستگارى آنها از سوى خدا تضمين شده است» من ربهم«جمله       
ت الهى همچون مركب راهوارى است كه بر آن سوارند و به اشاره دارد به اينكه هداي» علَى هدى منْ ربهِم«جمله       

. روندكمك آن به سوى رستگارى و سعادت پيش مى
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شود، يعنى به صورت نكره، اشاره به عظمت هدايتى است كه از ناحيه خداوند شامل حالشان مى» هدى«تعبير       
. هدايتى عظيم دارند

ار است يعنى تنها راه رستگارى، راه اين گروه است كه با كسب پنج صفت دليل بر انحص» هم المفلحون«جمله       
. اندمذكور، مشمول هدايت الهى گشته

        
 حقيقت تقوا چيست ▲        

 
 انسان درونى به تعبيرى ديگر، يك نيروى كنترلِ. دارى استدارى يا خويشتنبه معنى نگه» وقايه«از ماده » تقوا«      

 ها حفظ در واقع نقش ترمز نيرومندى را دارد كه ماشين وجود انسان را در پرتگاه. كندان شهوات حفظ مىدر برابر طغي
نجش شخصيت او در سدارد و معيار فضيلت و افتخار انسان و مقياس هاى خطرناك بازمىاز تندروىاو را و كند مي

به صورت يك شعار جاودانى اسالم درآمده » أَتْقَيـكُم اللَّهنْدإِنَّ أَكْرَمكُم عِ«اسالم محسوب مى شود، تا آنجا كه جمله 
. است
تقواى مالى و اقتصادى، تقواى جنسى، تقواى  نظير ها و شعبى استدر ضمن بايد توجه داشت كه تقوا داراى شاخه      

. اينها جزاجتماعى، سياسى و 
لجوج   گروه دوم، كافران▲        

 
       ) روه در نقطه مقابل پرهيزگاران قرار دارند و صفات آنها در اين آيه و آيه بعد بيان شده استاين گ )6آيه .
ايمان  ؛بترسانى يا نترسانى) از عذاب الهى(كند كه آنان را كسانى كه كافر شدند، براى آنان تفاوت نمى«: فرمايدمى

 ).أَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم الَيؤْمنُونَإِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سواء علَيهِم ء(» نخواهند آورد
و اين دسته چنان در گمراهى خود سرسخت و لجوجند كه هرچند حق بر آنان روشن شود حاضر به پذيرش نيستند       

 .آمادگى روحى براى پيروى از حق و تسليم شدن در برابر آن را ندارنداصوالً 
 

       ) ب و لجاجت كافران اشاره اين آيه به د )7آيهچنان در كفر فرو رفته: گويدمى كند،ميليل تعص اند كه حس
خَتَم (» اى افكنده شدهشان پردههايهاى آنان مهر نهاده، و بر چشمها و گوشخدا بر دل«. اندتشخيص را از دست داده

ارِهصلَى أَبع و هِمعملَى سع و لَى قُلُوبِهِمع ةٌاللَّهشَاوغ م( .
 .)و لَهم عذَاب عظيم(» عذاب بزرگى در انتظار آنهاست )همين دليلبه (و «      

مسلّماً انسان تا به اين مرحله نرسيده باشد قابل هدايت است هرچند گمراه باشد، اما هنگامى كه حس تشخيص را بر اثر 
ابزار شناخت ندارد و طبيعى است كه عذاب عظيم در  زيرا ،نيستاعمال زشت خود از دست داد ديگر راه نجاتى براى او 

 .انتظار او باشد
 

:  هانكته▲        

 

آيا سلب قدرت تشخيص، دليل بر جبر نيست  . 1        

 
، آنها است شان پرده افكندههايهر نهاده و بر چشمهاى اين گروه مها و گوش، خداوند بر دلباالاگر طبق آيه       
اصرار و لجاجت در برابر حق، تكبر و ادامه : فرمايددر پاسخ مى قرآنورند در كفر باقى بمانند، آيا اين جبر نيست؟ مجب
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 ،اى بر حس تشخيص آنها بيفتد كه در واقع اين حالتشود كه پردههاى سركش سبب مىاز هوس ظلم و كفر و پيروى
. است نه چيز ديگر شانبازتاب اعمال خود

نخست يك  :گيردتدريج با آن انس مىبه يك امر طبيعى است كه اگر انسان به كار خالف و غلطى ادامه دهد اين       
انسان اما چون . شودمى وگردد و جزء بافت جان اسپس به يك ملكه مبدل مى ،شودحالت است، بعد يك عادت مى

و اگر اينها به خدا نسبت داده شده  يد،جبر الزم آبى آنكه  ستمسؤول عواقب آن اپس رگزيده بخودآگاهانه اين راه را 
 .به خاطر آن است كه خداوند اين خاصيت را در اين گونه اعمال نهاده است

 
 ها مهرنهادن بر دل. 2        

 
، براى بيان سلب حس تشخيص و درك واقعى از افراد، تعبير به قرآنو بسيارى ديگر از آيات  مورد بحثدر آيات       

»ع«و گاه تعبير به » مخَتن«و » طَبياست گرديده» ر .
هاى ها يا ظرفاين معنى از آنجا گرفته شده است كه در ميان مردم مرسوم بود هنگامى كه اشيايى را در كيسه      

 ند، براى آنكه كسى سر آن را نگشايد و به آن دستشتگذاهاى مهمى را در پاكت مىدادند يا نامهمخصوص قرار مى
هاى پستى را الك و مهر امروز نيز معمول است كيسه. نهادندزدند و بر گره مهر مىبستند و گره مىمى درش رانزند، 

. كنندمى
البتّه اين تعبير درباره افراد بى ايمان و لجوجى است كه بر . به كار مى رود» ختم«ر لغت عرب براى اين معنى كلمه د

لجاجت در برابر مردان حق در دلشان چنان رسوخ كرده  و اندناپذير شده مل هدايت، نفوذاثر گناهان بسيار، در برابر عوا
به اصطالح قلب آنها الك و مهر شده و توان كرد مانند كيسه سر به مهر هستند كه ديگر هيچ تصرّفى در آن نمىهكه 

. است
. كنندهر مىم يعنى چيزى كه با آن ،در لغت به همين معنى آمده است نيز »طَبع«      
در مورد  قرآناين تعبير در . نشيندبه معنى زنگار يا غبار يا اليه كثيفى است كه بر اشياى گران قيمت مى» رين«      

 :فرمايدسوره مطفّفين مى 14در آيه . ناپذير شده به كار رفته است قلبشان نفوذ ،كسانى كه بر اثر خيره سرى و گناه زياد
» .شان  نشسته استهاي، بلكه اعمالشان چون زنگارى بر دل)پندارندها مىكه آن(چنين نيست «

زند فوراً آن را با آب توبه و عمل صالح ن است كه انسان مراقب باشد اگر خداى ناكرده گناهى از او سر مىاي مهم      
. بشويد تا مبادا به صورت رنگ ثابتى براى قلب درآيد و بر آن مهر نهد

        
  قرآنمقصود از قلب در . 3        

 
: به معانى گوناگونى آمده است از جمله قرآندر » قلب«      
در (» إِنَّ فى ذلك لَذكْرَى لمنْ كَانَ لَه قَلْب«: مى خوانيم» ق«سوره  37به معنى عقل و درك، چنانكه در آيه  .1      

. )اين تذكّرى است براى آن كس كه عقل دارد
ها از شدت وحشت خيره و زمانى كه چشم«: سوره احزاب آمده است 10به معنى روح و جان، چنانكه در آيه  .2      

» .ها به لب رسيده بودشده و جان
هاى كافران ترس و به زودى در دل«: سوره أنفال شاهد اين معنى است 12به معنى مركز عواطف، چنانكه آيه  .3      

» .افكنموحشت مى
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يكى مركز ادراكات كه همان مغز و دستگاه : يح اينكه در وجود انسان دو مركز نيرومند به چشم مى خوردتوض      
و ديگر مركز عواطف كه همان قلب صنوبرى است كه در بخش چپ سينه قرار دارد و مسائل عاطفى در  ،اعصاب است

شويم فشار آن را روى قلب صنوبرى مى هنگامى كه با مصيبتى روبه رو .گذاردمرحله اول روى همين مركز اثر مى
خوريم، فرح و انبساط را در همين مركز احساس همچنين وقتى كه به مطلب سرورانگيزى برمى. كنيماحساس مى

. كنيممى
هاى جسمى آنها درست است كه مركز اصلى ادراكات و عواطف، روح آدمى است ولى تظاهرات و عكس العمل      

شود و عكس العمل مسائل عاطفى از قبيل محبت، ل درك و فهم در مغز و فكر آشكار مىعكس العم. متفاوت است
. گرددظاهر مى وعداوت، ترس، آرامش، شادى و غم در قلب ا

و مسائل عقلى به قلب ـ به معنى عقل يا ) همين عضو مخصوص(مسائل عاطفى به قلب  قرآننتيجه اينكه اگر در       
 .يل آن همان است كه گفته شدمغز ـ نسبت داده شده، دل

 
منافقان   -گروه سوم ▲        

 
       ) تاريخى با گروهى روبه رو شد كه نه اخالص و شهامت براى ايمان آوردن  )8آيه اسالم در يك مقطع خاص

. داشتند و نه قدرت و جرأت بر مخالفت صريح
P0F1»منافقين«از آنها به عنوان  قرآناين گروه ـ كه       

P يا » دورويان«كند و ما در فارسى از به چنين افرادي  مى ياد
گوييم ـ در صفوف مسلمانان واقعى نفوذ كرده بودند و از چون ظاهر اسالمى داشتند، شناخت آنها مى» گان دوچهره«

و سازد كند كه خطّ باطنى آنها را مشخص مىهاى دقيقى براى اين شناسايى بيان مىنشانه قرآنمشكل بود، ولى 
: گويدنخست تفسيرى از نفاق دارد، مى. دهدلمانان براى همه قرون و اعصار مىالگويى در اين زمينه به دست مس

و منَ (» در حالى كه ايمان ندارند. ايمبه خدا و روز رستاخيز ايمان آورده: گويندگروهى از مردم كسانى هستند كه مى«
نَّا بِاللَّهامقُولُ ءنْ يينَ النَّاسِ منؤْمبِم ماهم رِ ومِ االْخوبِالْي و( .

       ) خواهند خدا و مؤمنان را مى« و كنندعمل را نوعى زرنگى و به اصطالح تاكتيك حساب مى آنان اين )9آيه
 . )يخَادعونَ اللَّه والَّذينَ ءامنُوا(» فريب دهند

. )يخْدعونَ إِالَّ أَنْفُسهم و ما يشْعرُونَ و ما(» فهمندنمى) اما(هند، ددر حالى كه جز خودشان را فريب نمى«      
       ) دوگانگى جسم و روح يك نوع زيرا  ،كند كه نفاق بيمارى استبه اين واقعيت اشاره مى قرآنسپس  )10آيه

لهاى آنها يك نوع بيمارى در د« :فرمايدمى. شودناهماهنگى و از هم گسستگى است كه بر وجود انسان حاكم مى
 .)مرَض فى قُلُوبِهِم(» است
از آنجا كه در نظام آفرينش هركس در مسيرى قرار گرفت و وسائل آن را فراهم ساخت در همان مسير به پيش       

. )فَزَادهم اللَّه مرَضًا(» خداوند بر بيمارى آنان افزوده«: افزايدمى قرآنمىرود، 
شود با آن توجيه شان ديده مىرا كه در زندگي ييهاچون سرمايه اصلى منافقان دروغ است تا بتوانند تناقضو       

 و لَهم عذَاب أَليم(» گفتند عذاب دردناكى در انتظار آنهاستهايى كه مىو به خاطر دروغ«: فرمايدكنند، در پايان آيه مى
 .)بِما كَانُوا يكْذبونَ

 

                                                
 زنند تا براي استتار يا فرار، از آن استفاده كنندهايي است كه زير زمين ميها و نقب، به معني كانال»نفق«از ماده  »منافقين« ١
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       ) كند كه نخستين آنها داعيه اصالح طلبى است در حالى اشاره مى منافقانهاى به ويژگي قرآنآنگاه  )11آيه
ما فقط : گويندمى ،و هنگامى كه به آنان گفته شود در زمين فساد نكنيد«: فرمايدمى. ان هستندخود آنكه مفسد واقعى 

 .)دوا فى االْرضِ قَالُوا إِنَّما نَحنُ مصلحونَو إِذَا قيلَ لَهم الَ تُفْسِ(» ايماصالح كننده
 
       ) نْ (» فهمندهمان مفسدانند ولى نمى اناين! آگاه باشيد«: افزايدمى قرآن )12آيهلَـك ونَ ودفْسالْم مه مأَالَ إِنَّه

. )الَ يشْعرُونَ
ها مفيد و گمان كنند اين برنامه رفته رفتهاى زشت سبب شده كه به هاصرار آنها در راه نفاق و خوگرفتن با برنامه      

 .اصالح طلبانه است
سازد و بلكه تشخيص او را واژگونه مى ،گيرددر گذشته گفتيم كه اگر گناه از حد بگذرد حس تشخيص را از انسان مى

. آيدناپاكى و آلودگى به صورت طبيعت ثانوى او درمى
       ) مؤمنان را سفيه و ساده لوح و خوش باور ، و خود را عاقل و هوشيار است كه آنها ديگر اين نشانه )13آيه
آيا همچون : گويندمردم ايمان بياوريد، مى) ساير(و هنگامى كه به آنان گفته شود همانند «: مى گويد قرآن. پندارندمى

. )ءامنَ النَّاس قَالُوا أَنُؤْمنُ كَما ءامنَ السفَهاءو إِذَا قيلَ لَهم ءامنُوا كَما (» !ابلهان ايمان بياوريم؟
و محتواى تعليمات او سر تعظيم  )ص(به اين ترتيب افراد حق طلب را كه با مشاهده آثار حقّانيت در دعوت پيامبرو       
. شمردايت مىكند و شيطنت و دورويى و نفاق را دليل بر هوش و دراند به سفاهت متّهم مىآورده دفرو

بدانيد اينها همان «: فرمايدمى قرآنبدين رو . در منطق آنها عقل جايش را با سفاهت عوض كرده است ،آرى      
 .)أَالَ إِنَّهم هم السفَهاء و لَـكنْ الَيعلَمونَ(» دانندابلهانند ولى نمى

شخصيت، دوگانگى و چندگانگى را پذيرا گردد و استعداد آيا اين سفاهت نيست كه انسان به جاى تمركز و وحدت       
؟ و نيروى خود را در راه شيطنت و توطئه و تخريب به كار گيرد

 
       ) تى با آنها هم صدا مىسومين نشانه اين است كه هر روز به رنگى درمى )14آيهشوندآيند و در ميان هر جمعي .

و إِذَا لَقُوا الَّذينَ ءامنُوا (» ايمما ايمان آورده: گويندايمان را مالقات مى كنند مى و هنگامى كه افراد با«: فرمايدمى قرآن
. )قَالُوا ءامنَّا

 .ما از شما هستيم و پيرو يك مكتبيم، از جان و دل اسالم را پذيرا گشتيم      
. )و إِذَا خَلَوا الَى شَياطينهِم قَالُوا إِنَّا معكُم(» ما با شماييم: گويندكنند، مىهاى خود خلوت مىهنگامى كه با شيطان«ولى 
 .)إِنَّما نَحنُ مستَهزِءونَ(» كنيممسخره مى) را نآنا(ما فقط «كنيم و اگر مى بينيد در برابر مؤمنان اظهار ايمان مى      

       ) (» كندمى مسخرهخدا آنان را «: گويدبا لحنى قاطع مى قرآنسپس  )15آيهزِئُ بِهِمتَهسي اللَّه(. 
P1F2)و يمدهم فى طُغْيانهِم يعمهونَ(» دارد تا سرگردان شوندو آنها را در طغيانشان نگه مى«

P. 
       ) آنان كسانى هستند كه هدايت را به گمراهى «: اين آيه سرنوشت شوم آنها را چنين بيان مى كند )16آيه

. )ولَـئك الَّذينَ اشْتَرَوا الضَّالَلَةَ بِالْهدىأُ(» اندفروخته
. )فَما ربِحت تجارتُهم(» تجارت آنها سودى نداده«به همين دليل       
. )و ما كَانُوا مهتَدينَ(» اندو هدايت نيافته«      

                                                
به معني ترّدد و تحّير در كاري است و به معني كور دلي هم آمده كه نتيجه آن سرگرداني  »عمه«از ماده  »يعمهون« ٢

است 
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هاى گوناگونى در عمل و گفتار و رفتار يدهمنافقان است، پد بارزدوگانگى شخصيت و تضاد برون و درون كه صفت       
 .توان آن را شناختفردى و اجتماعى آنها دارد كه به خوبى مى

        
ها  نكته▲        

 

وسعت معنى نفاق  . 1        

 
ى انفاق معن. نفاق به مفهوم خاص، صفت افراد بى ايمانى است كه در صف مسلمانانند اما دل در گرو كفر دارند      

شود هرچند در افراد مؤمن باشد كه ما از آن وسيعى دارد كه هرگونه دوگانگى ظاهر و باطن، گفتار و عمل را شامل مى
سه خصلت است كه در هر كه باشند منافق است «: در حديثى فرمود) ص(پيامبر. بريمهاى نفاق نام مىبه عنوان رگه

و هرگاه سخن  ،كسى كه هرگاه به او اعتماد شود خيانت ورزد: اندهرچند اهل روزه و نماز باشد و خود را مسلمان بد
. »و هرگاه وعده دهد خلف وعده كند ،گويد دروغ گويد

. مسلّماً اين گونه افراد رگه هايى از نفاق در وجودشان هست      
اى جز است كه ميوه) لخشوم و ت( يريا و ظاهرسازى، درخت «: روايت شده است) ع(و درباره رياكاران از امام صادق      

 .»ريشه آن نفاق استاصل و شرك خفى ندارد و 
 

فريب وجدان  . 2        

 
انسان منحرف و آلوده براى رهايى از سرزنش و . روشنى به مسأله فريب وجدان دارد ياشاره مورد بحثآيه       

نه تنها زشت و انحرافى نيست بلكه اصالح آورد كه عمل من وجود مى مجازات وجدان، كم كم براى خود اين باور را به
. ، تا با فريب وجدان، آسوده خاطر به اعمال خالف خود ادامه دهد)إنّما نَحنُ مصلحون(و مبارزه با فساد است 

دو مثال براى ترسيم حال منافقان  ▲        
 

      ) 17آيه( ل مى گويدكه آتشى افروخته همانند كسى هستند ] منافقان[= آنان  «: در مثال او) ،تا در بيابان تاريك
آن را خاموش ) طوفانى مىفرستد و(اطراف او را روشن ساخت خداوند  ،ولى هنگامى كه آتش«. )بيابندراه خود را 

فَلَّما  امثَلُهم كَمثَلِ الَّذى استَوقَد نَار(» سازدكند، آنها را رها مىاى وحشتناكى كه چشم كار نمىهيكند و در تاريكمى
. )أَضَاءت ما حولَه ذَهب اللَّه بِنُورِهم و تَرَكَهم فى ظُلُمات الَيبصرُونَ

خيزد يا باران ها به پيكار برخيزند اما طوفان برمىتوانند با ظلمتند با اين آتش مختصر و نور آن مىنكفكر مىآنها       
گرايد و بار ديگر در تاريكى سرگردان ن گرفتن مواد آتش افروز، آتش به خاموشى مىريزد و يا بر اثر پايادرشتى فرو مى

. شوندمى
يا اشاره به ايمان نخستين آنهاست كه بر اثر و اشاره به فروغ وجدان و فطرت توحيدى است يا اين نور مختصر       
 .افتدظلمانى بر آن مىهاى ها، پردهها و عداوتهاى غلط، لجاجتاى كوركورانه، تعصبهتقليد

 
       ) (» گردندبازنمى) از راه خطا(لذا  ،ها و كورانندگنگ و آنها كران«: افزايدسپس مى )18آيه مفَه ىمع كْمب مص

. )الَ يرْجِعونَ
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تواند مؤثّر واقع مىسازد كه نفاق و دورويى براى مدت طوالنى نتشبيه فوق اين واقعيت را در زمينه نفاق روشن مى      
هاى مؤمنان برخوردار شوند واز رفاقت پنهانى منافقان ممكن است براى مدت كوتاهى از مزاياى اسالم و مصونيت .شود
تاريك در معرض وزش  ينيز بهره گيرند ولى اين امر همچون شعله ضعيف و كم دوامى كه در بيابانان رفبا كا

ت، منفور و گردد و به جاى كسب موفّقيت و محبوبيآشكار مىآنها م چهره واقعى پايد و سرانجاهاست، ديرى نمىطوفان
 .مطرود خواهند شد

 
       ) شبى است تاريك، باران به  :دكنصحنه زندگى آنها را به شكل ديگرى ترسيم مى قرآندر مثال دوم،  )19آيه

هاى گوش را پاره مهيب رعد نزديك است پرده جهد، صداى غرّشهاى افق برق پرنورى مىبارد، از كرانهشدت مى
رد ، نه پناهگاهى دارد كه به آن پناه بو خسته و خيس دل اين دشت وسيع سرگردان مانده است كند، انسانى بى پناه در
يا «: مىفرمايد ،حال اين مسافر سرگردان را بازگو مىكند قرآن. دهد گامى به سوى مقصد برداردو نه ظلمت اجازه مى

أَو كَصيب منَ (» ببارد) بر سر رهگذران(ون بارانى از آسمان كه در شب تاريك همراه با رعد و برق و صاعقه همچ
 و دعر و اتظُلُم يهف اءمرْقٌالسب( .

