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انسانها در برابر آنچه از سوی خداوند بر پیامبر نازل گردیده است ،سه موضع مختلف گرفتهاند:
گروهی آن را پذیرفته و ایمان آوردهاند ،گروهی از سر انکار و لجاجت به آن کفر ورزیدهاند و
گروهی از روی نفاق ،اظهار ایمان میکنند ،ولی در دل کافرند .باور به وجود خدا ،بایدهایی را به
دنبال دارد که انجام آنها مؤمنان را از کافران و منافقان جدا میسازد .در آیات نخستین سوره بقره
به این سه گروه و ویژگیهای آنان اشاره شده است و تنها چهار آیه درباره مؤمنان و دو آیه درباره
کافران است ،ولی سیزده آیه درباره ویژگیهای منافقان است که خطر نفاق در جامعه اسالمی را
نشان میدهد.
قرآن ،کتاب هدایت

ن» 2( .سوره بقره) آن کتاب که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی
ی لِلمُتّقِی َ
ب فِی ِه هُد ً
ب الرَی َ
ک الکتا ُ
«ذَل َ
راه ندارد ،راهنمای پارسایان است.
نکات مهمی که باید به آن ها اشاره کرد این است که:
 -1قرآن کتاب هدایت است نه کتاب طبیعت و اگر به موضوعات طبیعی اشاره کرده است ،به
این دلیل است که توجه به این امور ،موجب توجه به علم و قدرت و حکمت خداوند
میگردد.
 -2قرآن برای همه مردم آمده است« :هدًی لِلنّاس» ولی تنها کسانی که فطرت پاک دارند و
در برابر حق ،خاضع باشند ،از آن بهره میجویند« :هدًی لِلمتّقِین» .پس فاسقان ،کافران و
تکذیب کنندگان از هدایت آن بی بهرهاند .این آیه ،قرآن و مطالب آن را تردید ناپذیر میخواند
و می فرماید« :ال رَیبَ فیهِ» که مقصود از آن ،این است که حقانیت قرآن به اندازهای محکم
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است که جای شک ندارد و اگر کسی شک کند ،با تأمل و تدبیر به حقانیت آن پی میبرد ،مگر
آنکه حاضر نباشند حق را بپذیرند .در سوره نمل آمده است« :بَل هُم فِی َشکٍ مِنها َعمُونَ» آنان
که در شک هستند دچار کوردلی شدهاند.
این آیه نشان میدهد قرآ ن در عظمت مقامی بس واال دارد .ذلک که برای اشاره به قرآن آمده
است ،حکایت از عظمت دست نیافتنی قرآن دارد .قرآن از همان آغاز نزول مکتوب شده است و
در زمان حیات پیامبر کتاب مطرح بوده است« :الکتاب» .رهبر و راهنما باید در روش دعوت و
محتوای برنامه خود ،قاطع و استوار باشد .جمله «الریب فیه» نشانگر استواری و استحکام قرآن
است و اما توان قرآن بر هدایت پرهیزکاران بهترین دلیل بر اتقان و حقانیت آن است« :ال ریب
فیه هدی للمتقین».
ایمان و عمل در کنار هم

ب وَ یُقیمونَ الصّلوﺓ َو ِممّا َرزَقنَاهُم یَنفِقُونَ» ( سوره بقره)3
«الّذینَ یُؤمنونَ بِالغَی ِ

(متقین) کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را به پای میدارند و از آنچه به آنان روزی
داده ایم ،انفاق میکنند.
نکاتی که باید به آنها اشاره کرد:
 -1قرآن هستی را به دو بخش تقسیم میکند .عالم غیب یعنی آنچه از دیدگاه پنهان است و
عالم شهود یا آنچه محسوس و مشهود است .پاکان و حقجویان ،افزون بر محسوسات ،به
وجود خدا و وقوع قیامت که از امور غیبیاند ،ایمان دارند .در جهان بینی الهی ،هستی،
محدود به محسوسات نیست« ،یؤمنون بالغیب».
 -2ایمان به خدا مرحلهای باالتر از علم به خداست ،زیرا علم به اینکه خدا هست ،میان من و
خدا رابطه ای برقرار نمیکند ،اما ایمان به اینکه هستی همه و تمام نعمتها از جانب
خداست ،انسان را به تقدیس و تعظیم و پرستش وا میدارد.