» گذارند تا صداى صاعقه را نشنوندهاى خود مىاز ترس مرگ، انگشتانشان را در گوش نآنا«: افزايدسپس مى      
)توالْم ذَرقِ حاعونَ الصم هِماذَانى ءف مهابِعلُونَ أَصعجي(. 

واللَّه محيطٌ (در قبضه قدرت او هستند  آنان و» و خداوند به كافران احاطه دارد«: فرمايدمىنيز در پايان آيه       
 .)بِالْكَافرِينَ

 
       ) برق، نزديك است چشمانشان را «كند، روشنايى خيره كننده ن جستن مىها پياپى بر صفحه آسمابرق )20آيه
. )يكَاد الْبرْقُ يخْطَف أَبصارهم(» بربايد
روند در پرتو آن راه مى) چند گامى(سازد، روشن مى نبراى آنا) بيابان را پهنهكند و برق جستن مى(هر زمان كه «      

. )كُلَّما أَضَاء لَهم مشَوا فيه و إِذَا أَظْلَم علَيهِم قَاموا(» ندكنشود، توقّف مىو چون خاموش مى
پرده حتّى اين خطر وجود دارد كه غرّش رعد، . اى قرار گيرند و خاكستر شوندهر آن ممكن است هدف صاعقه      

خدا بخواهد، گوش و چشم آنها را از بين و اگر «. سازدچشمشان را نابينا  ،برقكننده  گوششان را پاره كننده و نور خيره
. )و لَو شَاء اللَّه لَذَهب بِسمعهِم و أَبصارِهم إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شَىء قَديرٌ(» هر چيز تواناست چراكه خداوند بر ،بردمى

جهاد آسيب هاى مرگبار مجازات الهى و اند تا از شرّ صاعقهبه پناهگاه مطمئنّ ايمان پناه نبردهآنها افسوس كه       
. يابند رهاييمسلّحانه مسلمين 

مثلهم (وجود دارد بايد گفت كه مثال اولچه تفاوتى  مورد بحثاول و دوم در آيات  هاي اينكه ميان مثالباره در       
و ايمان آوردند اما ايمانشان  وارد صف مؤمنان راستين شده بودند ،اشاره به منافقانى است كه در آغاز...) كمثل الّذى 

در صف  ،كند كه از آغازحال منافقانى را بازگو مى...) أو كصيب من السماء (مثال دوم ، پابرجا نبود و به نفاق گراييدند
 .نفاق بودند و براى يك لحظه هم ايمان نياوردند
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 3سرفصل 

 )25تا  20سوره روم، آيات (از نشانه هاي او
 
 

!  ات خدا در آفاق وانفسآي▲        
 

 ) هاى بحث، در نظام عالم هستى هاى پروردگار نشانه نكات جالبى از دالئل توحيد وبا بيان در اينجا  )20آيه
 .كندگذشته را تكميل مى

هاى او از نشانه«: گويدمى رود ون موهبت الهى بر اوست مىتريمهم نخست به سراغ آفرينش انسان كه اولين و
ومنْ آياته (» گسترش يافتيدهايى شديد كه در روى زمين انسان شمابه ناگاه ت كه شما را از خاك آفريد، سپس اين اس

رُونَ اَنْ خَلَقَكُمشَرٌ تَنْتَشب ذا اَنْتُما نْ تُراب ثُمم(. 
ره به آفرينش يكى آفرينش انسان از خاك كه ممكن است اشا: در اين آيه به دو نشانه عظمت الهى اشاره شده

 -چرا كه مواد غذايى تشكيل دهنده وجود انسان ،ها از خاكنخستين انسان يعنى آدم بوده باشد، يا آفرينش همه انسان
 .شوداز خاك گرفته مى -يا غيرمستقيم مستقيم
. انتشار فرزندان آدم در سراسر زمين است تكثير نسل انسان و: دوم 
 ) از آيات انفسى را كه در مرحله بعد از آفرينش انسان قرار دارد مطرح كرده اين آيه نيز بخش ديگرى  )21آيه، 

ومنْ (» جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنها آرامش يابيد هاى او اين كه همسرانى ازاز نشانه و«: فرمايدمى
. )آياته اَنْ خَلَقَ لَكُم منْ اَنْفُسكُم اَزواجا لتَسكُنُوا الَيها

: افزايدميادامه اين پيوند درميان همسران، نياز به يك جاذبه وكشش قلبى وروحانى دارد به دنبال آن  چون و      
 .)وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً( »رحمت قرار داد ميان شما مودت و در و«

انَّ فى (» كنندى است براى گروهى كه تفكّر مىهاينشانه ،در اين«: فرمايدبراى تأكيد بيشتر مىنيز ر پايان آيه د و
 .)ذلك الَيات لقَوم يتَفَكَّرُونَ

يك مرحله  زيراناقصى دارند،  زنند وجودتوان نتيجه گرفت آنها كه پشت پا به اين سنت الهى مىمى بنابر اين
. ايجاب كند را تجرد ،مگر آن كه به راستى شرايط خاص وضرورتىاست، تكاملى آنها متوقف شده 

 ) زمين اشاره كرده،  ها ونخست به مسأله خلقت آسمان .انفسى است از آيات آفاقى و ايآميزهاين آيه   )22آيه
 .)ومنْ آياته خَلْقُ السموات واالْرضِ(» زمين است ها وهاى بزرگ خدا آفرينش آسماناز نشانهو «: گويدمى

پرواز انسان از درك تخيل دور هايى كه ها، آسمانها وكهكشانمه منظومها آن همه كرات، با آن هها بآسمان
اى از هاى تازهرود نكتهدانش انسان پيش مى علم و قدر هر شود واز مطالعه آن خسته مى انديشه عظمت آن عاجز و

 .گرددعظمتش آشكار مى
نيز از » هاى شمارنگ و هازبان اوتتف و«: گويدسپس سخن را به يكى از آيات بزرگ انفسى منتقل ساخته، مى

 .)واخْتالف اَلْسنَتكُم واَلْوانكُم(! آيات عظمت اوست
 . ها و نژادها را متفاوت قرارداده استزبان ،هارنگ ،خداوند صداهابراى سازمان يافتن اجتماع بشر 

 .)ذلك الَيات للْعالمينَ انَّ فى(» هايى است براى عالمان در اين نشانه«: گويدمى نيزدر پايان 
. شوندهركس از اين اسرار آگاه مى آنها بيش از زيرا
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  درون هاى عظمت او در برون وباز هم نشانه▲  
 
 ) به عنوان » خواب«در اينجا به  ،انفس هاى گذشته پيرامون آيات پروردگار در آفاق وبه دنبال بحث  )23آيه

هاى او خواب شما در از نشانه و«: گويد، مىپردازدميرى از نظام حكيمانه آفريننده آن يك پديده مهم آفرينش ونمودا
ومنْ آياته منامكُم بِاللَّيلِ (تأمين معاش  و» گيرى از فضل پروردگاربراى بهره تانتالش وكوشش روز است، و شب و

 .)والنَّهارِ وابتغاؤُكُم منْ فَضْله
انَّ فى ذلك الَيات لقَوم (» هايى است براى آنها كه گوش شنوا دارنددر اين امور نشانه«: ايدافزدر پايان مى و

 .)يسمعونَ
بروز حالت  بيابد و با اى نيروى تازه نشاط و حيات وروح انسان  شود كه جسم واين موهبت بزرگ الهى سبب مى

.  رفع خستگى حاصل گردد آرامش و ،است تعطيل كار بدن خواب كه يك نوع وقفه و
شكستگى به سراغ او  پيرى و آثار شد، وفرسوده مى مسلماً اگر خواب نبود روح وجسم انسان بسيار زود پژمرده و

. آمدمى
 ) مسأله  و رودبه سراغ آيات آفاقى مى ،كنداز آيات عظمت خدا را بيان مى بخشاين آيه كه پنجمين   )24آيه

 اين است كه اوهاى از نشانه و«: فرمايد، مىدهدميزمين را پس از مرگ مورد توجه قرار  حيات برق و رعد و باران و
 .)ومنْ آياته يريكُم الْبرْقَ خَوفًا وطَمعا(» است هم مايه اميدو كه هم مايه ترس دهد به شما نشان مىرا  )و رعد(برق

نظر نزول باران كه غالباً بعد از  به» اميد«آيد ومىدر  صاعقهاز خطرات ناشى از برق كه گاه به صورت » ترس«
. آهنگي است براي نزول بارانبنابراين برق آسمان پيش .ريزدبه صورت رگبار فرو مى ،برق رعد و

وينَزِّلُ منَ (» كنددنش به وسيله آن زنده ميكه زمين را بعد از مر فرستدفرو مياز آسمان آبى  و«: افزايدسپس مى
 .)ء ماء فَيحيى بِه االْرض بعد موتهاالسما

انَّ فى ذلك (» كنندهايى است براى جمعيتى كه تعقل مىدر اين نشانه«: افزايددر پايان آيه به عنوان تأكيد مى
 .)الَيات لقَوم يعقلُونَ

ها تواند معلول تصادفنمى رگزه فهمند در اين برنامه حساب شده دست قدرتى در كار است ونها هستند كه مىآ
. هاى كور وكر باشدوضرورت
 ) بقاى آنها ادامه داده،  ثبات و زمين و در اين آيه بحث از آيات آفاقى را در زمينه تدبير نظام آسمان و  )25آيه

 .)م السماء واالْرض بِاَمرِهومنْ آياته اَنْ تَقُو(» زمين به فرمان او برپاست و از آيات او اين است كه آسمان و«: فرمايدمى
ادامه نظام آنها نيز آيتى  كه برپايى وبلها كه در آيات قبل به آن اشاره شد آيتى است يعنى نه تنها آفرينش آسمان

ترين آنها محاسبه پيچيده گردش منظم خود احتياج به امور زيادى دارد كه مهم اين اجرام عظيم در زيرا، استديگر 
 .دافعه است روى جاذبه وتعادل ني

: فرمايدبحث را به اين مسأله منتقل ساخته، مى ،با استفاده از زمينه بودن توحيد براى معاد نيز در پايان آيه و
در صحنه محشر حضور  و» شويدفرا خواند ناگهان همه خارج مى از زمين) در قيامت(سپس هنگامى كه شما را «

 .)عوةً منَ االْرضِ اذا اَنْتُم تَخْرُجونَثُم اذا دعاكُم د(يابيد مى
 
 
 
 



17 
 

 4سرفصل        

 )82تا  65، آيات كهفسوره (هجرت براي كسب علم و حكمت
 
 

ديدار معلم بزرگ  ▲        
 
 )مجمع البحريننزديك  يعنى كنار صخره و عزيمت خود - نقطههمسفرش به  هنگامى كه موسى و )65آيه- 

از  وعلم فراوانىاده د واز سوي خود به ا)و موهبت عظيمي(اى از بندگان ما را يافتند كه رحمتبنده«  ، در آنجابازگشتند
 .)فَوجدا عبدا منْ عبادنا آتَيناه رحمةً منْ عنْدنا وعلَّمناه منْ لَدنّا علْما(» به او آموخته بوديمنزد خود 

. ي خود را يافتندها در جست و جوي همان عالم بودند و سرانجام گمشدهدهد كه آننشان مي »وجدا«تعبير 
ي راستين دهد كه برترين افتخار يك انسان آن است كه بندهنشان مي) اي از بندگان مابنده( »عبداً من عبادنا«ي جمله

. سازدخدا باشد، و مقام عبوديت، انسان را مشمول رحمت الهي مي
استعداد شايان و روح وسيع و شرح صدر است كه خدا به آن مرد داده بود تا پذيراي علم  »ةً من عندنارحم« منظور از

. الهي شود
دهد كه علم او علم عادي نبوده بلكه آگاهي از بخشي از اسرار اين جهان بوده است كه نشان مي »من لَدنّا«ي جمله

. داندتنها خدا آنها را مي
 )مايه رشد و آيا از تو پيروى كنم تا از آنچه به تو تعليم داده شده، و: گفت اوبه ) ا نهايت ادبب(موسى « )66آيه 

. )قالَ لَه موسى هلْ اَتَّبِعك على اَنْ تُعلِّمنِ مما علِّمت رشْدا(» ؟به من بياموزى ،صالح است
 )لَنْ (» ى با من شكيبايى كنىتواننميز تو هرگ: گفت«مرد عالم به موسى  شگفتي،ولى با كمال  )67آيه نَّكقالَ ا

. )تَستَطيع معى صبرًا
 )آگاه نيستى شكيبا  آن چيزى كه از رموز برابر توانى درچگونه مى و«: گفت دليل آن را بيان كرد و سپس )68آيه

. )وكَيف تَصبِرُ على مالَمتُحطْ بِه خُبرًا(» ؟باشى
ها بوده، در حالى كه پديده م به ابوابى از علوم احاطه داشت كه مربوط به اسرار باطن وعمق حوادث ومرد عالِآن       

 بيند عنان صبر ودر چنين موردى آن كس كه ظاهر را مى. نه از آن آگاهى چندانى داشت موسى نه مأمور به باطن بود و
. خيزدمى به پرخاش بر گاه به اعتراض و دهد، واختيار را از كف مى

 )به او  از اين روم بزرگ از او قطع شود، فيض محضر عالِ مبادا  موسى از شنيدن اين سخن نگران شد كه )69آيه
در هيچ  و ،خواست خدا مرا شكيبا خواهى يافته ب: گفت«و شكيبايي پيشه سازدرويدادها  يتعهد سپرد كه در برابر همه

. )جِدنى انْ شاء اهللاُ صابِرًا وال اَعصى لَك اَمرًاقالَ ست(» فرمان تو نخواهم كرد كارى مخالف
گويد به مرد عالم نمى و كندسازد، تكيه برخواست خدا مىباز موسى در اين عبارت نهايت ادب خود را آشكار مى      
.  گويد انشاءاهللا مرا صابر خواهى يافتبلكه مى صابرممن 
 )كار آسانى ي ندارد آگاه آن كه انسان از اسرار ايناراحت كنندهظاهر به وادث شكيبايى در برابر ح چونولى  )70آيه
 مپرس از هيچ چيز  ،خواهى به دنبال من بيايىپس اگر مى: گفت« م از موسى تعهد گرفت وبار ديگر آن مرد عالِ يست،ن

. )ئَلْنى عنْ شَىء حتّى اُحدثَ لَك منْه ذكْرًاقالَ فَانِ اتَّبعتَنى فَال تَس(! »آن را براى تو بازگو كنم )به موقع(تا خود 
 )71آيه( د سپرد و سپسداً تعهآن دو به راه افتادند تا آنكه سوار كشتى شدند«موسي مجد «) ىبا فكذا رتّى افَانْطَلَقا ح

. )السفينَةِ
 .)خَرَقَها(! »كشتى را سوراخ كرد«خضر       
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 .يزي از روي فساد استبه معني پاره كردن چ»خرق«
نهى از منكر كند  امر به معروف و مال مردم باشد و بايد حافظ جان و از يك سو پيامبر بزرگ الهى بود وكه  موسى      

تعهدى را كه با خضر  ،داد در برابر چنين كار خالفى سكوت اختيار كنداز سوى ديگر وجدان انسانى او اجازه نمى و
به را غرق كنى؟  آيا آن را سوراخ كردى كه اهلش: گفت«، زبان به اعتراض گشود رد وداشت به دست فراموشى سپ

 .)قالَ اَخَرَقْتَها لتُغْرِقَ اَهلَها لَقَد جِئْت شَيئًا امرًا(» !راستى چه كار بدى انجام دادى
 .شودبه كار مهم شگفت آور يا بسيار زشت گفته مي »امر«
 )72آيه (توانى با من شكيبايى هرگز نمى نگفتم توآيا : گفت«خود نظرى به موسى افكند و خضر با متانت خاص
. )قالَ اَلَم اَقُلْ انَّك لَنْ تَستَطيع معى صبرًا(» ؟يكن
 )73آيه( افتاد ويشبه ياد تعهد خ يت حادثه بود پشيمان گشت وموسى كه از شتابزدگى خود كه طبعاً به خاطر اهم، 

بر من در كارم  مؤاخذه مكن و به خاطر اين فراموشكاريممرا : گفت«رو به استاد كرد و  و رخواهى برآمددر مقام عذ
. )عسرًا قالَ ال تُؤاخذْنى بِما نَسيت وال تُرْهقْنى منْ اَمرى(» سخت مگير

در . معني تكليف كردن استبه معني پوشاندن چيزي با قهر و غلبه و نيز گاه به  »ارهاق«ي از ماده »ال تُرْهقْنى«
به زحمت ميفكن و به خاطر اين كارم فيض خود را از من ي باال منظور اين است كه بر من سخت مگير و مرا جمله

   .قطع منما
 )آن  ]خضر[= تا اينكه نوجواني را ديدند؛ و اوبه راه خود ادامه دادند، باز «سفر دريايى پس از پايان گرفتن  )74آيه

. )فَانْطَلَقا حتّى اذا لَقيا غُالما فَقَتَلَه(! »كشتنوجوان را 
را پوشانيد، آن چنان كه بار ديگر  موسيى چشمان ينارضا غبارى از اندوه وي كشتن يك نوجوان، با ديدن منظره      

قالَ (» !شتى؟ك ،دبى آنكه قتلى كرده باش ،آيا انسان پاكى را: گفت« زبان به اعتراض گشود، و تعهد خود را فراموش كرد
. )اَقَتَلْت نَفْسا زكيةً بِغَيرِ نَفْس

. )نُكْرًالَقَد جِئْت شَيئًا (» !به راستى كار زشتى انجام دادى«      
 )لَنْ (» ؟وانى با من صبر كنىتنميآيا به تو نگفتم تو هرگز : گفت«م عالِ مردباز  )75آيه نَّكا اَقُلْ لَك قالَ اَلَم
رًاتَسبص ىعم تَطيع( .
 )رفته رفته ـ شكسته بود وهرچند از روى فراموشى را ـ آنخود افتاد كه دو بار  عهدبه ياد  انهشرمسارموسى )76آيه 

از ل است، كارهاى او براى موسى در آغاز غيرقابل تحم استاد راست باشد و يگفتهممكن است كرد كه احساس مى
 سؤالاز تو اگر بعد از اين ) ااين بار نيز فراموشى مرا ناديده بگير، ام: (گفت« عذرخواهى گشود و بار ديگر زبان به رواين

قالَ انْ سأَلْتُك عنْ شَىء بعدها فَال تُصاحبنى (» من معذور خواهى بود سوياز  )زيرا(، نكن همراهيديگر با من  ،كردم
. )قَد بلَغْت منْ لَدنّى عذْرا

ت هرچند دهد كه او در برابر يك واقعينشان مى و كنداين جمله حكايت از نهايت انصاف ودورنگرى موسى مى      
. تلخ، تسليم بود

 )اناز آن اى رسيدند وقريهمردم تا به  باز به راه خود ادامه دادند« ،تعهد مجددسپردن  گو ووبعد از اين گفت )77آيه 
فَانْطَلَقا حتّى اذا اَتَيااَهلَ (» نمودندلى آنها از ميهمان كردن اين دو مسافر خوددارى و كه به ايشان غذا دهند،خواستند