2

 -3یکی از نشانههای ایمان به خدا ،اقامه نماز است« ،یؤمنون....یقیمون» .یقیمون فعل
مضارعی است که داللت بر استمرار دارد ،پس اقامه نماز باید دائمی باشد نه موسمی و
مقطعی .گرچه خداوند به نماز ما نیاز ندارد ،اما انسان در زمره محتاجترین مخلوقات خداوند
است و ما به او نیاز داریم .قرآن میفرماید« :اگر تمام مردم کافر شوند ،در خداوند اثری
ندارد» .متقین تمام هستی را تسلیم خداوند میدانند.
 -4در میان واجبات دینی ،بیش از همه بر نماز و زکات تأکید شده است و معموال این دو در
کنار هم آمده است« :یؤمنون....یقیمون.....ینفقون» ،شاید از آن جهت که اضطرابها و
ناهنجاریهای روحی و روانی فرد با نماز درمان میشود و نابسامانی های جامعه با انفاق
مرتفع میگردد.
یکی از پیام های مهم این آیه که باید به آن توجه کرد ،این است که ایمان از عمل جدا نیست و در
کنار ایمان به غیب ،وظایف و تکالیف عملی مؤمن بازگو شده است.
جریان رسالت در طول تاریخ

ن یُؤمنونَ بِمآ أُن ِزلَ إلَیکَ وَ مَآ اُنزِلَ مِن قَب ِلکَ وَ بَاآلخِرَهِ هُم یُوقِنُونَ»4 ( .سوره بقره)
«وَ الّذی َ
(ای پیامبر) آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه (بر پیامبران) پیش از تو نازل گردیده ،ایمان دارند
و هم آنان به آخرت یقین دارند .از نکاتی که باید به آنها توجه داشت ،این است:
 -1ابزار شناخت انسان ،محدود به حس و عقل نیست ،بلکه وحی نیز یکی از راههای شناخت
است که متقین به آن ایمان دارند .ایمان به تمام انبیاء و کتب آسمانی الزم است ،زیرا همه
آنها یک هدف را دنبال میکنند« .یُؤمنونَ بِمآ أُن ِزلَ إلَیکَ وَ مَآ اُنزِلَ مِن قَب ِلکَ».
 -2از این آیه و دو آیه پیشین به دست میآید که خشوع در برابر خداوند (نماز) و داشتن
روحیه ایثار و انفاق و امید به آیندهای روشن از ویژگیهای پارسایان است.
 -3عبارت «مِن قَبلِکَ» بدون ذکر «من بعدک» نشانه خاتمیت پیامبر اسالم و قرآن است.
 -4تقوای راستین ،بدون یقین به آخرت ظهور نمییابد« ،وَ بَاآلخِرَهِ هُم یُوقِنُونَ».
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پارسایی و رستگاری

ک هُم المُفلِحونَ» ( 5سوره بقره)
«أولَئِکَ عَلَی هُدًی مِن رّبِهِم وَ أولئِ َ

آنان بر هدایتی (ویژه) از سوی پروردگارشان هستند و همان رستگارانند.
از نکاتی که باید به آنها توجه کرد:
 -1پاداش اهل تقوا که به غیب ایمان دارند و اهل نماز و انفاق و یقین به آخرت هستند،
رستگاری و فالح است .در قرآن ،رستگاران دارای ویژگیهایی هستند مانند :در برابر مفاسد
جامعه به اصالح نگری میپردازند ،امر به معروف و نهی از منکر میکنند ،افزون بر ایمان به
رسول خدا (ص) ،از او حمایت میکنند ،از بخل دور هستند و ترازوی آنها در قیامت از
نیکیها سنگین است.
 -2هدایت خاص الهی برای کسانی است که هدایت اولیه را پذیرفتهاند« ،هُدًی مِن رّبِهِم».
کفر و لجاجت در برابر حق

«اِنّ الّذینَ کَفَرُوا سَوآ ٌء عَلَیهِم ءَاَنذَرتَهُم اَم لَم تُنذِرهُم الیَؤمِنونَ» 6( .سوره بقره)

همانا کسانی که کفر ورزیدند ،برای آنها یکسان است که آنان را هشدار دهی یا ندهی ،آنها ایمان
نخواهند آورد .نکات مهم در این آیه چنیناند :قرآن پس از پرهیزکاران ،کافران را معرفی میکند
که در انکار و کتمان حق سرسختاند و حاضر به پذیرش حق نیستند .کفر به معنای پوشاندن و
نادیده گرفتن است .شخص منکر دین به سبب آنکه حقایق و آیات الهی را کتمان میکند یا نادیده
میگیرد ،کافر خوانده میشود .پیامهایی که این آیه در بر دارد چنیناند:
 -1لجاجت و عناد و تعصب جاهالنه ،انسان را جمادگونه میکند« .سَوآ ٌء عَلَیهِم»
 -2راه دعوت کفار ،انذار است و اگر انذار و هشدار در انسان اثر نکند ،بشارت و وعدهها نیز اثر
ندارند« .سَوآءٌ عَلَیهِم ءَاَنذَرتَهُم اَم لَم تُنذِرهُم».
 -3انتظار ایمان آوردن همه مردم را نداشته باشیم.....« .ال یؤمنون».
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کیفر کافران

ب» 7( .سوره بقره)
«خَتَ َم اهللُ عَلَی قُلُوبِهِم وَ َعلَی سَمعِهِم َو عَلَی أبصارِهِم غِشاوهٌ وَ لَهُم عَذا ٌ

خداوند بر دلها و بر گوش آنان مهر زده و در برابر چشمان پردهای است و عذابی بزرگ برای آنان
فراهم است.
در نتیجه انکار و نشنیدن سخن حق و کفران نعمت الهی ،قدرت تشخیص حق از باطل از بین
میرود که در قرآن ،از آن به «مهر زدن» خداوند بر چشم و دل کافران یاد شده است .مهر شقاوتی
که خدا بر دل کافران می زند ،کیفر تعصب ،لجاجت و هواپرستی خود آنان است ،بنابر این مهر الهی
نتیجه انتخاب بد خود انسان است .مراد از قلب در قرآن ،روح و مرکز ادراکات است و در روایات به
ویژگیهای قلب سالم و بیمار اشاراتی شده است.
ویژگی های قلب سلیم

 -1قلبی که در آن جز خدا نیست.
 -2قلبی که پیرو حق و تسلیم آن است.
 -3قلبی که از حب دنیا دور است.
 -4قلبی که در برابر خداوند ،خاشع است.
ب» و هم از قهر او
 -5قلبی که هم با یاد خدا آرام میگیرد« ،اَال بِذِکرِ اهللِ تَطمَ ِئنّ القُلُو ُ
میترسد« :إذا ذُکِ َر اهللُ َو ِجلَت قُلُوبُهُم».
صاحب قلب سلیم نیز گاهی مرتکب گناه میشود و تؤبه و انابه کرده و به سوی خدا باز میگردد.
قرآن از این حالت به «قلب منیب» یاد کرده است.
ویژگی های قلب ناپاک

خداوند در قرآن ،ویژگی قلب کافران و منافقان را نیز بیان کرده است .از جمله:
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انکار« ،قُلوبُهُم مُنکِره» ،تعصب« :فی قُلوبُهُم الحَمیّه» ،انحراف« :صَرَفَ اهلل قُلوبهم» ،قساوت« :فَویلٌ
ع المَوتی» ،زنگار« :بَل رانَ عَلی قُلوبِهم» ،مرض :فِی قُلوبِهِم
لِلقاسیَه قُلوبهم» ،مرده دلی« :ال تُسمِ ُ
ن فِی
ع اهللُ عَلَیها بِکُفرِهم» ،فتنه انگیزی« :فَأمّا الّذی َ
ض» ،ضیق« :یَجعل صَدرهُ ضَیّق ًا» ،طبع« :طَبَ َ
مر ٌ
قُلُوبِهِم زَیغٌ فَیَتّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِن ُه ابتِغاءَ الفِتنَ ِه»
پس ،کفر و الحاد سبب مهر خوردن بر دل و روح انسان است و در اثر کفر ،درک حقیقت از انسان
سلب میشو د .کیفر الهی نیز متناسب با عمل ماست و جزای کسی که حق را فهمید ،ولی روی آن
سرپوش گذاشت ،آن است که خدا نیز بر چشم و گوش و روح و فکر او سرپوش میگذارد.

سیمای منافق در قرآن

منافق در عقیده و عمل و برخورد و گفتگو عکس العملهایی از خود نشان میدهد که در سوره
بقره ،منافقون ،احزاب ،توبه ،نساء و محمد (ص) بدانها اشاره شده است .ویژگیهای منافقان در
سوره بقره چنین ذکر شده است:
دروغ گویی

هلل وَ بِالیَومِ الَاخِ ِر وَ ما ُهم بِمُومِنِینَ 8( .سوره بقره)
س مَن یَقُولُ ءَامَنّا بِا ِ
«وَ ِمنَ النّا ِ

و گروهی از مردم کسانی هستند که میگویند :به خدا و روز قیامت ایمان آوردهایم ،در حالی که
مؤمن نیستند.
اینان نه ایمان مومنان را دارند و نه جسارت کافران در ابراز کفر را دارند .منافق مانند موش صحرایی
است که برای النه اش دو راه قرار میدهد و یکی از آن دو را باز میکند تا از آن رفت و آمد کند و
هرگاه احساس خطر کرد ،با سر ،راه بسته را باز کند و بگریزد .منافق از واژه «نافقاء» که نام سوراخ
مخفی موش است ،گرفته شده است .هر کس زبان و عملش هماهنگ نباشد ،سهمی از نفاق دارد.
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ن» و خداوند از درون انسان،
پس ،ایمان امری قلبی است ،نه زبانی« :یَقُولُ ءَا َمنّا ....ما هُم ِبمُؤمِنِی َ
آگاه است « :ما هُم بِمُؤمِنِینَ».
فریبکاری

ن ءَامَنوا وَ مَا یَخدَعُونَ إلّا اَنفُسَهُم وَ مَا یَشعُرُونِ»9( .سوره بقره)
یُخادِعُونَ اهللَ وَ الّذی َ