. )قَرْية استَطْعمااَهلَها فَاَبوا اَنْ يضَيفُوهما
. در اينجا شهر ناصره يا بندر ايله است» قرية«منظور از       
از  .ت بوده انددون هم خسيس و جافهميم كه اهالى آنمى تگذشقريه  آناستادش در  از آنچه بر سر موسى و      
. »آنها مردم لئيم وپستى بودند«: فرمودروايت شده است كه  )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
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آن را بر پا  )خضر(و ، بريزد خواست فروديوارى يافتند كه مى جابا اين حال آنها در آن«: كنداضافه مى قرآنسپس       
. )جدا فيها جِدارا يريد اَنْ ينْقَض فَاَقامهفَو(» داشت
مثل  ،پرداخته ريزشبه تعمير ديوارى در حال  مردم آبادي، حرمتىِموسى كه مشاهده كرد خضر در برابر اين بى      

برابر اجرتى  خوب بود استاد اين كار را در با خود انديشيد كه چه را به آنها بدهد، و شانخواهد مزد كار بداين كه مى
) الاقل(: گفت«،زبان به اعتراض گشود تعهد خود را فراموش كرد وبار ديگر  ،شودفراهم  پول غذاييداد تا انجام مى

. )قالَ لَوشئْت لَتَّخَذْت علَيه اَجرًا(» !بگيرى مزديخواستى در مقابل اين كار مى
چنين  ،فرومايه حداين  تااست كه انسان در برابر مردمى  كرد اين عمل دور از عدالتدر واقع موسى فكر مى      

. فداكارى كند
 )اما به  است،فرا رسيده تو جدايى من و زماناينك :گفت«آخرين سخن را به موسى در ، خضراينجا بود كه  )78آيه

نى وبينك سـأُنَـبـئُـك قالَ هذا فراقُ بي(» دهمخبر ميتو  هبر آن صبر كنى بدر برانتوانستى  آنچه را كه راززودى 
. )بِتَأْويلِ ما لَم تَستَطع علَيه صبرًا

به معني ارجاع و بازگشت دادن چيزي است؛ بنابراين هر كار و سخني كه آن را به هدف »اَول«ياز ماده»تأويل«     
. است »تأويل«چيزي، نوعيبرداشتن از روي اسرار همچنين پرده . شودناميده مي »تأويل«اصلي برسانيم

هاي بسيار سختي« :گفت. تر را بگواز موسي پرسيدند از مشكالت دوران زندگيت از همه سختكه است خبر در   
، ولي هيچ يك همانند )اسرائيلهاي دوران حكومت بنيهاي دوران مبارزه با فرعون و گرفتارياشاره به ناراحتي(ديدم

  »ايي داد، در قلب من اثر نكردگفتار خضر كه خبر از فراق و جد
               
  ي كه گذشتاسرار درونى حوادث▲        

 
 )از آن كه فراق وجدايى موسى وخضر مسلّم شد، الزم بود استاد الهى اسرار كارهاى خود را كه موسى  پس )79آيه

بود كه  آورشگفتز اين سه حادثه را دركموسى از مصاحبت او  يدر واقع بهره .تاب تحمل آن را نداشت بازگو كند
. باشد هاى گوناگونپاسخى براى پرسش مسائل بسيار وگشودن توانست كليدى براى مى

كردند، كه با آن در دريا كار مى بودمستمند از گروهى  مالاما كشتى «: نخست از داستان كشتى شروع كرد وگفت      
 »فترگمى به زوررا  )سالمى(كه هر كشتى  بود )ستمگر(پادشاهى  شانپشت سر) زيرا( ،من خواستم آن را معيوب كنم

. )فَاَردت اَنْ اَعيبها وكانَ وراءهم ملك يأْخُذُ كُلَّ سفينَة غَصبا اكينَ يعملُونَ فى الْبحرِاَما السفينَةُ فَكانَت لمس(
از دستيابي  جلوگيريردن كشتى، هدف مهمى كه همان سوراخ ك شتظاهر زعمل به به اين ترتيب در پشت       

ديد هاى آسيب ديده را مناسب كار خود نمىهرگز كشتي زيرا آن پادشاهاست، وجود داشتهبر كشتي بود پادشاه غاصب 
 .شدبايد انجام مى گروهى مستمند بود وپس به هر حال اين كار در جهت حفظ منافع پوشيد، چشم مى هاواز آن
آنكه توجه داشته باشند، گرفتار ي مكاني ندارد بلكه كنايه از اين است كه آنها بيدر اينجا جنبه )پشت سر(»اءور «كلمه

 .استبيند، چنين تعبيري در اينجا به كار رفتهشوند و از آنجا كه انسان حوادث پشت سر خود را نميچنين ستمگري مي
 )مادرش با  پدر و ،اما آن نوجوان و«: گويدپرداخته مى -نوجوان يعنى قتل -سپس به بيان راز حادثه دوم  )80آيه

واَما الْغُالم فَكانَ اَبواه مؤْمنَينِ فَخَشينا اَنْ يرْهقَهماطُغْيانًا (» كفر وادارد بيم داشتيم كه آنان رابه طغيان و ايمان بودند، و
. )وكُفْرًا
دانست و ي مردم ميخود را مسئول آينده، دهد كه خضر يا مرد عالمنشان مي) بيم داشتيم(»خشينا«تعبير به      
 .خواست پدر و مادر با ايماني به خاطر انحراف نوجوانشان دچار شوربختي شوندنمي
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 )نا اَنْ (» دو بدهدمحبت به آنبا تر وفرزندى پاكبه جاى او پروردگارشان رو خواستيم كه از اين« )81آيهدفَاَر
لَهدبا مايمحر اَقْرَبكوةً وز نْهرًا مما خَيهبر(. 
شود، طهارت، مفهوم وسيعي دارد كه ايمان و عمل صالح را شامل مي در اينجا، جدا از معناي پاكيزگي و »ةزكو«     

و ! اي را كشتينفس زكيه: اين تعبير شايد پاسخي به اعتراض موسي بود كه گفت. هم در امور ديني و هم در امور مادي
. اي به آنها بدهدآن نوجوان پاكيزه نبود، ما خواستيم خدا به جاي او فرزند پاكيزه: گويداو در جواب مي

خداوند به جاي آن پسر به آنها دختري داد كه هفتاد پيامبر از نسل او به وجود « :در احاديث اسالمي آمده است     
» .آمدند
 )و «: گويددارد و مىاز روى راز سومين كار خود يعنى تعمير ديوار بر مىپرده  خضردر اين آيه  )82آيها ديوارام، 

» مرد صالحى بود شانپدر و ،وجود داشت دوزير آن گنجى متعلق به آن شهر بود وآن متعلق به دو نوجوان يتيم در 
. )تَحتَه كَنْزٌ لَهما وكانَ اَبوهما صالحاواَما الْجِدار فَكانَ لغُالمينِ يتيمينِ فى الْمدينَةِ وكانَ  (

فَاَراد ربك اَنْ يبلُغا اَشُدهما (» نجشان را استخراج كنندگ بلوغ برسند و خواست آنها به حدپروردگار تو مى و«      
. )ويستَخْرِجا كَنْزَهما

. )كرحمةً منْ رب(» ت بوداز پروردگاراين رحمتى «      
گنج ظاهر شود  كند و ريزشمبادا  تعميركنم تاديوار را ، دو يتيم آنمادر  ومن مأمور بودم به خاطر نيكوكارى پدر و      

. به خطر بيفتد و
اضافه  ،ى بوده استمأموريت خاص كارها بر طبق نقشه و آن همه به يقين بداند موسىاينكه براى نيز در پايان       

 .)وما فَعلْتُه عنْ اَمرى(فرمان پروردگار بودبه بلكه » انجام ندادم سرانهخودرا  )هاكار( آن ومن«: دنكمي
. )ذلك تَأْويلُ مالَم تَسطع علَيه صبرًا(» به خرج دهيشكيبايى ى در برابر آنها ستتواننكارهايى كه  رازاين بود «      

        
  موسى هاى داستان خضر ودرس▲        

 
هاي گوناگون اخالقي و اجتماعيِ بسياري است ي مسادئل مختلف در زمينهداستان سفر خضر و موسي در برگيرنده      

: توان به موارد زير اشاره كردكه از آن جمله مي
موسى  علم او به قدرى اهميت دارد كه حتى پيامبر اولوالعزمى همچوناستفاده از  پيدا كردن رهبر دانشمند و) الف     
اى از علم و در هر شرائط پايه ها در هر حد واين سرمشقى است براى همه انسان و ،رودهمه راه به دنبال او مى آن

. وسال وسن
. گيردبندگى خدا سرچشمه مى علم الهى از عبوديت و يجوهره) ب      
دانشى به من » مما علِّمت رشْدا... «: گويدمى خضرچنانكه موسى به  ،همواره علم را براى عمل بايد آموخت) ج      

 .ي رشد و صالح باشدمايهبياموز كه 
. بسيارى از امور نياز به فرصت مناسب داردتحقق دركارها نبايد عجله كرد چرا كه ) د       
نبايد  زندگي  در مورد رويدادهاى ناخوشايندو نيز حوادث،  باطن اشيا و يظاهر و چهره يچهرهي درباره) هـ      

 يشود كه از الطاف خفيهمعلوم مى داما بع داريمميچه بسيار حوادثى كه ما آن را ناخوش زيرا عجوالنه قضاوت كنيم، 
. بقره به آن اشاره كرده است يسوره 122در آيه  قرآناست كه موضوعي اين همان  ، والهى بوده
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طور ناخواسته گرفتار پيمان ه هنگامى كه موسى سه بار ب .آنها گيرى هماهنگ باتها وموضعاعتراف به واقعي) و      
صميمانه از  گاهو آن داد اونصفانه حق را به م اين واقعيت تلخ، لجاجت به خرج نداد و مقابلدر  ،شد خضرشكنى در برابر 

 . كار خويش را پي گرفت يجدا شد وبرنامه وي
هرگز شايد اى كه زندگى را به آزمايشگاهى براى آينده باشد و مشغول يآزماي به خودانسان نبايد تا آخر عمر ) ز       

. هنگامى كه چند بار مطلبى را آزمود بايد به نتيجه آن گردن نهدبنابراين يد تبديل كند، يان
ى خضر به خاطر يك پدر صالح ودرستكار، حمايت از فرزندانش را در آن قسمت: آثار ايمان پدران براى فرزندان) ح      

كه مى توانست بر عهده گرفت، يعنى فرزند در پرتو ايمان و امانت پدر مى تواند سعادتمند شود و نتيجه نيك آن عائد 
. فرزند او هم بشود

جايي كه فرزندي به خاطر آنكه در آينده پدر و مادر خود را به طغيان و  .آزار پدر و مادر سببكوتاهى عمر به ) ط      
 باشد، چگونه است حال فرزندي كه هم اكنون مشغول انجام اين گناه است؟مرگ مي دارد مستحقّكفر وامي

كند اما چون از باطن كار خبر مى ما نيكى يشود كه كسى در بارهبسيار مى .دانندمردم دشمن آنند كه نمى) ي      
بايد ابعاد بلكه قضاوت شتاب كرد،  نبايد در آموزد كهبه ما مىموسي و خضر داستان  .نداريم آن را دشمنى مى پنداريم

. بررسى نمودبه دقت مختلف هرموضوعى را 
هاى جالبى پيرامون ادب د نكتهوشميبدل  و رد خضردر گفتگوهايى كه ميان موسى و : ادب شاگرد واستاد) ك      

: ازجمله خورد،استاد به چشم مى شاگرد و
. »اَتَّبِعك«كند مىـ موسى خود را به عنوان تابع خضر معرفى 1      
اى از علم گرفتن گوشه خود را طالب فرا وداند يِ بسيار بااليي برخوردار ميعلماستاد را از سطح ـ در مقام تواضع، 2      

 !ـ دقت كنيد» مما علِّمت«كندمعرفي مياو 
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 5سرفصل 

) قدر و اخالص، حمدسوره (پرستش و نيايش
 حمد(سوره فاتحه(  

 
آيه دارد  7در مكه نازل شده است و 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويژگيهاى سوره حمد  ▲        

 
اين سوره خداوند طرز مناجات  زيرا در ،از نظر لحن و آهنگ فرق روشنى دارد قرآنهاى ديگر اين سوره با سوره. 1      

. وخته استرا به بندگانش آم خودو سخن گفتن با 
ادامه و با ) خداشناسى و ايمان به رستاخيز(سوره با حمد و ستايش پروردگار آغاز و با ابراز ايمان به مبدأ و معاد       

. يردگميتقاضاها و نيازهاى بندگان پايان 
و اين به » رآنِقُلحمد اُم الأ«: كه فرمود روايت شده است) ص(از پيامبر اكرم. است قرآنسوره حمد اساس . 2      

اى را كه خدا آيا برترين سوره«: حضرت به او فرمود ،رسيد )ص(انصارى خدمت پيامبر اللّههنگامى بود كه جابر بن عبد
 )ص(پيامبر. به من تعليم كن !پدر و مادرم به فدايت باد ،آرى: جابر عرض كرد» در كتابش نازل كرده به تو تعليم كنم؟

» .اين سوره شفاى هر دردى است مگر مرگ«: سپس افزود. است به او آموخت» بام الكتا«سوره حمد را كه 
      »ر معروف م ،به معنى اساس و ريشه است» اماس مفساى هرچيزى اساس و شالوده: گويديبه همين دليل ابن عب
. ، سوره حمد استقرآناساس و زيربناى  ، و...دارد

قرار  قرآن يمعرّفى شده و در برابر همه )ص(ان يك موهبت بزرگ به پيامبرسوره حمد به عنو قرآندر آيات . 3      
 ».عظيم داديم قرآنما به تو سوره حمد و «: فرمايدسوره حجر مى 78در آيه . گرفته است

 
محتواى سوره حمد  ▲        

 
و بخشى از نيازهاى بنده  ،بخشى از حمد و ثناى خدا و در آن، شوداين سوره از يك نظر به دو بخش تقسيم مى      

. گويديسخن م
ام تقسيم بنده وحمد را ميان خود  يمن سوره: خداوند متعال فرمود«: آمده است )ص(اكرم پيامبر از در حديثى      

 .خواهد از من بخواهديمن حق دارد هرچه را م يمن است و بنده يكردم، نيمى از آن براى من و نيمى براى بنده
ام به نام من آغاز كرد و بر من است بنده: فرمايد، خداوند مى"الرّحمن الرّحيم بسم اللّه"گويد كه بنده مى نگامىه     

. كه كارهاى او را به آخر برسانم و در همه حال او را پربركت گردانم
هايى را كرد و دانست نعمتام مرا ستايش بنده: فرمايد، خداوند مى"الحمد للّه رب العالمين"گويد و هنگامى كه مى      

هاى دنياى هاى سراى آخرت را بر نعمتگواه باشيد كه نعمت. از او دور كردم كه دارد از ناحيه من است، من نيز بالها را
. گونه كه بالهاى دنيا را دفع كردمنم همانكمي افزايم و بالهاى آن جهان را از او دفعياو م

گواه . ام گواهى داد كه من رحمان و رحيم هستمبنده: فرمايد، خداوند مى"من الرّحيمالرّح"گويد و هنگامى كه مى      
. سازمكنم و سهم او را از عطايم افزون مىباشيد بهره او را از رحمتم فراوان مى
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الكيت روز گواه باشيد، همان گونه كه او حاكميت و م: فرمايدي، خداوند م"مالك يوم الدين"گويد و هنگامى كه مى      
 در شپذيرم و از سيئاتكنم، حسناتش را مىدر روز حساب، حساب او را آسان مى نيز جزا را از آنِ من دانست، من

. گذرممى
گيرم بر اين من شما را گواه مى. پرستدام تنها مرا مىبنده: فرمايد، خداوند مى"اياك نعبد"گويد و هنگامى كه مى      

. بودند به حال او غبطه خورندكار دهم كه كسانى كه مخالف اين به او مى ثوابىو عبادت خالص، 
، گواه است جسته و به من پناه آورده ام از من يارىبنده: فرمايد، خداوند مى"اياك نستعين"گويد و هنگامى كه مى      

. گيرمشانى دستش را مىرسم و در روز پريها به فريادش مىكنم، در سختىباشيد او را در كارهايش كمك مى
        

ام پذيرفته اين تقاضاى بنده: فرمايدخداوند مى ،ـ تا آخر سوره ـ "إهدنا الصراط المستقيم"گويد و هنگامى كه مى      
آنچه بيم دارد، او  بخشم و ازاميد دارد به او مى را اجابت خواهم كرد و آنچه خواهد از من بخواهد كهاست و او هرچه مى

 ».سازما ايمن مىر
 

  فضيلت تالوت سوره حمد▲        
 

پاداش ، بخواند هر مسلمانى سوره حمد را«: كه فرمود روايت شده است )ص(اين سوره از پيامبرتالوت فضيلت در       
» .باشد را خوانده قرآناو به اندازه كسى است كه دو سوم 

را خوانده باشد و  قرآنكسى است كه همه او پاداش پاداش ، ندبخوا هر مسلمانى سوره حمد را« :طبق نقل ديگر      
» . اى فرستاده استهر فردى از مردان و زنان مؤمن هديه رايگويى ب

آفريند، كند، صفاى دل و روحانيت مىبخشد، او را به خدا نزديك مىتالوت سوره حمد به انسان روح و ايمان مى      
از اين رو در . افكندسازد و ميان او و گناه فاصله مىدر راه خدا و خلق افزون مى اراده انسان را قوى و تالش او را

نخستين بار روزى بود كه از درگاه : شيطان چهار بار فرياد كشيد و ناله سر داد«: خوانيممى )ع(حديثى از امام صادق
بعد از فترت  )ص(گام بعثت محمدهن كه از بهشت به زمين تنزّل يافت، سومين بار سپس هنگامى ،خداوند رانده شد

» .و آخرين بار زمانى بود كه سوره حمد نازل شد ،پيامبران
        

چرا نام اين سوره فاتحة الكتاب است  ▲        
 

شود كه اين سوره در زمان خود از روايات استفاده مى. است) قرآن(به معنى آغازگر كتاب » فاتحة الكتاب«      
. شدهمين نام شناخته مىنيز به  )ص(پيامبر
برخالف آنچه و آن مسأله اين است كه  شوداى به سوى مسأله مهمى از مسائل اسالمى گشوده مىاز اينجا دريچه      

به صورت پراكنده بود بعد و در زمان ابوبكر يا عمر يا عثمان  )ص(در عصر پيامبر قرآندر ميان گروهى مشهور است كه 
همين شكل فرمان او به به و  )ص(در زمان پيامبر قرآندهد نشان ميعددى وجود دارد كه جمع آورى شد، مدارك مت

. جمع آورى شده و سرآغاز آن سوره حمد بوده استدست ماست كه امروز در 
در قطعات حرير و كاغذ  قرآن« :فرمود )ع(به على) ص(روايت كرده كه رسول خدا) ع(صادقعلى بن ابراهيم از امام       

» .مثال آن پراكنده است، آن را جمع آورى كنيدو ا
. ورى نمود سپس بر آن مهر زدآرنگى جمع را در پارچه زرد قرآناز آن مجلس برخاست و  )ع(على: بعد مى افزايد      
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 روم ومن از ميان شما مى«: فرمود )ص(اند كه پيامبركه شيعه و سنّى آن را نقل كردهنيز » ثقلين«حديث مشهور       
آورى به صورت يك كتاب جمع قرآندهد كه نشان مى ،»كتاب خدا و خاندانم: گذارمبها را به يادگار مىدو چيز گران

. شده بود
يا افراد  )ع(وسيله على به )ص(پس از پيامبر قرآناينكه در ميان گروهى از دانشمندان معروف است كه  درباره      

، ، تفسيرقرآناى از نبود بلكه مجموعه قرآنكرد تنها آوري جمع )ع(كه على ىقرآنبايد گفت شده است  ديگر جمع آورى
. شأن نزول آيات و مانند آن بود

 
      ) يعنى آن  ؛كنندمرسوم است كه مردم جهان هر كار مهم و پرارزشى را به نام بزرگى از بزرگان آغاز مى )1آيه

آيا بهتر نيست كه براى پاينده بودن يك برنامه و جاويد ولي . هنددكار را با آن شخصيت مورد نظر از آغاز ارتباط مى
كه پايدار و جاودانى ارتباط دهيم كه فنا در ذات او راه ندارد؟ از ميان وجودها آن يماندن يك تشكيالت، آن را به وجود

از كرد و از او استمداد چيز و هركار را با نام او آغ ربه همين دليل بايد ه ؛ازلى و ابدى است تنها ذات پاك خداست
). بِسمِ اللَّه الرَّحمـنِ الرَّحيمِ(» بخشايشگر يبه نام خداوند بخشنده«: گوييممى قرآنبدين رو در نخستين آيه . جست
باط اين ارت زيرا ،اين كار نبايد تنها از نظر اسم و صورت باشد بلكه بايد از نظر واقعيت و معنى با او پيوند داشته باشد      

 خوانيممى )ص(به همين خاطر در حديثى از پيامبر. دارددهد و از هرگونه انحراف بازمىآن را در مسير صحيح قرار مى
.) هر كار مهمى كه با نام خدا آغاز نشود، بى فرجام است(» لَم يذكَرْ فيه اسم اللّه فَهو أَبتَرُ ذى بالٍ كُلُّ أَمرٍ«: كه فرمود

        
 "بسم اللّه"كنيم، چه بزرگ باشد چه كوچك، سزاوار است هنگامى كه كارى را شروع مى«: فرمود )ع(امام باقر      

» .باشد و فرخنده بركت بگوييم تا پر
به همين مناسبت، خداوند به پيامبر  ؛كوتاه سخن اينكه، پايدارى و بقاى عمل بسته به ارتباطى است كه با خدا دارد      

). 1/علق(» إقْرَأْ بِاسمِ ربك«. كه وظيفه خطير تبليغ اسالم را با نام خدا آغاز كنددهد دستور مى
دهد كه در موقع و حضرت نوح هنگام سوار شدن بر كشتى، براى پيروزى بر مشكالت، به ياران خود دستور مى      

رمخاطره را با موفّقيت و پيروزى پشت سر سفر پ آنآنها نيز ). 48و  41/هود. (بگويند» بسم اللّه«حركت و توقّف كشتى 
. گذاشتند

). 30/نمل(دهد قرار مى» بسم اللّه«نويسد، سرآغاز آن را اى كه به ملكه سبا مىو سليمان در نامه      
آغاز تا پايان با موفّقيت و  شود تا هدف اصلى ازمى شروع» بسم اللّه«با  قرآنهاى روى همين اصل، تمام سوره      

اين سوره با اعالن جنگ به  ازير ،ندارد» بسم اللّه« ،فقط سوره توبه در آغاز. يروزى و بدون شكست انجام شودپ
. با توصيف خداوند به رحمان و رحيم سازگار نيستكار جنايتكاران مكّه و پيمان شكنان شروع شده و اين 

        
:  نكته ها▲        

 

ره است  جزء سو »بسم اللّه«آيا . 1        
 

ثبت . است قرآنهاى همه سوره حمد و يجزء سوره» بسم اللّه«در ميان دانشمندان شيعه اختالفى نيست كه       
بسم «نوشته نشده و ذكر چيزى اضافه  قرآندانيم در متن زيرا مى ،ها گواه زنده اين امر استدر آغاز سوره» بسم اللّه«

. تاكنون معمول بوده است )ص(رها از زمان پيامبآغاز سوره در» اللّه
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را در آغاز هر سوره » بسم اللّه«، قرآنمسلمانان همواره بر اين بوده كه هنگام تالوت  يبه عالوه، سيره      
 قرآنچگونه ممكن است چيزى جزو پس . آن را تالوت مى فرمود )ص(به تواتر نيز ثابت شده كه پيامبر. خواندندمى

؟ بخوانند و بر آن مداومت نمايند قرآنهمواره آن را ضمن  ننباشد و پيامبر و مسلمانا
        

بسم « يك روز معاويه ـ در دوران حكومتش ـ در نماز جماعت: گويندال، مسأله آن قدر روشن است كه مىبه هر ح      
را دزديدى يا فراموش ] بسم اللّه[آيا (أَسرَقْت أَم نَسيت؟ : را نگفت، از مهاجران و انصار بعد از نماز جمعى فرياد زدند» اللّه

) كردى؟
        

اللّه جامع ترين نام خداوند  . 2     
 

يك  هادهد كه هر كدام از آنمجيد يا ساير منابع اسالمى آمده نشان مى قرآنكه در  پروردگارهاى بررسى نام      
به . باشدمى» اللّه«فات جالل و جمال است تنها نامى كه جامع صو  سازدبخش خاص از صفات خدا را منعكس مى

كه » رحيم«و » غفور«مانند  شودمى به كار برده» اللّه«همين دليل اسماء ديگر خداوند غالباً به عنوان صفت براى كلمه 
 او از مسموعاتاشاره به آگاهى كه » سميع«، و )226/بقره) (فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم(كند مىرا بيان  جنبه آمرزش خداوند

). 227/بقره) (فَإِنَّ اللَّه سميع عليم(دهد خبر ميهمه چيز نسبت به او كه از آگاهي » عليم«و  دارد،
هو «: اندقرار گرفته» اللّه«صف  ، در يك آيه بسيارى از اين اسماء واستترين اسماء خداوند جامع» اللّه«از آنجا كه      

او خدايى است كه معبودى جز (» لَـه إِالَّ هو الْملك الْقُدوس الْسالَم الْمؤْمنُ الْمهيمنُ الْعزِيزُ الجبار الْمتَكَبرُاللَّه الَّذى الَ إِ
كند، امنيت بخش است، مراقب همه او نيست، حاكم و مالك اصلى اوست، از هر عيب منزّه است، به كسى ستم نمى

) كند، و شايسته عظمت استكه با اراده نافذ خود هر امرى را اصالح مىاست ندى شكست ناپذير چيز است، قدرتم
). 23/حشر(

. توان كردمى» الإله إالّاللّه«يكى از شواهد جامعيت اين نام آن است كه ابراز ايمان و توحيد تنها با جمله       
       

  رحمت عام و خاص خدا. 3    
 

اشاره به رحمت عام خداست كه شامل دوست و » رحمان«هى از مفسران مشهور است كه صفت در ميان گرو      
اشاره به رحمت خاص پروردگار است كه ويژه بندگان » رحيم«، ولي دشويدشمن، مؤمن و كافر، نيكوكار و بدكار م

ه نشانه عموميت آن است به صورت مطلق آمده ك قرآندر  همه جا »رحمان«به همين خاطر . صالح و فرمانبردار است
و كَانَ بِالْمؤْمنينَ «مانند  كند،مي بر خصوصيت آن تلگاهى به صورت مقيد ذكر شده كه دال» رحيم«در حالى كه 

). 43/احزاب(» او نسبت به مؤمنان همواره رحيم بوده است(» رحيما
معبود همه چيز است، نسبت به مخلوقاتش رحمان و  خداوند«: فرمايدكه مي خوانيممى )ع(در روايتى از امام صادق      

» .نسبت به خصوص مؤمنان رحيم است
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چرا صفات ديگر خدا در بسم اللّه نيامده است  . 4 
 

شود و اين سؤال برانگيز تنها روى صفت رحمانيت و رحيميت او تكيه مى» اللّه«پس از نام ويژه » بسم اللّه«در      
ا سخنى از بقيه صفات به ميان نيامده است؟ است كه چر

در آغاز هر كار الزم است از صفتى استمداد كنيم كه آثار آن بر سراسر جهان پرتوافكن است، : در پاسخ بايد بگوييم      
. لحظات بحرانى نجات بخشيده است همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در

و رحمتم همه چيز (» و رحمتى وسعت كُلَّ شَىء«: فرمايدبشنويد آنجا كه مى قرآنبان اين حقيقت را از زبهتر است       
). 156/أعراف) (است گرفتهرا فرا
از سوى ديگر پيامبران براى نجات خود از چنگال حوادث سخت و دشمنان خطرناك دست به دامن رحمت خدا       

او و كسانى را كه با او بودند  ،سرانجام(» فَأَنْجينَاه والَّذينَ معه بِرَحمة منَّا« :در مورد هود و پيروانش مى خوانيم. زدندمى
). 72/أعراف(» به رحمت خود نجات بخشيديم

: خوانيمچنانكه در دعاى جوشن كبير مى ،بنابراين اساس كار خداوند بر رحمت است و مجازات جنبه استثنايى دارد      
»هغَضَب تُهحمر قَتبن سانسانها نيز بايد در برنامه زندگى، ). است اى خدايى كه رحمتت بر غضبت پيشى گرفته(» يا م

. كارها را بر رحمت و محبت قرار دهند و توسل به خشونت را براى مواقع ضرورت بگذارند اساس
        

       ) غازگر سوره بود نخستين وظيفه بندگان آن است كه به ياد مبدأ بزرگ عالم كه آ» بسم اللّه«بعد از  )2آيه
هاى فراوانى كه راهنماى ما در شناخت پروردگار و انگيزه ما در راه عبوديت نعمت. هاى بى پايانش بيفتندهستى و نعمت

. است
خواهد بخشنده نعمت رسد مىيو ماينكه مى گوييم انگيزه، به خاطر آن است كه هر انسانى به هنگامى كه نعمتى به ا 

به همين جهت، علماى علم كالم . را بشناسد و، طبق فرمان فطرت، به سپاسگزارى برخيزد و حقّ شكر او را ادا كند
را كه يك فرمان فطرى و عقلى است به عنوان انگيزه خداشناسى  در نخستين بحث اين علم، وجوب شكر منعم) عقايد(

 .شونديادآور مى
ترين راه بهترين و جامعبه اين جهت است كه هاى اوست گوييم راهنماى ما در شناخت پروردگار نعمتمى و اينكه

. هاستها در رابطه با زندگى انسانوجود نعمت ويژهشناخت مبدأ، مطالعه در اسرار آفرينش و رازهاى خلقت به 
است كه پروردگار جهانيان  يش مخصوص خداوندىستا«: شودبه اين دو دليل، سوره فاتحه با اين جمله آغاز مى      
. )الْحمدللَّه رب الْعالَمينَ( »است
يعنى هنگامى كه كسى آگاهانه . در لغت به معنى ستايش كردن در برابر كار يا صفت نيك اختيارى است» حمد«      

. او را حمد مى گوييم ،ختيارى استكار خوبى انجام دهد يا صفتى را براى خود برگزيند كه سرچشمه اعمال نيك ا
براى جنس است و در اينجا معنى عموميت را افاده » الحمد«در كلمه و الم  فاگر به اين نكته توجه كنيم كه ال      

. گيريم كه ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان استمى كند، نتيجه مى
ها مى پاشد، هر شخص هر پيامبر و رهبر الهى كه نور هدايت در دل هر انسانى كه سرچشمه خير و بركتى است،      

نهد، ستايش آنها از حمد خدا سرچشمه كند و هر طبيبى كه مرهمى بر زخم جانكاه مىسخاوتمندى كه بخشش مى
 بارند وىكند، ابرها باران مياگر خورشيد نورافشانى م. از ناحيه ذات پاك اوست همه در اصل اين مواهب زيراگيرد مى

. بنابراين، هر ستايشى به او بر مى گردد. دهد همه از ناحيه اوستزمين بركاتش را به ما تحويل مى
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با حمد  -به ما تعليم مى دهد قرآنچنانكه  -تنها در آغاز كار نيست بلكه پايان كارها نيز» حمد«جالب اينكه       
. خواهد بود

و تحيت آنها در آنجا ! خداوندا، منزّهى تو آنها در بهشت اين است كه) و دعاى(گفتار «: مخوانيدر مورد بهشتيان مى      
). 10/يونس(» است "الحمدللَّه ربِّ الْعالَمينَ"و آخرين سخنشان  ،سالم
، در به همين جهت. استالبتّه صاحبى كه عهده دار تربيت و پرورش . به معنى مالك و صاحب است» رب«كلمه       

. شودترجمه مى» رپروردگا«فارسى به 
اى از موجودات مختلف است كه داراى صفات مشترك يا و عالم به معنى مجموعه، »مـَعال«جمع » عالمين«كلمه       

بنابراين عالَم معنى جمعى دارد و هنگامى كه به . عالم حيوان و مانند عالم انسان ،زمان و مكان مشترك هستند
. هاى اين جهان استشود اشاره به تمام مجموعهبسته مىجمع » عالمين«

رب العالمين اشاره به «: فرمود» الْحمد للَّه ربِّ الْعالَمينَ«خوانيم كه در ضمن تفسير آيه مى) ع(در روايتى از على      
 ».جان و جاندارمجموع مخلوقات است اعم از موجودات بى

 
       )3آيه( »ش همه را رسيده» خشايشگر استبخشنده و بو رحمت عام و خاص )ِيمـنِ الرَّحمالرَّح( .

اى كه بايد اضافه نكته. خوانديم» بسم اللّه«تفاوت ميان اين دو كلمه را در تفسير  و نيز» رحيم«و » رحمان«معنى       
در هريك از دو ركعت اول (وند شتكرار مى باركنيم اين است كه اين دو صفت در نمازهاى روزانه ما دست كم سى 

و اين درسى است براى همه  .ستاييمبه اين ترتيب، شصت مرتبه خدا را به صفت رحمتش مى و )نماز، دوازده بار
اى است به اين واقعيت به عالوه اشاره. خالق الهى متخلّق كننداها كه خود را در زندگى بيش از هر چيز به اين انسان

. نظرها تداعى شود دانيم مبادا رفتار مالكان بى رحم نسبت به بردگانشان دربد و بنده خدا مىخود را عما كه اگر 
اشاره به اين است كه خداوند در عين قدرتمند » رب العالمين«بعد از » رحيم«و » رحمن«نكته ديگر اينكه ذكر       

 .كنديبودن، نسبت به بندگان خويش با مهربانى و لطف رفتار م
 

       ) مالك روز «: گويدكند و ميسپس به دومين اصل مهم اسالم يعنى قيامت و رستاخيز اشاره كرده مى) 4آيه
. )مالك يومِ الدينِ(» جزاست

. گرددبه اين ترتيب محور مبدأ و معاد كه پايه هرگونه اصالح اخالقى و اجتماعى است در وجود انسان تكميل مى      
بير به مالكيت خداوند شده است كه نهايت سيطره و نفوذ او را بر همه چيز و همه كس در آن روز در اينجا تع      

شوند و در برابر مالك حقيقى خود ها در آن دادگاه بزرگ براى حساب حاضر مىروزى كه همه انسان. كندمشخص مى
 -حتّى به اندازه سر سوزنى -هيچ چيز و بينندمىرا حاضر  ويشهاى خحتّى انديشه و ها و كارهاگيرند، تمام گفتهقرار مى

و  كشدبهاى اعمال خود را بر دوش اكنون اين انسان است كه بايد بار مسؤوليت. نيفتاده است از قلم بود نشده و  نا
. باز بايد سهم خويش را از مسؤوليت بپذيردگذاري كرده است اي را پايهسنت و برنامهحتّى در آنجا كه 

مالكيت خداوند نسبت به جهان هستى مالكيت حقيقى است، نه مالكيت اعتبارى نظير مالكيت ما نسبت  مانگبى       
كسى كه موجودات را  و ديگر اين مالكيت نتيجه خالقيت و ربوبيت است تعبيريبه . به آنچه در اين جهان ملك ماست

. ستبخشد، مالك حقيقى الحظه فيض هستى به آنها مى آفريده و هر
بايد  ،كنيممى» امالك روز جز«كه مگر خداوند مالك تمام جهان نيست كه از او تعبير به  پرسشاين به و در پاسخ       

در  ، زيراباشد اما بروز و ظهور اين مالكيت در قيامت بيشتر استگرچه مالكيت خداوند شامل هر دو جهان مى: بگوييم
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ى و مالكيحتّى  و اگر شود و كسى در آنجا چيزى از خود نداردهاى اعتبارى بريده مىتآن روز همه پيوندهاى ماد
. صورت گيرد به فرمان خداستهم شفاعتى 

يكى از . اعتقاد به روز رستاخيز اثر فوق العاده نيرومندى در كنترل انسان در برابر اعمال نادرست و ناشايست دارد      
تمام اندازد كه از انسان را هم به ياد مبدئى مى ،همين است كه نماز علل جلوگيرى كردن نماز از فحشا و منكرات

. را به خاطر او آورد كارهاى او باخبر است و هم  دادگاه بزرگ عدل خدا
كرد آن را تكرار مى چندانرسيد، مى» مالك يوم الدين«هنگامى كه به آيه  )ع(خوانيم كه امام سجاددر حديثى مى      

. وح از بدنش پرواز كندكه نزديك بود ر
 وچون در لغت به معنى جزاست» دين«. در تمام موارد به معنى قيامت آمده است قرآندر » يوم الدين«جمله       

. است ، روز قيامت روز دين معرّفى شدهستشود برنامه كيفر و جزااى كه در قيامت اجرا مىترين برنامهروشن
        

خدا  انسان در پيشگاه ▲        
 

       ) سپس  و نخست از عبوديت خويش در برابر او سازد ومياز اينجا گويى بنده، پروردگار خود را مخاطب ) 5آيه
. )إِياك نَعبد و إِياك نَستَعينُ(» جوييمپرستيم و تنها از تو يارى مىتنها تو را مى«: گويديسخن م يشاز امدادها

. از توحيد ذات و صفات بود، در اينجا سخن از توحيد عبادت و توحيد افعال است در آيات گذشته سخن      
تنها به فرمان او گردن ، توحيد عبادت آن است كه هيچ كس و هيچ چيز را جز ذات خدا شايسته پرستش ندانيم      

. نهيم و از هر نوع بندگى و تسليم در برابر غير ذات او بپرهيزيم
نه اينكه دنبال سبب نرويم بلكه معتقد باشيم هر  .بدانيم خدااست كه تنها مؤثّر حقيقى را در عالم  توحيد افعال آن      

و تنها  بردمياين تفكّر و اعتقاد، انسان را از همه كس و همه موجودات  .دارد به فرمان خدا استكه سببى هر تأثيرى 
. دهدبه خدا پيوند مى

دهد كه اساس عبادت نشان مى آمدهآيات بعد كه به صورت جمع  و نيز در» تعيننس«و » نعبد«ذكر صيغه جمع در       
طلبى و مانند اينها از  ر گونه فردگرايى، تك روى، انزواهبه اين ترتيب، . به خصوص نماز بر پايه جمع و جماعت است

. مفاهيمى مردود است قرآننظر اسالم و 
        

       ) برابر پروردگار و وصول به مرحله عبوديت و استمداد از ذات پاك او، نخستين  پس از اظهار تسليم در) 6آيه
 . )الْمستَقيمإِهدنَا الصرَاطَ (» ما را به راه راست هدايت كن« :تقاضاى بنده اين است كه

. يدتا خداوند او را به راه راست، راه پاكي و نيكي، راه عدل و داد، راه ايمان و عمل صالح هدايت فرما
مگر  ؟كنيممى» صراط مستقيم«شود كه چرا همواره از خداوند درخواست هدايت به مطرح مى پرسشاكنون اين 

 گمراهيم؟ وانگهى اين سخن از پيامبر و امامان كه نمونه انسان كامل بودند، چه معنى دارد؟
به همين دليل بايد  ؛رودانحراف مى انسان در مسير هدايت هر لحظه بيم لغزش واوالً براي : گوييمدر پاسخ مى      

. ثابت نگه دارد، خود را در اختيار پروردگار بگذارد و تقاضا كند كه او را بر راه راست
 .انسان به تدريج مراحل نقصان را پشت سر نهد و به مراحل باالتر برسد تاپيمودن طريق تكامل است  ،هدايت ثانياً     
كمال زيرا كنند، » صراط مستقيم«و امامان از خدا تقاضاى هدايت به  پيامبرانى اين جاى تعجب نيست كه حت بنابر

رسيدن به چه مانعى دارد كه آنها نيز از خداوند تقاضاى  پس. ندامطلق تنها خداست و همه بدون استثنا در مسير تكامل
. درجات باالترى را بنمايند
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رسد و به بهشت واصل خداوندا، ما را بر راهى كه به محبت تو مىيعنى «: در تفسير اين آيه فرمود )ع(امام صادق      
. »ثابت بدار شودميهاى هالك كننده و آراى انحرافى گردد و مانع پيروى از هوسمى

        
صراط مستقيم چيست  ▲        

 
سوره أنعام  161در آيه چنانكه ، آيين خداپرستى و دين حق و پايبند بودن به دستورهاى خداست» صراط مستقيم«      