(منافقان به پندار خود) با خداوند و مؤمنان نیرنگ میکنند ،در حالیکه جز خودشان را فریب
نمیدهند ،اما نمیفهمند!
مراد از خدعه منافقان با خدا ،یا خدعه و نیرنگ آنان با احکام خدا و دین الهی است که آن را مورد
تمسخر یا بازیچه قرار می دهند و یا به معنای فریبکاری با پیامبر خداست .دیگر اینکه ،قرآن بازتاب
کار نیک و بد انسان ارا برای او میداند ،چنانکه در این آیه میفرماید« :خدعه با دین ،خدعه با خود
ن ءَامَنوا» و آثار نیرنگ ،به
هلل َو الّذی َ
است نه خدا» .پس ،حیلهگری نشانه نفاق است « ،یُخادِعُونَ ا َ
صاحب آن باز میگردد « ،وَ مَا یَخدَعُونَ إلّا اَنفُسَهُم».
بیماردلی

م بِما کَانُوا یَکذِبُونَ» 10( .سوره بقره)
ب ألِی ٌ
ض فَزَادَهُم مَرَض ًا وَ لَهُم عَذا ٌ
«فِی قُلُوبِهِم مَ َر ٌ

در دلهای منافقان ،بیماری است ،پس خداوند بیماری آنان را بیفزاید و برای آنان عذابی دردناک
است ،به سزای آنکه دروغ میگویند.
همانگونه که در قرآن ،اوصاف پسندیدهای مانند :علم ،هدایت و ایمان ،قابل افزایش است ،مانند:
«زِدنِی عِلماً»« ،زَادَتهُم إیماناً» ،اوصاف ناپسند مانند :رجس ،ترس ،نفرت و خسارت نیز قابل فزونی
دانسته شده است ،مانند « :زَادَتهُم رِجس ًا»« ،زادَهُم نُفُوراً» .با توجه به این آیات ،دانسته میشود که
سنت خدا ،آزادی دادن به هر دو گروه خیر و شر است .انسان منافق ،بیمار است ،زیرا مانند بیمار
که نه سالم است و نه مرده ،وی نیز نه مؤمن است و نه کافر .همچنین نفاق ،رشد سرطانی دارد،
«زادهم اهلل مرض ًا».
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فسادگری در زمین

ن مُصلِحُونَ» 11( .سوره بقره)
«وَ إذا قِیلَ لَهُم ال تُفسِدوا فِی األرضِ قَالُوا إنّما نَحُ ُ
هرگاه به آنان (منافقان) گفته شود در زمین فساد نکنید ،میگویند :همانا ما اصالحگریم .باید توجه
داشت :گرچه منافقان پندپذیر نیستند ،ولی ما وظیفه داریم آنان را نهی از منکر کنیم « ،قِیلَ لَهُم
ال تُفسِدوا» .دیگر اینکه ،نفاق ،عامل فساد در زمین است « ،ال تُفسِدوا فِی األرضِ» .منافق با ادعای
اصالح طلبی ،در صدد تحمیق مردم و توجیه خالفکاریهای خویش است « ،نَحُنُ مُصلِحُونَ».
بی خردی

م المُفسِدونَ وَلکن لّا یَشعُرُونَ» 12( .سوره بقره)
«أَلَآ إنّهُم هُ ُ

آگاه باشید! آنان خود اهل فسادند ،ولی نمیفهمند.
نفاق آثار سویی در روح و رفتار و کردار منافق ایجاد میکند .قرآن در وصف آنان میگوید« :اندیشه
و فهم نمیکنند و دچار فقدان شعور واقعی میشوند» .منافقان همواره در حال فساد هستند،
ن» و افساد را اصالح میپندارند « ،لّا یَشعُرُونَ».
«المُفسِدو َ
تحقیر مؤمنان

ن السّفَهآ ُء ألّا اِنّهُم هُ ُم السّفَهآ ُء َو لکِن
ن ِمنُ کَمآ ءَامَ َ
ن النّاسُ قَالوا أنومِ ُ
ل لَهُم ءَامِنوا کَمآ ءَامَ َ
«وَ اِذا قِی َ
ال یَعلَمُونَ»13( .سوره بقره)

و چون به آنان گفته شود ،شما نیز همان گونه که (سایر) مردم ایمان آوردهاند ،ایمان آورید( ،آنها
با غرور و تکبر) گویند :آیا ما نیز همانند ساده اندیشان و سبک مغزان ایمان بیاوریم؟ آگاه باشید!
آنان بی خردند ،ولی نمیدانند.
ارشاد و دعوت اولیای خدا در منافقان ،بیاثر است « :اِذا قِیلَ لَهُم ....قَالوا أنؤ ِمنُ» .باید غرور متکبرانه
منافقان را شکست و با آنان مقابله به مثل کرد .آنان خود سفیهاند « :هُ ُم السّفَهآء».

8

دو چهرگی

ن مُستَهزِءُونَ».
ن ءَامنوا قالوا ءَامنّا وَ إذا خَلَوا ألی شَیَاطِینِهِم قَالوا إنّا مَعَکُم إنّما نَح ُ
« وَ إذا َلقُوا الّذی َ
( 14سوره بقره)

و چون با اهل ایمان مالقات کنند ،گویند :ما (نیز همانند شما) ایمان آوردهایم ،ولی هرگاه با
(همفکران) شیطان صفت خود خلوت کنند ،گویند :ما با شما هستیم ،ما (اهل ایمان) را مسخره
میکنیم.
ن» به معنای دور شده از خیر است و این واژه به هر کس که القای انحراف کند و
شطَ َ
شیطان از « َ
به انسانهای بدکار و دور از حق اطالق شده است .برخی از نکاتی که از آیه دانسته میشوند چنین
اند :منافق ،نان را به نرخ روز میخورد « :إذا لَقُوا الّذینَ ءَامنوا قالوا ءَامنّا» ،منافقان با کافران نه تنها
هم فکرند ،بلکه کمک کار نیز هستند « :إنّا مَعَکُم».
سردرگمی

دهُم فِی طُغیانِهِم یَعمَهُونَ» 15( .سوره بقره)
«اهللُ یَستَهزِیُ بِهِم وَ یَمُ ّ

خداوند آنها را به استهزا میگیرد و آنان را چنان در طغیانشان مهلت میدهد که سرگردان شوند.
«یعمهون» از عَمَه مثل «عَمی» است ،ولی عمی کوری ظاهری است و عمه کوری باطنی است.
سرکشی و طغیان ،زمینهای برای سردرگمی و کوردلی است « ،فِی طُغیانِهِم یَعمَهُونَ» یکی دیگر
از نکاتی که باید به آن توجه کرد ،این است که کیفرهای الهی متناسب با گناهان است .در برابر
«انّما نحن یستهزءون»« ،اهللُ یَستَهزِیُ بِهِم» آمده است.
دین فروشی

ن» 16( .سوره بقره)
ن اشتَرَوا الضّاللَهَ بِالهُدَی فَمَا رَبِحَت تّجارَتُهُم وَ مَا کانُوا مُهتَدِی َ
«اُولئکَ الّذی َ

آنان کسانی هستند که به بهای از دست دادن هدایت ،خریدار ضاللت و گمراهی شدند ،اما این
دادوستد سودشان نبخشید و راه هدایت نیافتند.
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از آنجاییکه منافقان صاحب هدایت نبودند که آن را از دست دهند ،پس مراد آیه این است که
زمینه های فطری هدایت را از دست دادند .پس ،منافق زیانکار است و هدایت را با ضاللت معامله
میکند« :اشتَرَوا الضّاللَ َه بِالهُدَی» .همچنین عاقبت مؤمن ،هدایت« :علی هدی من ربّهم» و
سرانجام منافق ،انحراف است« :ما کانوا مهتدین».
آتش افروزی

ت ال
هلل بِنُورِهِم َو تَرَکَهُم فِی ظُلُما ٍ
با ُ
«مَثَلُهُم َکمَثَ لِ الّذی استوقَدَ ناراً فَ َلمّا أضآءَت مَا حَولَ ُه َذهَ َ
یُبصِرُونَ» 17( .سوره بقره)

مَثَل آنان (منافقان) مثل کسی است که آتشی افروخته ،پس چون آتش اطراف خود را روشن
ساخت ،خداوند روشنایی و نورشان را برد و آنان را در تاریکیهایی که (هیچ) نبینند ،رهایشان
کرد.
در قرآن مثال های فراوانی آمده است از جمله :تشبیه حق به آب و باطل به کف روی آب ،حق به
شجره طیبه و باطل به شجره خبیثه ،یا تشبیه کارهای آنان به سراب .این آیه نیز در مقام تشبیه
روحیات و حاالت منافقان است .منافق برای رسیدن به نور ،نار به پا میکند که دود و خاکستر و
سوزندگی دارد « :استوقَدَ ناراً» .نور اسالم عالم گیر است ،ولی نوری که منافقان در پرتو آن تظاهر
به اسالم میکنند ،ناپایدار است « :أضآءَت مَا حَو َلهُ» .کسی که نور واحد الهی را از دست دهد ،در
تاریکی های متعدد باقی میماند « :بِنُورِهِم وَ تَرَکَهُم فِی ظُلُمات» ،کلمه نور مفرد و کلمه ظلمات
جمع آمده است.
باطل گرایی

ی فَهُم الیَرجِعُونَ» 18( .سوره بقره)
«صُ ٌم بُکمٌ عُم ٌ

آنان (از شنیدن حق) کر و (از گفتن حق) گنگ و (از دیدن حق) کورند ،پس (بسوی حق) باز
نمیگردند.
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قرآن در ستایش برخی پیامبران میفرماید« :آنان صاحبان قدرت و بصیرت بودند» .حق را
میدیدند و از آن دفاع میکردند .کسی که چشم خدابین دارد ،بیناست .در این سوره درباره
منافقان تعابیری چون« :ال یشعرون»« ،ما یشعرون»« ،ال یعلمون»« ،یعمهون»« ،ص ٌم»« ،بُکمٌ» و....
به کار رفته است .حق ندیدن منافقان دو دلیل دارد :یکی آنکه فضای بیرونی آنها تاریک است
«فی ظلمات» و دیگر آنکه چشم دل خود را از دست دادهاند «صم بکم عمی».
ترس و وحشت:

أو کَصَیّبٍ ِمنَ السّمآءِ فیهِ ظُلُماتٌ وَ رَع ٌد وَ بَرقٌ یَجعَلُونَ أصَابِعَهُم فِی ءَاذانِهِم مِنَ الصّواعِقِ حَذَ َر
المَوتِ َو اهللُ مُحِیطٌ بِالکَافِرِینَ» 19( .بقره)

یا چون (گرفتاران در) بارانی تند از آسماناند که در آن ،تاریکیها و رعد و برقی است .آنان از ترس
صاعقهها و بیم مرگ ،انگشتان خود را در گوشهایشان قرار میدهند (ولی) خداوند بر کافران
احاطه دارد.
این آیه نشان می دهد منافق ،در همین دنیا نیز دلهره و اضطراب و رسوایی و ذلّت دامنگیرش
میشود« :ظلمات و رعد و برق» ،منافقان باید بدانند که خدا بر آن ها احاطه دارد و هر لحظه اراده
فرماید ،اسرار و توطئههای آن ها را افشا میکند« :و اهلل محیط بالکافرین».
در راه ماندگی :

ب
ف أبصا َرهُم کُلّمآ اَضآ َء لَهُم مَشَوا فِیهِ َو إذآ أظلَ َم عَلَیهِم قامُوا وَ لَو شَا َء اهللُ لَ َذهَ َ
ق یَخطَ ُ
« یَکا ُد البَر ُ
ل شَی ٍء قَدِی ٌر» 20( .سوره بقره)
بِسَمعِهِم وَ أبصَا ِرهِم إنّ اهللَ عَلَی کُ ِّ

نزدیک است که برق آسمان نور چشمانشان را برباید .هرگاه (برقی در آن صحرای تاریک و بارانی)
برای آنان بدرخشد ،در آن حرکت کنند ،ولی همین که تاریکی ،ایشان را فراگرفت ،بایستند و اگر
خداوند بخواهد ،شنوایی و بینایی آنان را از (بین) میبرد ،همانا خداوند بر هر چیزی تواناست.
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این آیه ،این نکته را تأکید میکند که خدا بر هر کاری قادر است ،اما باید توجه داشت که مراد
کارهای ممکن است نه محال ،زیرا محال کاری است که هرگز انجام پذیر نیست.
منافق در مسیر زندگی ،متحیر است « :کُلّمآ اَضآءَ.......مشوا ،اذا أظلم......قاموا» .اگر خداوند منحرفان
را کیفر فوری نمیدهد ،از آن جهت نیست که قدرت ندارد ،بلکه حکمتش چنین اقتضا میکند:
ل شَی ٍء َقدِیرٌ».
« إنّ اهللَ عَلَی کُ ِّ
درس دوم :از نشانه های او
(سوره روم آیات  20تا )25

آفرینش انسان از خاک بی جان

م إذآ أنتُم بَشَ ٌر تَنتَشِرُونَ»( .آیه  20سوره روم)
ب صُ ّ
«وَ مِن ءَایاتِ ِه أن خَلَقَکُم مِن تُرا ٍ

از نشانههای او آن است که شما را از خاک آفرید ،پس (بصورت) بشر گسترش یافتید.
در قرآن یازده مورد تعبیر «و من آیاته» به کار رفته است که هفت مورد آن ،در سوره روم است.
آنچه از این آیه دانسته می شود ،این است که بهترین راه خداشناسی ،تفکر در آفرینش استَ « :و
مِن ءَایاتِ ِه أن خَلَقَکُم»  ،نشانه های او قابل شمارش نیست و آنچه میبینیم اندکی از بسیار است« :و
من آیاته» ،منشأ همه انسانها خاک است ،پس تفاخرهای بی ارزش را کنار بگذاریم« :خلقکم من
تراب» ،انسان بارزترین آفریده خداوند است و آیاتی که درباره نشانههای قدرت الهی است ،از انسان
ب» ،گسترش انسان در زمین از نشانههای پروردگار
آغاز میشود« :وَ مِن ءَایاتِهِ أن خَلَقَکُم مِن تُرا ٍ
است« :بشر تنتشرون».
مودت و رحمت میان همسران