آيين ابراهيم كه ،)و ضامن سعادت دين و دنيا(برجا  آيينى پا ؛پروردگارم مرا به راه راست هدايت كرده: بگو«: مىخوانيم
» .هاى خرافى روى برگرداند و از مشركان نبوداز آيين

افتاده و ذكر آن به » صراط«هوم بنابراين مستقيم بودن در مف. به معنى راه مستقيم است» صراط«جالب اينكه       
. صورت توصيف، براى تأكيد روى اين مسأله است

         
دو خطّ انحرافى  ▲        

 
      ) راه كسانى كه «:فرمايدمي. كه در آيه قبل خوانديم» صراط مستقيم«اين آيه تفسير روشنى است براى  )7آيه

صرَاطَ الَّذينَ أَنْعمت علَيهِم غَيرِ (» آنان غضب كردى و نه گمراهانآنان را مشمول نعمت خود ساختى نه كسانى كه بر 
. )علَيهِم و الَالضَّالِّينَ الْمغْضُوبِ

اند كه مشمول نعمت و الطاف او شدهرا راه پيامبران و نيكوكاران و كسانى  فرمايدامر ميدر حقيقت، خدا به ما       
و خطّ » مغضوب عليهم«خطّ : هد كه در برابر شما هميشه دو خطّ انحرافى قرار دارددبخواهيم و به ما هشدار مى

. »ضالّين«
        

 
:  نكته ها▲        

 

  الّذين أنعمت عليهم كيانند. 1          
 

روز  در(كسى كه خدا و پيامبر را اطاعت كند، «: فرمايدو مي كندمينساء اين گروه را تفسير  يسوره 69آيه       
و  نداياز پيامبران و صديقان و شه است همنشين كسانى خواهد بود كه خدا نعمت خود را بر آنان تمام كرده) رستاخيز
» .ستندههاى خوبى و آنها رفيق ؛صالحان

دت اين سعامقطع زمانى و در هر خواهيم كه در خطّ اين چهار گروه قرار گيريم بنابراين ما در سوره حمد از خدا مى      
 .انجام دهيمخطوط انجام وظيفه كنيم و رسالت خويش را نصيبمان شود تا در يكي از اين 

 
مغضوب عليهم و ضالّين كيانند  . 2          

 
مغضوب «گمراهان عادى هستند و » ضالّين«مجيد استفاده مى شود كه  قرآناز موارد استعمال اين دو كلمه در       

 .به همين دليل در بسيارى از موارد، غضب و لعن خداوند در مورد آنها ذكر شده است ،قگمراهان لجوج يا مناف» عليهم
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برند و مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد مى«: فرمايدميسوره فتح  6در آيه       
خداوند بر آنان . شودخودشان نازل مى تنها بر) كشندكه براى مؤمنان انتظار مى ى(حوادث ناگوار) آرى( .مجازات كند

. »غضب كرده و از رحمت خود دورشان ساخته، و جهنّم را براى آنان آماده كرده است
پيمايند و در كسانى هستند كه عالوه بر كفر، راه لجاجت و دشمنى با حق را مى» مغضوب عليهم«به هر حال،       

. كنندران الهى فروگذار نمىاز اذيت و آزار پيامبران و رهب ،صورت امكان
          

 قدرسوره  
 

آيه دارد  5در مكه نازل شده است و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محتوا وفضيلت سوره  ▲        
 

اهميت شب به ذكر مجيد در شب قدر است، سپس  قرآنمحتواى اين سوره چنانكه از نامش پيداست بيان نزول       
  .پردازدمي آثار آن بركات و و قدر

را تالوت كند اين سوره هركس «: كه فرموداست شده روايت )ص(از پيغمبر اكرم ي قدرالوت سورهدر فضيلت ت      
. »شب قدر را احيا داشته است پاداش كسى را دارد كه ماه رمضان را روزه گرفته و

را  قرآنپوشاند، عمل مى يجامهآن  به محتواي فهمد ومى وخواند يل از آنِ كسى است كه مىااين فضالبته       
 .كندآياتش را در زندگى پياده مى شمرد وبزرگ مى

 
!  قرآنشب قدر شب نزول ▲        

 
 ) مجيد در ماه مبارك رمضان نازل شده  قرآنشود كه استفاده مىسوره بقره  185ي از جمله آيه قرآناز آيات  )1آيه

. »قُرْآنُمضانَ الَّذى اُنْزِلَ فيه الْشَهرُ ر«: است
. )ِاّنا َاْنَزْلناُه فى َلْيَلِة اْلَقْدِر(» را در شب قدر نازل كرديم ]قرآن =[ ما آن«: ديفرماسوره مىاين در نخستين آيه       
كه خداوند نزول آن را به  ردنظر دابه عظمت اين كتاب بزرگ آسمانى  ،)ما آن را نازل كرديم(» انّا اَنْزَلْناه«جمله      

. خود نسبت داده است
دليل  ،شوددر تمام سال در آن شب تعيين مى آدميانهمان شبى كه مقدرات وسرنوشت  ،در شب قدر قرآننزول        

2F.ديگرى بر سرنوشت ساز بودن اين كتاب بزرگ آسمانى است

3 
 .شود كه شب قدر در ماه مبارك رمضان استجه گيرى مىبقره نتي يسوره 185ي از ضميمه كردن اين آيه با آيه      

آخر ماه  يشود ولى مشهور در روايات اين است كه در دههچيزى در اين مورد استفاده نمى قرآنا كدام شب است؟ از ام
. البته در روايات متعددى بيشتر روى شب بيست وسوم تكيه شده .سوم است يكم يا بيست و شب بيست و، رمضان

امضا در  يكم، و تحكيم آن در شب بيست و رات در شب نوزدهم وتقدير مقد«: فرموددر حديثى ) ع(امام صادق      
. شودبه اين ترتيب بين روايات جمع مى» .سوم است شب بيست و

                                                
هاي افراد و ميزان ي انسان و اختيار او ندارد، زيرا تقدير الهي به وسيله فرشتگان برطبق شايستگيي ارادهالبته اين امر هيچ تضادي با آزاد ٣

. كند كه اليق آن استايمان و تقوا و پاكي نيت و اعمال آنهاست، يعني براي هركس همان سرنوشتي را مقّدر مي
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 ) ْيَلُة َوما َاْدريَك ما َل(» دانى شب قدر چيست؟تو چه مى و«: دگويدر اين آيه براى بيان عظمت شب قدر مى )2آيه
. )اْلَقْدِر
 ،اشگسترده با آن علم وسيع و )ص(دهد كه عظمت اين شب به قدرى است كه حتى پيامبراين تعبير نشان مى      

. قبل از نزول اين آيات به آن واقف نبود
  ) رَلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َاْلِف َشْه(» شب قدر بهتر از هزار ماه است«: فرمايدسپس مي )3آيه( .

فضيلت عبادت  قدر وشب روايات فضيلت  .احياى آن است بهتر بودن اين شب از هزار ماه به خاطر ارزش عبادت و      
. كندتأييد مى اين معنى را كامالً ،ت فراوان استاهل سنّ در كتب شيعه ونيز كه  آن

 از هزار ماه برتر وشب قدر شود كه ب مىسب ،رحمت الهى در آن نزول بركات و در اين شب و قرآنعالوه نزول به       
. باالتر باشد

هزار  تن كرده بود و بهيكى از بنى اسرائيل لباس جنگ «: فرمود)ص(در بعضى از تفاسير آمده است كه پيغمبراكرم      
آرزو  و ندشگفت زده شدياران  اصحاب و ».بود در راه خداجهاد ) ييا آماده(پيوسته مشغول  ماه از تن بيرون نياورد و

تر هببيان كرد كه شب قدر  فوق نازل گشت و يشد، آيهآنها نيز مى نصيبافتخارى  چنان فضيلت وكه اي كاش  كردند
. از هزار ماه است

 ) روح در آن شب به اذن  فرشتگان و«: افزايدسپس به توصيف بيشترى از آن شب بزرگ پرداخته مى )4آيه
. )َتَنزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح فيها ِبِاْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ َاْمر(» شوندنازل مى هر كارى) تقدير(پروردگارشان براى 

زمان ود كه شب قدر مخصوص شروشن مى داللت بر استمرار دارد فعل مضارع است و» تَنَزَّلُ«باتوجه به اين كه       
. شودشبى است مداوم كه در هر سال تكرارمى و مجيد نبوده بلكه امرى است مستمر قرآننزول  و )ص(پيغمبراكرم

) ع(امام صادق آمده كه شخصي از ، چنانكه در حديثىاست مخلوق عظيمى است مافوق فرشتگان» روح«منظور از       
مگر  .روح اعظم از مالئكه است جبرئيل از مالئكه است، و: فرمود) ع(امام ؟آيا روح همان جبرئيل است: دسؤال كر

 ؟»شوندروح نازل مى مالئكه و«: فرمايدال نمىخداوند متع
 .ي متقابله، اين دو باهم متفاوتنديعني به قرينه

بركتى در آن  آوردن هر خير و ها وتعيين سرنوشت اين است كه فرشتگان براى تقدير و» منْ كُلِّ اَمر«منظور از       
. هدف از نزول آنها انجام اين امور است شوند، وشب نازل مى

 ) َسالٌم ِهَى (» تا طلوع سپيده) رحمت بركت و و(شبى است سرشار از سالمت «: فرمايددر آخرين آيه مى و )5آيه
. )َحّتى َمْطَلِع اْلَفْجِر

بركات الهى  آن معادل هزار ماه است، هم خيرات و ياحيا در آن نازل شده، هم عبادت و قرآنهم شبي است كه       
. شوندروح در آن شب نازل مى هم فرشتگان و و گيردرا فرا ميت خاصش بندگان هم رحم گردد،نازل مى

. رحمت از آغاز تا پايان نور و اسر سالمت وبنابراين شبى است سر      
 .است از اين نظر نيز شبى سالم وتوأم با سالمت در آن شب شيطان در زنجير است و ،حتى طبق بعضى از روايات
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 اخالصسوره  
 

آيه دارد  4در مكه نازل شده است و 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 اخالص سوره▲         

 

 

 محتوا وفضيلت سوره ▲           
 

 روايتچنين ) ع(قنزول اين سوره از امام صاد مورددر . گويداين سوره از توحيد پروردگار و يگانگي او سخن مي      
سه روز سكوت )ص(براى آنها توصيف كند، پيغمبر تقاضا كردند خداوند را )ص(خدايهود از رسول «: است كه فرمود شده

» .پاسخ آنها را بيان كرد پاسخى نگفت تا اين سوره نازل شد و كرد و
از  است،در فضيلت تالوت اين سوره روايات زيادى در منابع معروف اسالمى آمده است كه حاكى از عظمت آن       

! را در يك شب بخواند؟ قرآنكه يك سوم آيا كسى از شما عاجز است از اين: فرمود) ص(حديثى پيغمبراكرم جمله در
 اهللاُ ول هقُ«يسوره: فرمود) ص(يغمبرپ چه كسى توانائى بر اين كار دارد؟! اى رسول خدا: يكى از حاضران عرض كرد

. را بخوانيد »أحد
هفتاد : بن معاذ نماز گزارد فرمودا سعدبر جنازه )ص(هنگامى كه رسول خدا: ودفرم) ع(در حديث ديگرى امام صادق      

او به خاطر كدام عمل  :من از جبرئيل پرسيدم .بر جنازه او نماز گزاردند ،جبرئيل نيز بودهزار ملك كه در ميان آنها 
سوار شدن، پياده ستادن، در حال نشستن، اي» قل هواهللا احد« به خاطر تالوت: مستحق نماز گزاردن شما شد؟ گفت

. »آمد و رفت روى و
 

او يكتا وبى همتاست  ▲        
 
 ) رى كه از ناحيه اقوام يا افراد مختلف در زمينه اوصاف مكرّ هايپرسشنخستين آيه از اين سوره در پاسخ در  )1آيه

 .)َاَحٌد ُقْل ُهَواُهللا(» يگانه است يكتا و ،خداوند: بگو«: فرمايدپروردگار شده بود، مى
. شبيهى براى او نيست ذات منفردى است كه نظير و

اى به اين واقعيت اشاره كنداز مفهوم مبهمى حكايت مى كه ضمير مفرد غائب است و» هو«آغاز جمله با ضمير       
پر  چنان جهان را شچند آثار ، هرآدمي استاز دسترس افكار محدود خارج  است كه ذات مقدس او در نهايت خفا و

هاى خود را در اطراف به زودى نشانه«: فرمايدسوره فصلت مى 53كرده كه از همه چيز آشكارتر است، چنانكه در آيه 
. »دهيم تا برايشان آشكار گردد كه او حق استدر درون جانشان به آنها نشان مى جهان و

 .      ست هگاني و كتاي ،خداوند: گويدمى، داردمى سپس از اين حقيقت ناشناخته پرده بر      
خضر را در خواب ديدم، از او خواستم چيزى به من ياد دهد ، در شب جنگ بدر«: فرمود) ع(در حديثى اميرمؤمنان على

هنگامى كه صبح شد جريان را خدمت  "ياهو، يا منْ الهو االّ هو": بگو: كه به كمك آن بر دشمنان پيروز شوم گفت
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سپس اين جمله ورد زبان من در جنگ  "اسم اعظم به تو تعليم شده ،)ع(اى على": فرمود ،عرض كردم)ص(خدارسول 
»  .بدر بود

اين : خواند، عرض كرداين ذكر را روز صفين به هنگام پيكار مى) ع(عمارياسر هنگامى كه شنيد حضرت على      
. اسم اعظم خدا وستون توحيد است: كنايات چيست؟ فرمود

اين نام جز بر  جمال او اشاره شده و ى خداوند است كه در همين يك كلمه به تمام صفات جالل واسم خاص برا» اهللا«
مانند  ،جالل او است اشاره به يكى از صفات جمال و هاى ديگر خداوند معموالًشود، در حالى كه نامخدا اطالق نمى

. شودغالباً به غير او نيز اطالق مى، رازق خالق و عالم و
صفا مستغرق  او را در جهانى از نور و و بخشدبه انسان نيرو وآرامش مى كه قلب راروشن مى كندنام مقدس اين       

نيامده  قرآناين اندازه در پروردگار اسماء مقدس  هيچ اسمى از مجيد تكرار شده و قرآنهزار بار در بيش از دو مى سازد
  .است
جنسى، بلكه به  نه به معنى واحد عددى، يا نوعى و ؛يكتاست گانه وي واحد است و احد و ،يعنى خداوند» اَحد«      

 .ي براي او نيستنظير شبيه و مانند و ل واينكه مثعنى يوحدانيت او  ،به عبارت روشنتر معنى وحدت ذاتى، و
هت دو ذات بى نهايت از هر ج اًمسلم نهايت از هر جهت، واو ذاتى است بى: دليل اين سخن نيز روشن است      

آن كماالت اين را ـ دقت  آن را ندارد، و اين كماالت ؛شودغيرقابل تصور است، چون اگر دو ذات شد هر دو محدود مى
. كنيد
 ) است كه همه نيازمندان قصد او  خداوندى«: فرمايددر اين آيه در توصيف ديگرى از آن ذات مقدس يكتا مى )2آيه
). َاُهللا الصََّمُد(» كنندمى

 ي اين كلمه سؤال كرد،درباره) ع(از اميرمؤمنان على يهفبن حن خوانيم كه محمددر حديثى مى» صمد«تفسير در      
نه  نه صورت و نه شبيه دارد، و نه جسم، نه مانند و آن است كه او نه اسم است و »صمد«تأويل  « :حضرت فرمود

نه خالى، نه  نه آنجا، نه پر است و وجا نه اين ،»ناَي«نه  و» كيف«نه مكان، نه  حدود، نه محل و نه حد و ،تمثال
در  نه نفسانى، و نه روحانى است و ،نه حركت، نه ظلمانى است نه نورانى نه نشسته، نه سكون دارد و ايستاده است و

كرده نه بر قلب انسانى خطور  هيچ مكانى گنجايش او را ندارد، نه رنگ دارد و عين حال هيچ  محلى از او خالى نيست و
» .ها از ذات پاكش منتفى استاين ينه بو براى او موجود است، همه و

 او سدارد كه هرگونه صفات مخلوقات را از ساحت مقد يمفهوم بسيار جامع» صمد«دهد كه اين حديث نشان مى      
 .كندنفى مى

 ) عقايد نصار )3آيه كه براى خداوند فرزند يا پدر قائل  پردازدميمشركان عرب  يهود و و اسپس در اين آيه به رد
 .)َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد(» زاده نشد و ،نزاد) هرگز(«: فرمايدمى. بودند
 خداى پدر، خداى پسر، ويعني  بودند،) خدايان سه گانه(در مقابل اين بيان، سخن كسانى است كه معتقد به تثليث       

 .روح القدس
گويند كه اين سخنى است كه با زبان خود مى .مسيح پسر خداست: نصارا گفتند و ،خداست ير پسرعزَ: يهود گفتند«      

). 30/توبه(» !يابندف مىانحراچگونه از حق  آنان را بكشد،خدا  .همانند گفتار كافران پيشين است
جن قرار دادند، در حالي  همتاياني ازبراى خدا  ناآن« .مشركان عرب نيز معتقد بودند كه مالئكه دختران خدا هستند      

). 100/انعام! (»دخترانى ساختند پسران وي آنها را آفريده است؛ و براي خدا؛ به دروغ و از روي جهل، كه خداوند همه
 ) براى او هيچ گاه شبيه و و«: فرمايداوصاف خدا به مرحله كمال رسانده، مى يدر آخرين آيه مطلب را درباره )4آيه 

. )َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َاَحٌد(» تمانندى نبوده اس
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      »كشوداطالق مى يمانند قدر است، سپس به هر شبيه و منزلت و طراز در مقام ودر اصل به معنى هم» وف .
 و ذات پاك او منتفى است از يتمحدودي هر نقص و صفات موجودات و مطابق اين آيه تمام عوارض مخلوقين و      

. نوعى د ذاتى وصفاتى است در مقابل توحيد عددى واين همان توحي
. مانند استبى از هر نظر بى نظير و نه مثلى در افعال، و بنابراين، او نه شبيهى در ذات دارد، نه مانندى در صفات، و      
از كسى زاده  شد، ونزاد كه خود نيز مولود با او كسى را«: فرمايدنهج البالغه مى 186در خطبه ) ع(اميرمؤمنان على      

. »باشدشود تا با او مساوى ر نمىشبيهى براى او تصو مانندى ندارد تا با او همتا گردد، و... نشد تا محدود گردد، 
. سالم اهللا عليك يا اميرالمؤمنين -كند ترين دقايق توحيد را بازگو مىاين تفسير جالبى است كه عالي و      
       

 
:  نكته ها▲         

 

ـ دالئل توحيد  1        
 

 قرآنآيات  شبيه براى او، گذشته از دالئل نقلى و توحيد، يعنى يگانگى ذات خداوند وعدم وجود هرگونه همتا و      
: آوريممجيد، با دالئل عقلى فراوان نيز قابل اثبات است كه در اينجا قسمتى از آن را به صورت فشرده مى

ى براى او نيست، چنين وجودى مسلماً حد شرط و هيچ قيد و خداوند وجود مطلق است و :دالوجوبرهان صرف) الف      
رگز هجوشد سى كه هستى از آن مىذات مقد اگر محدوديتى پيدا كند بايد آلوده به عدم گردد، و زيرا نامحدود خواهد بود

ى يل كند بنابراين، محدود به هيچ حدچيزى در خارج نيست كه عدم را بر او تحم نيستى نخواهد بود و مقتضى عدم و
. نيست
فاقد  دو يك از آن شود، زيرا اگر دو موجود پيدا شود حتماً هردو هستى نامحدود در عالم تصور نمى ،از سوى ديگر      

ت اين خود دليل روشنى بر يگانگى ذا و .شوندبنابراين هر دو محدود مى است، يعنى كماالت او را ندارد كماالت ديگرى
. ت كنيدـ دقّ است الوجودواجب
عالم را به صورت موجوداتى پراكنده  ، نخستكنيمهنگامى كه به اين جهان پهناور نگاه مى :برهان علمى) ب      

ات اين ذر بينيم اجزا وا هرچه بيشتر دقت كنيم مىحيوانات، ام گياهان و ،ستارگان، ماه، خورشيد ،آسمان، زمين :بينيممى
ن بر يك سلسله قوانين معي دهد وپيوسته است كه مجموعاً يك واحد منسجم را تشكيل مى به هم مربوط و عالم چنان

. كندسراسر اين جهان حكومت مى
دهد كه خالق نشان مى ،يكپارچگى در ميان اجزاى آن انسجام و قوانين حاكم بر آن و و اين وحدت نظام هستى      

. يگانه است آن يكتا و
در آيه  قرآن اند ودليل ديگرى كه براى اثبات يگانگى ذات خداوند ذكر كرده :)دليل علمى فلسفى( برهان تمانع) ج      

يان ديگري خدااهللا جز  ،زمين آسمان واگر در «: فرمايدمى .برهان تمانع است ،انبياء الهام بخش آن است يسوره 22
» .كنندآنها مى ي كهتوصيفاز  ،ه است خداوند پروردگار عرشزمن ).خوردنظام جهان به هم مى و( ندشدسد مىاف بود،

الوجود در عالم اگر دو واجبزيرا اين دليل ديگرى براى اثبات توحيد است،  :دعوت عمومى انبيا به خداوند يگانه) د      
عدم  چونورزد،  نهايت كامل ممكن نيست در نورافشانى بخلهر دو بايد منبع فيض باشند چرا كه يك وجود بى ندبود

 .كند كه همگان را مشمول فيض خود قرار دهدحكيم بودن او ايجاب مى فيض براى وجود كامل نقص است و
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ى داشت ياگر پروردگارت همتا ،بدان فرزندم«:رمايدفمى) ع(مجتبىحسن اش به امام نامهدر وصيت) ع(حضرت على      
 ،شدىصفاتش آشنا مى افعال و اب كردى وسلطان او را مشاهده مى ولك آثار م آمدند وفرستادگان او به سراغ تو مى

»    .گونه كه خودش توصيف كرده استهمان ،ولى او معبود يكتاست
        
 هاى پربار توحيد ـ شاخه2        

 
: كنندبراى توحيد چهار شاخه ذكر مى معموالً      
. در باال شرح داده شد كه -توحيد ذات) الف      
بلكه وجودى است تمامش  نه جدا از يكديگرند، يعنى خداوند نه صفاتش زائد بر ذات اوست، و -توحيد صفات) ب      

محتاج به  ،اگر مركب باشد اش تركيب است، والزمه ،اگر غير از اين باشدو  .ابديت ت وعلم، تمامش قدرت، تمامش ازلي
. د بودالوجود نخواهشود وشىء محتاج هرگز واجباجزا مى

حتى افعالى  .يعنى هر وجودى، هر حركتى، هر فعلى در عالم است به ذات پاك خدا برمى گردد -توحيد افعالى) ج      
در عين حال كه ما فاعل  ،بنابراين .اراده دادهآزادى اختيار و زند به يك معنى از اوست، او به ما قدرت وكه از ما سر مى

. گرددفاعل خداوند است زيرا همه آنچه داريم به او باز مى ،ليم، از يك نظرئومسدر مقابل آن  افعال خود هستيم و
عبادت بايد براى كسى  زيراغير او شايسته عبوديت نيست،  يعنى تنها بايد او را پرستش كرد و -توحيد در عبادت) د      

آفريننده همه  ها وم نعمتبخشنده تما و ست، كسى كه از همگان بى نيازمطلق كمال ا باشد كه كمال مطلق و
. شوداين صفات جز در ذات پاك او جمع نمى ، واست موجودات

    
شاخه هاى توحيد افعالى  ▲        

 
. شودترين فروع آن اشاره مىاز مهم مورددى دارد كه در اينجا به شش ايهاى زتوحيد افعالى نيز به نوبه خود شاخه      
). 16/رعد(» همه چيز است خالقخدا : بگو«: گويدمى نقرآ -توحيد خالقيت )الف      
همه چيز غير از او ممكن  و الوجود يكى استوقتى با دالئل گذشته ثابت شد واجب ،دليل آن هم روشن است      

. دبوالوجود است، بنابراين خالق همه موجودات نيز يكى خواهد 
آيا غير خدا «: گويدمى قرآن .نظام بخش عالم هستى تنها خداست مربى و مدير و يعنى مدبر و -توحيد ربوبيت )ب      

). 164/انعام (» ؟پروردگار همه چيز استاو در حالى كه  ،بطلبم يپروردگار
. توحيد خالق در عالم هستى است الوجود ودليل آن نيز وحدت واجب      
 ،ندنكنميحكم احكامي كه خدا نازل كرده  ه بهك و آنها«: فرمايدمى قرآن -تشريع توحيد در قانونگذارى و )ج      
). 44/مائده(» ندكافر
مدبر اوست، مسلماً غير او صالحيت قانونگذارى نخواهد داشت، چون غير او در تدبير  زيرا وقتى ثابت كرديم مدير و      

. جهان سهمى ندارد تا قوانينى هماهنگ با نظام تكوين وضع كند
خواه مالكيت حقيقى يعنى سلطه تكوينى بر چيزى باشد يا مالكيت حقوقى يعنى سلطه  -توحيد در مالكيت )د      

). 189/عمران آل(» ، از آنِ خداستزمين ها وآسمان و«: گويدمى قرآن. ها همه از اوستاين ،قانونى بر چيزى
در آن قرار داده ) خود(ي ن نمايندهبه خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آنچه شمارا جانشي«: فرمايدنيز مى و             
). 7/حديد(» انفاق كنيد
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 ،مالك همه اشيا نيز ذات مقدس اوست ،اوست اشيا يوقتى خالق همه .همان توحيد در خالقيت است نيزدليل آن       
. بنابراين هر ملكيتى بايد از مالكيت او سرچشمه گيرد

به حكومت دارد، چون زندگى دسته جمعى بدون حكومت ممكن  مسلماً جامعه بشرى نياز حاكميت-توحيد  )هـ      
تجاوزها، تنها به وسيله حكومت  جلوگيرى از تعديات و ها وها، اجراى مديريتها، تنظيم برنامهليتئوتقسيم مس .نيست

. ميسر است
صاحب  اصلى و گويد هيچ كس بر ديگرى حق حكومت ندارد مگر آنكه مالكها مىاصل آزادى انسان ،از طرفى      

باز  و شمريمكه ما هر حكومتى را كه به حكومت الهى منتهى نشود مردود مىبه همين دليل است  حقيقى اجازه دهد، و
آن براى فقيه  بعد از و )عليهم السالم(سپس امامان معصوم، )ص(مشروعيت حكومت را از آن پيامبر دليل،همين  به

. دانيمالشرائط مىجامع
چون انفاق تمام افراد جامعه عادتاً  امان است مردم به كسى اجازه دهند كه بر آنها حكومت كند البته ممك      

3F.ممكن نيست غيرممكن است چنين حكومتى عمالً

4 
مشروعيت اطاعت از هر مقام  االطاعه در جهان، ذات پاك خداست ويعنى تنها مقام واجب -توحيد اطاعت )و      

زيرا وقتى حاكميت مخصوص  ،شودشمه گيرد، يعنى اطاعت او اطاعت خدا محسوب مىديگرى بايد از همين جا سرچ
جانشينان آنها را پرتوى  و )عليهم السالم(معصومين يائمه لذا اطاعت انبيا و و ؛اوست مطاع بودن هم مخصوص اوست

اطاعت كنيد پيامبر  ورا، خدا اطاعت كنيد  ،ايداى كسانى كه ايمان آورده«: دفرمايمى قرآن .شمريماز اطاعت خدا مى
). 59/نساء(» را ]اوصياي پيامبر[= مر اولوا اال و خدا

). 80/نساء(» اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است ي كه از پيامبركس«: فرمايدمىهمچنين       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  الشرايط تنفيذ گردد تا مشروعيت الهيه پيدا كندين شود، بايد از طريق فقيه جامعبه همين دليل اگر حكومت از طريق آراي عمومي و اكثريت تعي ٤
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 6سرفصل        

 )11تا  1، آيات مؤمنونسوره (هاي مؤمنانويژگي
 

فضيلت تالوت سوره ▲                
ي مؤمنون را بخواند و در هر جمعه آن را ادامه دهد، هركس سوره« :روايت شده است كه فرمود) ع(از امام صادق 

 ».، همراه پيامبران و رسوالن است)بهشت برين(دهد و جايگاه آو فردوس اعليخداوند پايان زندگي او را سعادت قرار مي
. ي خواندن با انديشه و تصميم بر عمل استها براالبته اين فضيلت

 

صفات برجسته مؤمنان ▲               
 
 )هاى شوق وعشق در آغاز اين سوره به سرنوشت پرافتخار مؤمنان پيش از بيان صفات آنها اشاره شده تا شعله )1آيه

 .)قَد اَفْلَح الْمؤْمنُونَ(» ار شدندمؤمنان رستگ«: فرمايدمى. ها براى رسيدن به اين افتخار بزرگ زنده كندرا در دل
شكافتن و بريدن است، سپس به هر نوع پيروزي و رسيدن به معنى در اص به » فالح« و »فلح«ي از ماده» افلح«      

را شامل معنوى  هم ى وهاى مادوسيعى دارد كه هم پيروزياست، و اين معناي رستگاري و خوشبختي اطالق شده
. مورد مؤمنان هر دو بعد منظور استدر  و شودمى
 )(» كه در نمازشان خشوع دارند انآن«: گويدسپس به بيان اين صفات پرداخته مى )2آيه هِمالتفى ص ماَلَّذينَ ه

. )خاشعونَ
به معني حالت تواضع و ادب جسمي و روحي است كه در برابر شخص بزرگ يا  »خشوع«ي از ماده» خاشعون«      
به فاقد معنى نيست، بلكه  روح و حركاتى بى الفاظ و مؤمنانكه نماز اشاره به اين. آيدقت مهمي در انسان پديد ميحقي

به او تنها  د وشونز غير او جدا مىاكه  آيدبه وجود ميحضور قلب در آنها  چنان حالت توجه به پروردگار وهنگام نماز 
. مى پيوندند

در قلبش  اگر«: فرمود .دكربا ريش خود بازى مى مردى را ديد كه در حال نماز )ص(پيامبرخوانيم كه در حديثى مى      
 ».شدخشوع بود اعضاى بدنش نيز خاشع مى

. گذاردبرون اثر مى براشاره به اين كه خشوع يك حالت درونى است كه 
 )رِضُونَ(» دگرداننبيهودگى روى كه از لغو و انآن و«: گويدميدومين صفت در بيان  )3آيهعنِ اللَّغوِ مع مالَّذينَ هو( .

افكار  به معنى كارها، سخنان و» لغو« زيراكند، خطوط زندگى آنان هدفى را دنبال مى در واقع تمام حركات و      
. نتيجه استيب هدف وبى
 )الَّذينَ (» دهندرا انجام مىكه زكات  انآنو «: گويدبه سومين صفت مؤمنان راستين اشاره كرده، مى گاهآن )4آيهو

. )هم للزَّكوةِ فاعلُونَ
 )از آلوده شدن به بى (كه دامان خود را  انوآن«: گويدچهارمين ويژگى مؤمنان را مسأله پاكدامنى قرار داده، مى )5آيه

 . )والَّذينَ هم لفُرُوجِهِم حافظُونَ(» حفظ مى كنند) عفتى
ويا اشاره به اين است كه اگر مراقبت مستمر و پيگير در اين زمينه نباشد بيم آلودگي فراوان ، گ»محافظت فرج«تعبير به 

 .است
 )لى (» شوندآنان مالمت نمى گيرى ازكنيزانشان دارند كه در بهره همسران و اتنها آميزش جنسى ب « )6آيهالّ عا

غَي منَّهاف ممانُهاَي لَكَتما م اَو واجِهِملُومينَاَزم ر(  .
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 )پرهيزكارى و دارى در برابر آن نياز به تقوا وخويشتن ز انسان است وايجنسى سركش ترين غر يغريزه چون )7آيه 
كسانى كه غير از اين طريق را طلب  و«: گويدايمان قوى دارد، در اين آيه بار ديگر روى همين مسأله تأكيد كرده، مى

.  )تَغى وراء ذلك فَاُلئك هم الْعادونَفَمنِ اب(» كنند تجاوزگرند
 )عهد  ها وكه امانت نوآنا«: گويدمؤمنان اشاره كرده مى يششمين صفت برجسته در اين آيه به پنجمين و )8آيه

.  )والَّذينَ هم الَماناتهِم وعهدهم راعونَ(» كنندخود را رعايت مى
 .خلق از صفات بارز مؤمنان است پيمان در برابر خالق و نين پايبند بودن به عهد وهمچ اداى امانت و حفظ و      

هاى مختلف خدا هر نعمت .هاى مردم جمع استامانت نيز پيامبران الهى و هاى خدا وامانت ،»امانت«در مفهوم وسيع 
 ،فرزندان همچنين اموال و ،راه حقهاى پيشوايان يك امانتى از امانات او هستند، آيين حق، كتب آسمانى، دستورالعمل

 ترين واز مهمنيز حكومت . كوشندآنها مى اداى حقِّ هاى اويند كه مؤمنان در حفظ وها، همه امانتمقام ها وپست
. اى الهى است كه بايد آن را به اهلش سپردهديعه
 )الَّذينَ (» نمايندشان مواظبت مىهاينمازبر  نآنا و«: گويدبيان كرده مىمؤمنان را ويژگى  نهميندر اين آيه  )9آيهو

. )صلَواتهِم يحافظُونَ هم على
 رازيآخرين صفت آنها را محافظت بر نماز شمرده است،  كه نخستين ويژگى مؤمنان را خشوع در نماز وجالب اين      

خواهد ها ابراز نيكيى براى مطمئنّ يزمينه ،خالق است كه هرگاه با آدابش انجام گيرد خلق و يترين رابطهز مهمنما
. بود
 )(» آنها وارثانند«! آرى: كندنهايى آن را به اين صورت بيان مىبعد از ذكر اين صفات ممتاز، نتيجه  )10آيه كاُولئ

. )هم الْوارِثُونَ
 )فيها اَلَّ(» جاودانه در آن خواهند ماند برند وكه بهشت برين را به ارث مى«وارثانى  )11آيه مه وسرْدرِثُونَ الْفذينَ ي

. )خالدونَ
مخصوص  ي كه گذشت،كه طبق ظاهر آيات استهاى بهشت برترين باغ برين وبه معنى بهشت» فردوس«      

قرار  يتراين ترتيب ديگر بهشتيان در مراحل پاييننابرب .باال هستندي شدهبرشمردهمؤمنانى است كه داراى صفات 
 .دارند
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 7سرفصل        

 )68تا  63، آيات فرقانسوره (سيماي بندگان خاص خدا

 

صفات ويژه بندگان خاص خدا  ▲        
 
 )من«پيرامون صفات ويژه بندگان خاص پروردگار كه تحت عنوان  ياز اين به بعد بحث جامع )63آيهالرَّح بادع «

اين بحث در حقيقت تكمله بر آياتي آمده است . كندآنان را بيان مى زده صفت از صفات ويژهسي شود وآمده، مطرح مى
گفتند رحمان چيست؟ غرور مى استهزاء و رويشد از لجوج هنگامى كه نام خداوند رحمان برده مىكه مشركان 

 .توان درك كردعظمت خداى رحمان را بهتر مى ،با شخصيتند جايى كه بندگان او اين قدر عالى مقام و
وعباد (» روندبر زمين راه مى رتكببى خداوند رحمان كسانى هستند كه با آرامش و )خاص(بندگان  و«: فرمايدىنخست م

P4F5)االْرضِ هونًا الرَّحمنِ الَّذينَ يمشُونَ علَى
P .

كيفيت  رحتى د ،خواهى است كه در تمام اعمال انسان خود غرور و نفى كبر و »منعباد الرَّح«خاص نخستين توصيف 
حركات انسان نشان  گفتار و اعمال و زيرا ملكات اخالقى هميشه خود را در البالى ،شودآشكار مى ،راه رفتن او

. قابل توجهى از اخالق او پى برد بخشتوان به انسان مى دهند، تا آنجا كه از چگونگى راه رفتن يكمى
. تواضع كليد ايمان است و آنها متواضعند ،آرى

 و( دهندهنگامى كه جاهالن آنها را مورد خطاب قرار مى و« :دفرمايمى قرآن .بردبارى است آنها حلم و تدومين صف
الْجاهلُونَ  واذا خاطَبهم( گذرنداعتنايي و بزرگواري ميو با بي»گويندآنها سالم مى به ،)نابخردانه بر زبان رانندسخنان 

.  )قالُوا سالما
 )گويدپرداخته مى پروردگار است يكه عبادت خالصانه »منعباد الرَّح«ي صفت ويژه به سومين سپس )64آيه :

. )والَّذينَ يبيتُونَ لرَبهِم سجدا وقياما(» كنندقيام مى و كسانى كه شبانگاه براى پروردگارشان سجده«
خوش را بر خود حرام كرده  خواب ،اردريا وجود ند جايى براى تظاهر و در ظلمت شب كه چشم غافالن در خواب است و

 .عظمت اوست مى پردازد سجود در پيشگاه با قيام و ذكر خدا وكه همان تر از آن به خوش و
 )گويندكسانى كه مى و« :فرمايدآيه مي. الهى است كيفر آنان ترس از مجازات وي برجستهچهارمين صفت  )65آيه :

عنّا عذاب  والَّذينَ يقُولُونَ ربنَا اصرِف(» دوام است پر كه عذابش سخت و ،گردان م را از ما برطرفعذاب جهنّ ،پروردگارا
 .)جهنَّم انَّ عذابها كانَ غَراما

اطالق اين واژه بر جهنم به . سر انسان بر ندارددر اصل به معني مصيبت و ناراحتي شديدي است كه دست از  »غرام«
. د، پيگير و مداوم استخاطر آن است كه عذابش شدي

 )(» اقامتى است بد محلّ بد جايگاه و ،)مجهنّ(مسلَّماً آن « )66آيهتنَّها ساءا اقامما وتَقَرسم( .
باز هم قلوبشان  ،دارندانجام وظيفه گام بر مى روزها در مسير و هستند به عبادتش مشغول ها به ياد خدا وكه شببا اين

. بهتر است ترسى كه عامل نيرومندى براى حركت به سوى انجام وظيفه بيشتر و همان ؛هاستيتلئومملو از ترس مس
 )در كارها  يتفريط افراط و دورى از هرگونه كه اعتدال و» حمنعبادالرَّ«به پنچمين صفت ممتاز  گاهآن )67آيه

نه  كنند ونه اسراف مى كردن، انفاقكسانى كه به هنگام  و« :فرمايدمخصوصاً در مسأله انفاق است اشاره كرده مى

                                                
يعني آنها چنانند كه گويي عين . استعمال مصدر در معني اسم فاعل در اينجا براي تأكيد است. دهدمصدر است و نرمش و آرامش و عدم تكبر معني مي »هون« ٥

 .آرامش و نفي تكبرند
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لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُرُوا وكانَ بينَ  والَّذينَ اذا اَنْفَقُوا(» كنندحد اعتدال را رعايت مى ،در ميان اين دو گيرى، بلكهسخت
. )ذلك قَواما

 آنان  گويدمى گيرد ومسلّم مى دن رااصل انفاق كر  كند،متمركز ميت انفاق كه سخن را روى كيفيجالب ايني نكته
فرزندشان  كنند كه زن وميبخشش  دارند، نه آن چنان بذل و گيرىسخت دور از هرگونه اسراف و انفاقى عادالنه و
 .رندبآنها بهره نعطاياي كه ديگران از ند گيران سختدچن نه گرسنه بمانند و

آن است كه كمتر از حق و مقدار الزم  »اقتار«مصرف شود و آن است كه بيش از حد و در غير حق و بيجا  »اسراف«
. بوده باشد

. در لغت به معني عدالت و استقامت و حد وسط ميان دو چيز است »قوام«
 )يا چندگانه  دوگانه و و شرك ريد خالص است كه آنها را از هتوح ،»عبادالرّحمن«ي صفت پسنديدهششمين  )68آيه

والَّذينَ ال يدعونَ مع اهللاِ الــها ( »خوانندو كسانى كه معبود ديگرى را با خداوند نمى«: مايدفرمى .سازدپرستى دور مى
. )آخَرَ

 ظلمت شرك از آسمان فكر و و تيرگى شان را روشن ساخته واجتماعي زندگى فردى و نور توحيد سراسر قلب آنها و
. روح آنها بكلى رخت بربسته است