« وَ مِن ءَایاتِهِ أن خَلَقَ َلکُم مِن أنفُسِکُم أزواج ًا لِتّسکُنُوا إلَیهَا وَ جَعَلَ بَینَکُم مّوَدّهً وَ رَحمَهً أنّ فِی
ن»( .آیه  21سوره روم).
ت لِقَومٍ یَتَفَکّرُو َ
ذلکَ آلیا ٍ
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و از نشانه های او این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش
یابید و میان شما (و آنان) محبت و رحمت قرار داد ،بی شک در این (نعمت الهی) برای گروهی که
میاندیشند نشانههایی است.
یاد خدا ،مایه آرامش دل و روح است و همسر ،مایه آرامش جسم و جان .در روایات ،بنای خانواده
محبوب ترین بنا در نزد خداوند و اقدام به ازدواج ،حافظ نیمی از بنای دین است .زوجیت در میان
موجودات و از جمله انسانها ،امری تصادفی نیست ،بلکه با خواست و اراده خدا صورت گرفته است:
«خلق لکم من انفسکم ازواجا» ،زن و مرد از یک جنس هستند (برخالف پاره ای عقاید خرافی و
تحقیرآمیز که زن را موجودی پستتر یا از جنس دیگر معرفی میکند« :من انفسکم» ،هدف از
ازدواج ،تنها ارضای غریزه جنسی نیست ،بلکه رسیدن به آرامش است« :لتسکنوا الیها» ،روابط
خانوادگی باید بر اساس مودّت و رحمت باشد« :جعل بینکم موده و رحمه».
اختالف رنگ ها در تابلوی آفرینش

ن».
ت لِلعَا ِلمِی َ
ن فِی ذلِکَ لَأیا ٍ
ض وَ اختِلَافُ اَلسِنَتِکُم َو ألوَانِکُم إ َّ
ق السّمَواتِ وَ األر ِ
«وَ مِن ءَایاتِ ِه خَل ُ
(آیه  22سوره روم)

و از نشانههای او ،آفرینش آسمانها و زمین و تفاوت زبانها و رنگهای شماست ،همانا در این امر
برای دانشمندان  ،نشانههایی است.
از این آیه میتوان دریافت :آفرینش آسمانها و زمین ،از نشانههای قدرت و عظمت بیپایان الهی
است« :و من آیاته خلق السموات و االرض» ،تفاوت نژادها و زبانها ،راهی برای خداشناسی است:
«و من آیاته....اختالف السنتکم و الوانکم» .یکسان بودن شکل و رنگ انسانها با ابتکار و نوآوری و
بدیع بودن خداوند در خلقت سازگار نیست « :و من آیاته....اختالف السنتکم و الوانکم».
آسایش شب و روز

ن»( .آیه 23
«وَ مِن ءَایاتِ ِه مَنِا ُمکُم بِالّیلِ وَ النّها ِر وَ ابتِغآوُکُم مّن فَضلِ ِه إنّ فِی ذلِکَ آلیاتٍ لِقَومٍ یَسمَعُو َ
سوره روم).
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و از نشانه های الهی ،خواب شما در شب و روز و تالش شما در کسب فضل پروردگار است ،همانا در
این امر برای گروهی که (حقایق را) می شنوند نشانههایی است.
نباید نعمتهای الهی را ساده بنگریم ،خواب نعمت بزرگی است « :وَ مِن ءَایاتِهِ مَنِا ُمکُم» ،اصل
خواب در شب است و خواب در روز برای استراحت است « :مَنِامُکُم بِالّیلِ وَ النّها ِر» ،خواب و
استراحت برای کسب معاش ،امری پسندیده است« :و من آیاته....ابتغاوکم من فضله» و نعمتهایی
که دریافت کنیم ،به دلیل استحقاق نیست ،بلکه لطف و فضل الهی است« :من فضله».
بارش آسمان ،رویش زمین

ی بِهِ األرضَ بَع َد مَوتِهآ إنّ فِی
« وَ مِن ءَایاتِ ِه یُرِیکُمُ البَرقَ خَوف ًا وَ َطمَعاً َو یُنَزّلُ ِمنَ السّمآءِ مَآءً فَیُح ِ
ت لِقَومٍ یَعقِلُونَ»( .آیه  24سوره روم).
ذلکَ آلیا ٍ

و از نشانههای او آن است که برق (آسمان) را که مایه بیم و امید است به شما نشان میدهد و از
آسمان ،آبی فرو میفرستد که زمین را بعد از مردنش زنده میکند ،همانا در این امر برای گروهی
که اندیشند نشانههایی است.
پس ،بیم و امید در کنار هم سازنده است« :خوفا و طمعا» ،برق آسمان و بارش باران و سبز شدن
زمین ،تصادفی نیست ،بلکه بر اساس یک برنامه دقیق و حساب شده است« :البرق...ینزّل...فیُحی».
نکته دیگر این است که خداشناسی باید بر اساس علم و فکر و تعقل باشد« :آلیات لقوم یعقلون».
فراخوان عمومی در سرای قیامت

ض بَأمرَهَ ثُمّ إذا دَعَاکُم دَعوَهً مِنَ األرضِ إذا أنتُم تَخرُجُونَ»( ،آیه
«وَ مِن ءَایاتِهِ أن تَقُو َم السّمآ ُء وَ األر ُ
 25سوره روم)