را كه خداوند  انسانى و« :گناهان استبى پاكى آنها از آلودگى به خونِ ،»عبادالرّحمن«ي ويژه هفتمين صفت
. )يقْتُلُونَ النَّفْس الَّتى حرَّم اهللاُ االّ بِالْحقِّ وال(» نميكُشندجز به حق  ،خونش را حرام شمرده)ريختن(

ريختن خون آنها ممنوع است، مگر  و محترمندشود كه تمام نفوس انسانى در اصل از آيه فوق به خوبى استفاده مى
. دشومجوز ريختن خون  عاع قرار دهد والشعواملى پيش آيد كه اين احترام ذاتى را تحت

. )وال يزْنُونَ(» كنندزنا نمى و«شود تشان هرگز آلوده نمىدامان عف: اين است كه »عبادالرّحمن«عالي  تصفهشتمين 
بر سر  ت را وها، امنيجان ناامنىِ و تبر سر دوراهى امني كنند، وان، ايمان را انتخاب مىآنها بر سر دوراهى كفر وايم

ناپاكى فراهم  تى وعفبى ناامنى و خالى از هرگونه شرك و محيطىو با سخت كوشي،  آلودگى، پاكى را دوراهى پاكى و
. سازندمى

ومنْ يفْعلْ (» ديد سختي خواهدمجازات چنين كند هر كس  و«: كنددر پايان آيه براى تأكيد هر چه بيشتر اضافه مى و
. )اَثاما ذلك يلْقَ
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 8سرفصل 

 )24تا  19، آيات رعدسوره (قرآنسيماي خردمندان در 

 

برنامه اولوااللباب ▲      
 
 )توصيف آيات در اين )19آيه مى از جزئيچشم مى به طرفداران حق يهاى سازندهات برنامهو تجسنخست به د خور

همانند  ،شده حق است پروردگارت بر تو نازلطرف داند آنچه از آيا كسى كه مى«: فرمايداستفهام انكارى مىصورت 
. )اُنْزِلَ الَيك منْ ربك الْحقُّ كَمنْ هو اَعمى اَفَمنْ يعلَم اَنَّما(؟ » كسى است كه نابيناست

انسان  مگر اين كه چشم دلِ ،پذير نيست وجه امكانى است به اين كه ندانستن اين واقعيت به هيچاين تعبير اشاره لطيف
. بكلى از كار افتاده باشد

 
 .)انَّما يتَذَكَّرُ اُولُوااالْلْبابِ(» متذكر مى شوند صاحبان انديشهتنها «: افزايددر پايان آيه اضافه مى رواز اين

افراد تهي مغز و بي محتوا  »اُولُوا االْلْباب«ي مقابل مغز هر چيز است؛ بنابراين نقطه به معني »بلُ« جمع »بابلا«
. هستند

. كد زيرا افراد فاقد علم را نابينا شمرده استاين آيه مردم را به فراگيري علم و مبارزه با جهل دعوت مي
 )كندميحق را بيان  هاى طرفدارانبرنامه ،)صاحبان انديشه(» اُولُوااالْلْباب«سپس به عنوان تفسير  )20آيه ،
 .)الْميثاقَ اَلَّذينَ يوفُونَ بِعهداهللاِ وال ينْقُضُونَ(» شكنندرا نمى كنند و پيمانكه به عهد الهى وفا مىهمانان «: فرمايدمى
گرفته  فطرت از انسان خدا به مقتضاى هايى كهى وسيعى دارد كه عهدهاى فطرى و پيمانامعن) عهد الهى(» عهداهللا«

 و كنداز حقايق عالم هستى و مبدأ و معاد درك مى انديشه و خردآنچه انسان با نيروى  هاى عقلى يعنىپيمانو نيز 
گرفته از مؤمنان  و ترك معصيت وگناه، هاي الهياز دستوررابطه با اطاعت  در ،)ص(هاى شرعى يعنى آنچه پيامبرپيمان
  .بندد در اين مجموعه وارد استهايي هم كه انسان با ديگران ميوفا به پيمانالبته  .دشومى همه را شاملاست 
 )كه پيوندهايى را كه خدا نآناو «: فرمايدمى آيه .حفظ پيوندها و پاسدارى از آنهاست نآناي دومين برنامه )21آيه 

. )اَمرَاهللاُ بِه اَنْ يوصلَ والَّذينَ يصلُونَ ما(» دارندمى يشان داده برقراربه برقراردستور 
برادران  ،خويشاوند ،همسايه ،اعم از دوست(ها انسان پيامبران و رهبران، ارتباطى با سايرپيوندي با با خدا،  پيونديانسان 

. يد محترم شمردآنها را با يهمهدارد كه با خودش  پيوندي نيز و )دينى و همنوعان
ها ها و ارتباطعالقه ،را پيوندها شاپاى وجوداز عالم هستى نيست بلكه سر منزوى و جدا يموجود در حقيقت انسان

. دهدتشكيل مى
) قيامت روز(حساب  و از بدىِ ترسند،مياز پروردگارشانو «: است اينطرفداران حق  يسومين و چهارمين برنامه

. )ويخافُونَ سوء الْحسابِ ويخْشَونَ ربهم(» بيمناكند
 )ترك گناهاز خدا، اطاعت  كه در مسيراست پنجمين برنامه آنها استقامت است در برابر تمام مشكالتى  )22آيه، 

شكيبايي پروردگارشان ) پاك(ذاتبه خاطر  كه نآناو «: فرمايدمىآيه  .دارد جهاد با دشمن و مبارزه با ظلم و فساد وجود
  .)همصبرُوا ابتغاء وجه رب والَّذينَ(» دكننمي

ابتغاء وجه «در صورتى ارزش دارد كه  ي،كلى هر عمل خير طوره كه شكيبايى و باين جمله دليل روشنى است بر اين
هاى ديگرى از قبيل رياكارى و جلب توجه مردم و يا حتى براى انگيزهانسان به خاطر  و براى خدا باشد و اگر» اهللا

. ارزش استبىخود كارى را انجام دهد  ارضاى غرور
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. )واَقامواالصلوةَ(»دارندپا مىهنماز را بو « :ششمين برنامه اين است
تجديد كند، با او به راز و نياز برخيزد و به  كه انسان هر صبح و شام رابطه و پيوند خود را با خدااينتر از چه چيز مهمو 

؟نگار گناه را از دل و جان بشويداين كار، زبه مدد بيفتد و  تهاى خويشياد عظمت او و مسؤولي 
 ،در پنهان و آشكار ،ايماز آنچه به آنان روزى دادهو «: كندجويان را با اين عبارت بيان مىحق يهفتمين برنامه سپس

. )واَنْفَقُوا مما رزقْناهم سرا وعالنيةً(» كنندانفاق مى
 .كندخلق محكم مىرا با پيوند او  تو زكو ،خدانماز پيوند انسان را با 

هر موهبتي اعم از مال، علم، قدرت، موقعيت و نفوذ اجتماعي و ) ايماز آنچه به آنان روزي داده( »مما رزقناهم«جمله 
. شودغير آن را شامل مي

هاي آن نيز ه كيفيتهاي خود باشاره به اين واقعيت است كه آنها در انفاق) در پنهان و آشكار( »سرا و عالنيه«جمله 
تر نظر دارند، زيرا گاه اگر انفاق، پنهاني صورت گيرد بسيار مؤثرتر است و گاه اگر آشكارا انجام گيرد اثرش وسيع

 .خواهدبود
. )ويدرؤُنَ بِالْحسنَةِ السيئَةَ(» برندرا از ميان مى ئاتحسنات، سي اب و«: ين استآنها ا يهشتمين و آخرين برنامه

با آب  ،دهند تا وجود خود و جامعه را از لوث گناهمى حسنات بيشترى انجام ،و هر اندازه گناه بزرگتر باشد به همان اندازه
. حسنات بشويند

اگر از كسى نسبت به  كوشندميكنند، بلكه اين احتمال نيز در تفسير آيه وجود دارد كه آنها بدى را با بدى تالفى نمى
. وى، او را شرمنده و وادار به تجديد نظر كنند انجام نيكى درحقّآنها بدى برسد، با 
سراى  عاقبت نيك«: فرمايداشاره كرده  »اولواااللباب«به عاقبت ،در پايان آيه هاى مختلف گذشتهپس از ذكر برنامه

. )الدارِ اُولئك لَهم عقْبى(» ايشان است آناز ديگر 
 )هاى جاويدان بهشت باغ« همان ،سرانجاماين : گويدرانجام نيك و عاقبت خير مىاين آيه در توضيح اين س )23آيه

منْ  جنّات عدن يدخُلُونَها ومنْ صلَح(» همسران و فرزندان صالح آنها پدران و چنينهم و ؛شوندوارد آن مى )است(
هِمياتذُرو واجِهِماَزو هِمآبائ( .

 .)علَيهِم منْ كُلِّ باب والْمالئكَةُ يدخُلُونَ( »شوندآنها وارد مى فرشتگان از هر درى برو  «
 .پايان را تكميل مى سازدهاى بىنعمتبدين ترتيب و 
 )( »سالم بر شما به خاطر صبر و استقامتتان«: گويندمى نو به آنا )24آيهرْتُمببِما ص كُملَيع المس( .

 ت و آرامشوجود آورد، در اينجا در نهايت امني ها اين سالمت را بهليتئوف و مسيام وظاانجشما در  صبر و استقامت
. خواهيد بود

. )الدارِ فَنعم عقْبى(» )!ي جاويد(ست سرانجامِ آن سراچه نيكو«: فرمايدمىآيه نيز در پايان 
به اعمال و كارهايى  اشاره ،ر استهفت در دارد و طبق روايات، بهشت داراى هشت دجهنم خوانيم كه مي قرآن در

وصول به سعادت  هايراهكه به اين ، اشاره: خوانيممى قرآنو جالب اين كه در . است كه سبب ورود به بهشت مى شوند
  .گيردو رحمت خدا بر غضب او پيشى مى بيشتر استابدي وصول به جهنم هاي راهو بهشت جاويدان از 
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 9سرفصل 

 )38تا  23، آيات اسراءسوره (آنقرهايي از حكمت

 
 )ترين تعليمات انسانى انبيا ضمن تأكيد مجدد بر توحيد اشاره كرده بعد از اصل توحيد به يكى از اساسى )23آيه
الّ وقَضى ربك اَالّ تَعبدوا ا(» و نسبت به پدر و مادر نيكى كنيد ،جز او را نپرستيدكه و پروردگارت فرمان داده «: گويدمى

. )اياه وبِالْوالدينِ احسانًا
ت اين يتأكيد ديگرى بر اهم، در كنار نيكى به پدر و مادر -ترين اصل اسالمىيعنى اساسى -قرار دادن توحيد       

. دستور اسالمى
ن دو، يا هر هرگاه يكى از آ« :فرمايدهاى روشن نيكى به پدر و مادر پرداخته مىسپس به بيان يكى از مصداق      

اما يبلُغَنَّ عنْدك الْكبرَ اَحدهما اَو كالهما فَال (» اهانتي به آنان را روا مدار ترينمك، رسند پيرى نآنها، نزد تو به س يدو
ما اُفتَقُلْ لَه( .

. )وال تَنْهرْهما(» و بر آنها فرياد مزن«      
 .)وقُلْ لَهما قَوالً كَريما(» زرگوارانه با آنها سخن بگوسنجيده و بلطيف و گفتار با  و«      
درد جزيي ويا فوت كردن چيز در اصل، اسم صوت بوده است؛ صدايي كه انسان هنگام اظهار نفرت يا  »اُف«يكلمه
. شوداي، از دهانش خارج ميآلوده

اُف گفتن . فرمودراغ داشت حتماً از آن نهي ميتر از اُف گفتن ساگر خداوند چيزي كم«: در حديثي فرمود) ع(امام صادق
 ».احترامي به والدين استي بيترين مرتبهكم

ترين سخني كه دليل بر ناراحتي از آنها يا رساند كه در برابر والدين نبايد كمبنا براين آيه مورد بحث اين معني را مي
 .ميلي و تنفر باشد بر زبان جاري ساختبي
 )ةِ(» در برابرشان فرودآراز محبت و لطف اى تواضع خود را هو بال« )24آيهمنَ الرَّحالذُّلِّ م ناحما جلَه ضاخْفو(. 

سوزي به آنان خيره مكن و صدايت را از صداي نگاهت را جز از سر مهر و دل« :ي اين آيه فرموددرباره) ع(امام صادق
» و از آنها جلو نيفت آنها بلندتر مگردان و روي دست آنان نيز بلند نشو

وقُلْ رب ارحمهما (» قرار ده  شانمشمول رحمت ،تربيت كردند چكيكو درا مرگونه كه آنها همان ،پروردگارا: و بگو«      
. )كَما ربيانى صغيرًا

د نباشند، فراموش ها از خوآلودگي اگر پدر و مادر چنان مسن و ناتوان شوند كه به تنهايى قادر بر حركت و دفع      
. محبت آنها را جبران نما ؛ پساز تو دريغ نداشتند خود را نكن كه تو هم در كودكى چنين بودى و آنها حمايت و محبت

 )گاه به خودآكه آگاهانه يا ناگرفتار آيد لغزشهايى  بهفظ حقوق پدر و مادر در رابطه با حممكن است گاهى  )25آيه
 ربكُم اَعلَم بِما فى(» آگاهتر استهايتان درون دل پروردگار شما از«: فرمايده مىدر اين آي .سوى آن كشيده شود

كُمنُفُوس( .
در حالى كه علوم شما  ،ها حضورى و ثابت و ازلى و ابدى و خالى از هرگونه اشتباه استعلم او در همه زمينه زيرا      

. واجد اين صفات نيست
و (اگر شما صالح باشيد «و رعايت احترام آنها پدر و مادر نسبت به  وظايف خودر زمينه اين اگر لغزشى د بنابر      

. )انْ تَكُونُوا صالحينَ فَانَّه كانَ لالْوابينَ غَفُورا(» آمرزدخداوند توبه كاران را مى) جبران كنيد
        

احترام پدر و مادر در منطق اسالم  ▲        
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به عنوان نمونه . شوداى ديده مىلهأاحترام والدين آن قدر تأكيد كرده است كه در كمتر مس رعايت رداسالم در مو      

: كنيماشاره مى موردبه چند 
 آنرديف بودن بيانگر مجيد نيكى به والدين بعد از مسأله توحيد قرار گرفته اين هم قرآندر چهار سوره از ) الف      

. پدر و مادر احترام قائل استاست كه اسالم تا چه حد براى 
كنند حتى اگر پدر و مادر كافر باشند و هم روايات توصيه مى قرآناهميت اين موضوع تا آن پايه است كه هم ) ب      

. رعايت احترامشان الزم است
. داده شده استهاى خدا قرار مجيد در رديف شكرگزارى در برابر نعمت قرآنشكرگزارى در برابر پدر و مادر در ) ج      
. احترامى را در برابر پدر و مادر اجازه نداده استترين بىحتى كم قرآن) د      
يعنى  -هاى اسالمى است، مادامى كه جنبه وجوب عينى پيدا نكندترين برنامهبا اين كه جهاد يكى از مهم) هـ      

. ر است و اگر موجب ناراحتى آنها شود، جايز نيستتبودن در خدمت پدر و مادر از آن مهم -داوطلب به قدر كافى باشد
، زيرا بوى بهشت از پانصد سال راه را نافرماني كنيدبترسيد از اين كه پدر و مادر «: فرمود) ص(پيامبردر روايتي ) و      

. »رسيدكه مورد خشم پدر و مادر هستند نخواهند  فرزندانيبه بوى آن رسد، ولى هيچ گاه به مشام مى
: آمد و از حق پدر و فرزند سؤال كرد، فرمود) ص(كسى نزد پيامبر«: آمده است) ع(در حديث ديگرى از امام كاظم      

و جلوتر از او راه نرود، و قبل از او ننشيند، و كارى نكند كه مردم به پدرش !) بلكه بگويد پدرم(بايد او را با نام صدا نزند 
. نيامرزد كه چنين كردى نگويند خدا پدرت را مثالً »بدگويى كنند

 
رعايت اعتدال در انفاق و بخشش  ▲        

 
 )در راه  ،مستمندان ،در اينجا فصل ديگرى از سلسله احكام اصولى اسالم در رابطه با اداى حق خويشاوندان)26آيه

  .كندبيان مى يدور از هرگونه اسراف و تبذير انفاق را نيزماندگان و 
.  )وءات ذَا الْقُرْبى حقَّه(» نزديكان را بپرداز و حقّ«: فرمايدمينخست 

ترين پيامبر از روشن شود، گرچه اهل بيتان را شامل مىمفهوم وسيعى دارد و همه خويشاوند» ذاالقربى«      
 .اين آيه است درباشند و شخص پيامبر از افراد مخاطب هاى آن مىمصداق

. )والْمسكينَ وابنَ السبيلِ(» را بپرداز گانمانده مستمندان و در راه) همچنين حق(و «     
 .)وال تُبذِّر تَبذيرًا(» مكنتبذير  اسراف وهرگز «     
 .شان نباشدبيش از حد استحقاقكني ي كه به آنها ميانفاقو 
وال خود را به صورت اين واژه مخصوص مواردي است كه انسان ام. به معني پاشيدن دانه است »بذر«ياز ماده »تبذير«

. پاش استومعادل آن در فارسي امروز ريخت.كندغير منطقي مصرف مي
به تعبير ديگر، تبذير آنست كه مال در غير موردش مصرف شود هرچند كم باشد، و اگر درز موردش مصرف شود تبذير 

. نيست هرچند زياد باشد
كرد، يكى از يارانش از راهى عبور مى) ص(پيامبر: خوانيممىدقت در مسأله اسراف و تبذير تا آن حد است كه در حديثى 

آيا در : عرض كرد ».كنىچرا اسراف مى ،سعداي  «: فرمود .ريختميگرفتن بود، و آب زيادى  به نام سعد مشغول وضو
). رى باشىجا هرچند در كنار نهرِ ،آرى( »انْ كُنْت على نَهر جار نَعم و « :آب وضو نيز اسراف است؟ فرمود
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به معني خارج شدن از حد اعتدال است بي آنكه  »اسراف«رسد، به نظر مي»تبذير«و  »اسراف«در مورد تفاوت ميان 
يعني  »تبذير«چيزي را ضايع كرده باشد، مثالً لباس گران قيمتي كه بهاي آن ده برابر لباس مورد نياز اوست بپوشد؛ اما 

 .كه براي دو نفر ميهمان غذاي ده نفر را تهيه ببيندبينجامد، مثل اين چنان مصرف كند كه به اتالف و تضييع
 )تبذيركنندگان برادران زيرا «: فرمايداستدالل و تأكيدى بر نهى از تبذير است، مى ياين آيه به منزله )27آيه

 .)الشَّياطينِانَّ الْمبذِّرينَ كانُوا اخْوانَ (» شياطينند
. كنندخدا را كفران مى هاىكه نعمتبه خاط آن

. )وكانَ الشَّيطانُ لرَبه كَفُورا(» در برابر پروردگارش بسيار ناسپاس بود و شيطان«      
يعنى  ،را در غير موردش هانيرو آنداده بود و او  شيطاناى به هوش و استعداد فوق العاده ،توان ،زيرا خداوند نيرو      

 .كردصرف  ،مردمراه گمراه كردن در 
رديف با اعمال شيطان است و يا به خاطر ، يا به خاطر اين است كه اعمالشان هماهنگ و هم)برادران(»اخوان«تعبير به 

 .آنكه قرين و همنشين شيطان در دوزخند
 )رو مىگاهى مسكينى به انسان  )28آيهگويى به نياز او در اختيارش نيست، اين آيه امكاناتى براى پاسخاو د و آور

روى برتابى ] مستمندان= [هرگاه از آنان و «: گويدر چنين شرايطى بيان كرده، مىدطرز برخورد صحيح با نيازمندان را 
ر كارت پديد آيد و به آنها كمك دتا گشايشى (انتظار رحمت پروردگارت را داشته باشى  ، و)تبه خاطر نداشتن امكانا(

واما تُعرِضَنَّ عنْهم ابتغاء رحمة منْ ربك تَرْجوها فَقُلْ لَهم قَوالً (» سخن بگو با گفتار نرم و آميخته با لطف با آنها ،)كنى
 .)ميسورا

به معني راحت و آسان، در اينجا مفهوم وسيعي دارد كه هر سخن نيك و برخورد همراه با »يسر«ي، از ماده»ميسور«
 شوداحترام و محبتي را شامل مي

 )ين آيه روى اين در ا ،و از آنجا كه رعايت اعتدال در همه چيز حتى در انفاق و كمك به ديگران شرط است )29آيه
. )وال تَجعلْ يدك مغْلُولَةً الى عنُقك(» و هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن«: گويدمى مسأله تأكيد كرده

با غل هايشان باش و همچون بخيالن كه گويى دستدهنده داشته تكه دسلطيفى است از اين ياين تعبير كنايه      
. به گردنشان بسته است و قادر به انفاق نيستند مباشو زنجير 

      » ( »يرى و از كار فرومانىگمورد سرزنش قرار كهدست خود را مگشاى ) نيز(و بيش از حد طسطْها كُلَّ الْبسال تَبو
ا ملُومم دافَتَقْعسورح(. 

در مورد نزول اين آيه روايت شده است كه پيامبر در خانه بود، نيازمندي آمد و درخواست عطايي كرد و چون چيزي 
براي بخشش آماده نبود، حضرت پيراهن خود را به او داد و به همين خاطر، آن روز نتوانست براي نماز به مسجد 

محمد خواب مانده يا مشغول لهو و سرگرمي است و نماز را به دست : نداين پيشامد، زبان كافران را باز كرد، گفت.برود
ملو و «و به اين ترتيب، هم مالمت دشمن و هم انقطاع از دوست را به دنبال داشت و مصداق. فراموشي سپرده است

. اين آيه نازل گرديد و پيامبر هشدار داد. شد »حسور
 )الزم باشد ما به آنها  تانيازمند و مسكين هستند  ،بعضى از مردم شود كه چرامطرح مى پرسشاين  اكنون )30آيه

 ؟نداشته باشند ما به انفاقداد تا نيازى مىبه آنها آيا بهتر نبود خداوند هر چه الزم بود  ؟انفاق كنيم
مى دارد  خداوند روزيش را بر هر كس بخواهد گشاده«: فرمايداين آيه گويى اشاره به پاسخ همين سؤال است، مى      

انَّ ربك يبسطُ الرِّزقَ لمنْ يشاء ويقْدر انَّه (» و بر هر كس بخواهد تنگ، چرا كه او نسبت به بندگانش آگاه و بيناست
. )كانَ بِعباده خَبيرًا بصيرًا
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خواهد به اين وسيله شما را او مى .همه چيز ممكن است كه براي پروردگار در حالي ،اين يك آزمون براى شماست      
. پرورش دهد را در وجودتانتربيت كند و روح سخاوت و فداكارى

 نهاآ كهاين است  درصالح  .گيرندمىپيش كامالً بى نياز شوند راه طغيان و سركشى به عالوه بسيارى از مردم اگر       
. طغياننه  و ودشكه نه موجب فقر ىحد ؛نى از روزى باشندمعي ّدر حد

 النافتادگان و معلويعنى از كار ، ىيجز موارد استثنابه رزق در افراد انسان ـ وسعت و تنگىِ ،اينها گذشته ياز همه      
تنگ گشاده يا  ،خدا روزى را بر هر كس بخواهد«فرمايد و اين كه مى .ـ بستگى به ميزان تالش و كوشش آنها دارد

 ،ترسهمش فزون  ،كند كه هر كس تالشش بيشترايجاب مى گ با حكمت است و حكمتهماهن، اين خواستن »داردمى
. تر محروم ،كمتر تالشش و هر كس

        
شش حكم مهم  ▲        

 
 )ه بخش ديگرى از اين در اينجا ب ،هاى مختلفى از احكام اسالمى كه در آيات گذشته آمدبخش به دنبال )31آيه

. دهدشرح مى شش حكم مهم را ضمن پنج آيه و مي پردازداحكام 
را از   تانو فرزندان«: گويداشاره كرده مى ترين گناهان بودجاهلى كه از فجيعت به يك عمل زش در آغازـ اول       

. )وال تَقْتُلُوا اَوالدكُم خَشْيةَ امالق(» شيدنكترس فقر 
. )نُ نَرْزقُهم واياكُمنَح(» دهيمو شما را روزى مى انآن ما«       
. )انَّ قَتْلَهم كانَ خطْأً كَبيرًا(» ستانها گناه بزرگ آ شتنماً كمسلّ«      
ى فرزندان تح گاهىبوده كه سخت  به قدري شود كه وضع اقتصادى عرب جاهلىاز اين آيه به خوبى استفاده مى      

كشتندمين نيازهاي آنها ميأدرت وانايىعدم ت به خاطر ،از پسر و دختر خود را اعم.  
 ،و آن گيردانجام مى ،ترين جوامعىبه اصطالح مترقّدر ى حت  ،عصر ماالبته همين جنايت در شكل ديگرى در       

. به خاطر جلوگيرى از افزايش جمعيت و كمبودهاى اقتصادى است ،اقدام به سقط جنين در مقياس بسيار وسيع
 )اه بزرگ ديگرى كه اين آيه به آن اشاره مىگن دوم- )32آيهيدفرمامى .ت استكند مسأله زنا و عمل منافى عف :» 

. )وال تَقْرَبوا الزِّنى انَّه كانَ فاحشَةً وساء سبيالً(» راهى است بدكه عمل بسيار زشت و  ،و نزديك زنا نشويد
آور نزديك نشويد، اين تعبير اشاره لطيفى به اين است كه مگويد به اين عمل شرگويد زنا نكنيد، بلكه مىنمى      

، حجابىبرهنگى و بى ،چشم چرانى .كندآلودگى به زنا غالباً مقدماتى دارد كه انسان را تدريجاً به آن نزديك مى
 .شودمىاى براى اين كار محسوب هر يك مقدمه ،هاى فسادكانوننشريات فاسد و  مبتذل،هاى فيلم ،هاى بدآموزكتاب

انگيز ديگرى استامل وسوسهع -يعنى بودن مرد و زن نامحرم در يك مكان خالى و تنها -ه همچنين خلوت با اجنبي. 
است كه در » قرب به زنا«دليل طرفين در اين زمينه همه از عوامل هاى بىگيريترك ازدواج براى جوانان و سخت

. رفته استگ هركدام جداگانه مورد نهى قرار هماسالمى  و در روايات هدشآنها نهى  يهمه يمورد بحثآيه
       

فلسفه تحريم زنا  ▲  
 

: توان به سه مورد زير اشاره كردمي قرآنترين داليل تحريم زنا در از جمله مهم     
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دش نه تنها اى كه وجورابطه ؛پدران باپيدايش هرج و مرج در نظام خانواده و از ميان رفتن رابطه فرزندان  .الف     
فرزندان نامشروع و آمار اى كه زيرا در جامعه ،دشوسبب شناخت اجتماعى است بلكه موجب حمايت كامل از فرزندان مى

. گرددسخت دچار تزلزل مىاست شده نهاده روابط خانوادگى بنيان  يروابط اجتماعى كه بر پايه باال برود،بى پدر 
اى در مبارزه با ت كه نقش تعيين كنندهاز عنصر محب اي، فرزندانتن چنين رابطهبر اثر از ميان رف از اين گذشته      

با خشونت  همراهبه يك جامعه كامالً حيوانى رفته رفته انسانى  يشوند و جامعهمحروم مى ،ها داردها و خشونتجنايت
. ددهمي تغيير شكلابعاد،  يدر همه

هاست و با تمام تشكيالتى كه انواع بيماري شيوعه است كه اين عمل باعث تجربه نشان داده و علم ثابت كرد .ب      
سالمت خود را  ،دهد كه تا چه اندازه افراد از اين راهآمار نشان مى ،اندبراى مبارزه با عواقب و آثار آن امروز فراهم كرده

. دهنداز دست داده مى
انس  ،گىبلكه اشتراك در تشكيل زند ،باع غريزه جنسى نيستنبايد فراموش كرد كه هدف از ازدواج تنها اش .ج       
صاص زن و از آثار ازدواج است كه بدون اخت ،شئون حيات يآرامش فكرى، تربيت فرزندان و همكارى در همه ،روحى

. هيچ يك از اينها امكان پذير نيستدستيابي به  ،زنامرد به يكديگر و تحريم 
 )گويدمى .ها و حرمت قتل نفس استاحترام خون انسان پردازد،مي آيه به آنكه اين  يحكم ديگر: سوم )33آيه :

 .)حرَّم اهللاُ االّ بِالْحقِّ وال تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتى(» حق،نكشيد جز به كه خداوند خونش را حرام كرده استرا و كسى «
ي آن اتّفاق نظر دارند ولي يع آسماني دربارهي شراها و حرمت قتل نفس از مسائلي است كه همهاحترام خون انسان

هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل يا « :فرمايدي مائده ميسوره 32ي در آيه. اسالم اهميِت بيشتري به آن داده است
» ها را كشتهي انسانفساد در روي زمين بكشد، چنان است كه گويي همه

كه  يتوان با اطمينان گفت احتراميك انسان از نظر اسالم مجازات دارد و مىترين آزار نه تنها قتل نفس بلكه كم      
 .اسالم براى خون و جان و حيثيت انسان قائل شده است در هيچ آئينى وجود ندارد

در مورد كسانى است كه مرتكب قتل و يا گناهى  ،شود و اينآيد كه احترام خون برداشته مىمواردى پيش مى البته
. كنداين گونه افراد را استثنا مى ،»االّ بِالْحقِّ«آيه  با جمله از اين رو در  .انددههمانند آن ش

يرمسلمانانى كه در يك زندگى مسالمت آميز غنيست بلكه  انها در اسالم مخصوص مسلماناحترام به خون انسان      
. است حرام و ممنوع برند، جان و مال و ناموسشان محفوظ  و تجاوز به آنىمسر به مسليمن  با

 براى ه،كسى كه مظلوم كشته شد و«: گويدبه حق قصاص كه براى اولياى دم ثابت است اشاره كرده مى آنگاه      
. )ومنْ قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لوليه سلْطانًا(» قرار داديم )وحق قصاص(سلطه يشول

. )فَال يسرِف فى الْقَتْلِ انَّه كانَ منْصورا(» او مورد حمايت استنمايد چرا كه ندر قتل اسراف « اما       
. اند مورد نصرت الهى هستندخود تجاوز نكرده دارند و از حداولياى مقتول مادام كه در مرز اسالم گام برمى ؛آرى      
كه احياناً در  ،گيرده نيز گاهى صورت مىاين جمله اشاره به اعمالى است كه در زمان جاهليت وجود داشت و امروز      

كه در برابر كشته شدن يك ريزند يا اينزيادى را مى افراد مقتول خون يبرابر كشته شدن يك نفر از يك قبيله، قبيله
. رسانندگناه و بى دفاع ديگرى غير از قاتل را به قتل مىنفر، افراد بى

 )نخست به اهميت حفظ مال يتيمان  .دهدين سلسله احكام را شرح مىاز اديگري اين آيه دستور : چهارم )34آيه
يتيم نزديك  مالو به «: گويدمى ،قبل گذشت هآيدو پرداخته و با لحنى مشابه آنچه در مورد عمل منافى عفت در 

. )وال تَقْرَبوا مالَ الْيتيمِ(» نشويد
 .ترم بشماريدرا نخوريد بلكه حتى حريم آن را مح منه تنها مال يتي      
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به صورت  نگرندمىهر موضوعي هاى منفى راى افراد ناآگاه كه تنها به جنبهب ،ممكن است اين دستور چونولى 
و به دست حوادث بسپارند، لذا بالفاصله  رها كنندسرپرست  ياموال يتيمان را بآنها سبب شود كه  دستاويزيدر آيد و

. )االّ بِالَّتى هى اَحسنُ(» راهترين بهمگر به «: گويدروشنى براى اين حكم ذكر كرده، مى ياستثنا
. باشد، مجاز است آنبنابراين هر تصرفى در اموال يتيمان كه به منظور حفظ، اصالح، تكثير و اضافه كردن       
آيه از  يدر ادامه قرآنآن گونه كه  ،به حد رشد فكرى و اقتصادى برسديتيم البته اين وضع تا زمانى ادامه دارد كه       

. )حتّى يبلُغَ اَشُده(» تا زمانى كه به حد بلوغ برسد«: فرمايدمىكرده  آن ياد
واَوفُوا (» شودعهد سؤال مى ازكه  ،وفا كنيد )خود(به عهدو «: گويدمى پس به مسأله وفاى به عهد پرداختهـ س5      

. )بِالْعهد انَّ الْعهد كانَ مسؤُالً
زند كه اگر ها دور مىبسيارى از روابط اجتماعى و خطوط نظام اقتصادى و مسائل سياسى بر محور عهد و پيمان      

ي وفاي به عهد روي مسأله قرآنبه همين دليل در آيات  .ريزدتزلزلى در آنها پيدا شود به زودى نظام اجتماع فرو مى
 .استتأكيد زيادي شده

 )در رابطه با عدالت در پيمانه و وزن و رعايت حقوق مردم و مبارزه با كم فروشى است آخرين حكم: ششم )35آيه. 
. )واَوفُوا الْكَيلَ اذا كلْتُم(» حق آن را ادا كنيد كنيد،ميو هنگامى پيمانه «: فرمايدمى

. )وزِنُوا بِالْقسطاسِ الْمستَقيمِ(» وزن كنيد درستو با ترازوى «      
 .)ذلك خَيرٌ واَحسنُ تَأْويالً(» است عاقبتش نيكوترو براي شما بهتر، ين ا«       

 
  زيان كم فروشي▲  
 

ي سوره 8و7در آيات . استمجيد بارها روي مسأله مبارزه با كم فروشي و تقلّب در وزن و پيمانه تأكيد شده قرآندر      
و آسمان را برافراشت، « :فرمايدي جهان هستي قرار داده مينهالرحمن رعايت اين نظم را در رديف نظام آفرينش در په

. و از مسير عدالت منحرف نشويد »تا در ميزان طغيان نكنيدگذاشت، ) در آن(و ميزان و قانون
. كه مسأله عدالت در وزن، جزئي از اصل عدالت و نظم است كه حاكم بر جهان هستي استاشاره به اين

كه چون براي خود پيمانه آنان! واي بر كم فروشان«: گويدفين با لحني تهديد آميز ميي مطفسوره 4تا1در آيات 
 .گذارندخواهند براي ديگران پيمانه يا وزن كنند، كم مياما هنگامي كه مي گيرند؛طور كامل ميكنند، حق خود را بهمي
شوند؟كنند كه برانگيخته ميآيا آنان گمان نمي« 

عالم هستى  تماماصلى است كه بر   ؛و حساب در همه چيز و همه جا يك اصل اساسى و حياتى استنظم  ،عدالت ،حق
زيرا اين عمل، حس اعتماد و  ،كم فروشىبه ويژه است،  فرجام، خطرناك و بدآناز  يكند و هر انحرافحكومت مى

 .ريزدمىاز بين مى برد و نظام اقتصادى را به هم  ،ركن مهم مبادالت استاطمينان را كه 
شود كه همچنين گفته مي.داننداي رومي و بعضي عربي ميمعني ترازوست، بعضي كلمهرا كه به »قسطاس«
. ي ترازوستبه معني كفّه »طاس«معني عدل و به »قسط«يدر اصل مركب از دو كلمه »قسطاس«
 

تنها از علم پيروى كن  ▲        
 
 )رسيم در اينجا به آخرين بخش از اين احكام مى ،ز احكام اسالمى را خوانديمدر آيات گذشته يك سلسله ا )36آيه

. كه به چند حكم مهم اشاره شده است
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به آن آگاهى ندارى پيروى  آنچه و از«: فرمايدـ نخست سخن از لزوم تحقيق در همه چيز به ميان آورده، مى1      
 .)وال تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم(» مكن

»ته»قْفمعني دنباله روي از چيزي استبه »قفو«ياز ماد .
روي از غير علم مفهوم وسيعي دارد كه مسائل اعتقادي، گفتاري، شهادت، قضاوت و عمل را در بر مي دانيم دنباله

از  به اين ترتيب الگوي شناخت در همه چيز علم و يقين است و شايعات، قراين ظنّي، و اخبار غير قطعي كه. گيردمي
 .رسد، نمي تواند مقياس قضاوت و شهادت و عمل قلمداد شودمنابع غير موثّق به انسان مي

انَّ السمع والْبصرَ والْفُؤاد كُلُّ ( »زيرا گوش و چشم و دل همه مسئولند«: كنددليل اين نهى را چنين بيان مى سپس      
. )اُولئك كانَ عنْه مسؤُالً

 از افراد غير موثق شنيده،يا  ،گويديقين مى ها به خاطر آن است كه سخنانى را كه انسان بدون علم ووليتاين مسؤ      
اى شده كه با واقعيت منطبق نبوده پايه هاى بىدر حالى كه نديده و يا در تفكر خود دچار قضاوت ،امگويد ديدهيا مى
آيا شما به اين مسائل ايمان داشتيد كه شهادت  :شودل مىبه همين دليل از چشم و گوش و فكر و عقل او سؤا .است

يد؟ ساختداديد، يا قضاوت كرديد، يا به آن معتقد شديد و عمل خود را بر آن منطبق 
اى جز هرج و مرج اجتماعى و از بين رفتن روابط انسانى و پيوندهاى عاطفى نخواهد نتيجه ،ناديده گرفتن اين اصل      
. داشت
ر مباش  بمتك▲        

 
  )ص(روى سخن را به پيامبر .كندمؤمنان را از آن نهى مىو  خيزدمياين آيه به مبارزه با كبر و غرور بر )37آيه (

 .)وال تَمشِ فى االْرضِ مرَحا(» راه مرور كببا تو روى زمين «: گويدكرده مى
 .اس استبه معني شدت خوشحالي در برابر يك موضوع باطل و بي اس »مرح«

انَّك لَنْ تَخْرِقَ االْرض ولَنْ تَبلُغَ الْجِبالَ (! »رسدها نمىبه كوههرگز توانى زمين را بشكافى و طول قامتت تو نمى«       
. )طُوالً
 مردم را ازكوبند تا پاهاى خود را محكم به زمين مى ،ر و مغرور غالباً به هنگام راه رفتنكه افراد متكباشاره به اين      

! نشان دهندبرترى خود را بر زمينيان به پندار خويش كشند تا گردن به آسمان مى ؛آمد و رفت خويش آگاه سازند
غرور زيرا  ،ى يعنى راه رفتنخاص شكلنه تنها در  و كلى محكوم كند اين است كه كبر و غرور را بطور قرآنهدف       

به  ه شدنشيطان، و آلود ه در قضاوت، گم كردن راه حق، پيوستن به خطّسرچشمه بيگانگى از خدا و خويشتن، اشتبا
. انواع گناهان است

. اى براى هر مسلمان راستين در اين زمينه استبرنامه عملى پيشوايان اسالم سرمشق بسيار آموزنده      
. پياده راه بروند شافرادى در ركابكه سوار بود  داد به هنگامىهرگز اجازه نمى كه خوانيممى) ص(در سيره پيامبر      

خورد، از گوسفند شير بردگان مى نشست و غذاى ساده همچون غذاىمىكه بر روي خاك  خوانيممى همچنين
 مانند روز فتح مكّه- و اين قبيل كارها را حتّي در زماني كه به اوج قدرت رسيد- شدبر االغ برهنه سوار مى و دوشيدمى

. دادهمچنان انجام مي
        

. كردآورد و گاه منزل را جارو مىخوانيم كه براى خانه آب مىنيز مى) ع(در حاالت على      
و  ،ف شدد، بيست مرتبه پياده به خانه خدا مشرَّهاى متعدخوانيم كه با داشتن مركبمى) ع(و در تاريخ امام مجتبى      

»  .ا انجام مى دهممن براى تواضع در پيشگاه خدا اين عمل ر«: فرمودمى
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 )ف در مال يتيمصرّت ،فرزندكشى ،زنا ،قتل نفس ،بر احكامى كه در مورد تحريم شركاست اين آيه تأكيدى  )38آيه ،
كُلُّ (» استتو ناپسند  ها گناهش نزد پروردگارتمام اين«: يدفرمامى .آزار پدر و مادر و مانند آن در آيات پيشين گذشت

كعِ ذل ئُهيكانَ سكبر ا نْدكْرُوهم( .
پيروان مكتب جبر، خدا هرگز اراده نكرده است گناهى از كسى سر  يشود كه بر خالف گفتهاز اين تعبير روشن مى      
. اگر چنين چيزى را اراده كرده بود با كراهت و ناخشنودى كه در اين آيه روى آن تأكيد شده است سازگار نبود زيرابزند، 

 