و از نشانه های او آن است که آسمان و زمین به فرمان او بر پاست ،پس هرگاه شما را از زمین
فراخواند ،به ناگاه از (قبر) بیرون میآیید (و در صحنه قیامت حاضر میشوید).
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استواری نظام آفرینش امری تصادفی نیست ،بلکه به اراده الهی است« :تقوم السماء و االرض
بامره» ،قیامت با اراده و دعوت خداوند آغاز میشود« :دعاکم دعوه» ،ایمان به مبدأ مقدمه ایمان به
معاد است و کسی که نظام هستی را بر پا کرد ،شما را نیز پس از مرگ زنده میکند« :تقوم
السماء...اذا انتم تخرجون» .نکته دیگر اینکه پیدایش معاد دفعی است نه تدریجی« :اذا انتم
تخرجون» همچنین معاد جسمانی است« ،من االرض ...تخرجون».
فصل سوم :هجرت برای کسب علم
(سوره کهف ،آیات  65تا )82

از موضوعاتی که مورد توجه جهان امروز است ،هجرت برای تحصیل علم است .هجرت یک عمل
انتخابی و هدف دار است که برای انتخاب آینده بهتر و کسب آگاهی و تجربه بیشتر صورت
می گیرد .از افتخارات اسالم است که مبدأ تاریخش هجری است و قرآن بارها از مهاجران ستایش
کرده و از کسانی که ایمان دارند ،ولی هجرت نمیکنند ،انتقاد کرده است .قرآن هفت مرتبه با
ض» مسلمانان را به سیر در زمین و جهانگردی هدفمند دعوت کرده است و
فرمان «سِیرُوا فِی األر ِ
هفت مرتبه با جمله «أ وَ لَم یَسِیرُوا » کسانی را که سیر نمیکنند ،توبیخ کرده است .بر اساس
آیات قرآن ،بسیاری از پیامبران از شهر و دیار خود مهاجرت کرده و برای تبلیغ دین خدا به مناطق
دوردست سفر کرده اند .در روایات نیز هجرت برای کسب علم ،ارزش و جایگاه ویژه ای دارد .در
اهیمت هجرت برای کسب علم و دانش همین بس که پیامبر بزرگی همچوم موسی (ع) به
بیابانگردی تن میدهد تا از معلمی همچون خضر استفاده کند.
در جست و جوی استاد

«فَوَجَدَا عَبداً مّن عِبادِنآ ءَاتَینَاهُ رَحمَ ًه مّن عِندِنَا وَ عَلّمنَاهُ مِن لّدُنّا عِلم ًا»( .آیه  65سوره کهف)

پس بنده ای از بندگان ما را یافتند که از جانب خود ،رحمتی (عظیم) به او عطا کرده و از نزد خود
دانشی (فراوان) به او آموخته بودیم.
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مراد از «عَبد ًا» در این آیه حضرت خضر است که با توجه به اینکه استاد پیامبری همچون موسی
(ع) بوده است ،حتما پیامبر است .تعابیری چون «عبدنا ،عبده ،عبادنا» در قرآن غالب ًا درباره
پیامبران استفاده شده است .از پیام های این آیه می توان به این موارد اشاره کرد :جوینده ،یابنده
است ،خضرهای رهنما یافت می شوند ،مهم گشتن و پیدا کردن و شاگردی آنان است« :فوجدا عبداً
من عبادنا» ،کسی که میخواهد مردم را به عبودیت فرا بخواند ،باید هم خود و هم استادش عبد
خدا باشند« :من عبادنا» ،برخی علوم با تمرین و تجربه و آموزش بدست نمیآیند ،مانند علوم انبیا:
«من لدنا علما».
دانش سودمند و رشدآفرین

ت رُشداً»( .آیه  66سوره کهف)
ن مَمّا عُلّم َ
«قَالَ َلهُ مُوسی هَل أتّبِ ُعکَ عَلَی أن تُعَ ّلمَ ِ

موسی به او (خضر) گفت  :آیا (اجازه می دهی) در پی تو بیایم ،تا از آنچه برای رشد و کمال به تو
آموخته اند ،به من بیاموزی؟
در این آیه کوتاه ،نکات متعددی در ادب و تواضع نسبت به استاد دیده میشود ،از جمله :موسی
همراهی خود را با اجازه آغاز کرد« :هَل أتّبِعُکَ» و خود را شاگرد و خضر را استاد خود معرفی کرد:
« تُعَلّ َمنِ» .وی علم استاد را به غیب پیوند داد « :عُلّمتَ» و تعلیم استاد را مایه رشد خود دانست:
« رُشداً» .همین نکات نشان می دهند برای دریافت علم باید در مقابل استاد ،ادب و تواضع داشت و
مسافرت با عالم و تحمل سختی در راه کسب علم و دانش برای رسیدن به رشد و کمال ارزش
دارد « :هَل أتّبِعُکَ»  .علم انبیا نیز محدود و قابل افزایش است ،چنانکه پیامبران اولوالعزم نیز از
فراگیری دانش دریغ نداشتند ،البته برخورداری از تمام مراتب علم و کمال ،شرط نبوت نیست:
ن» .نکته دیگر اینکه مراتب انبیا نیز در بهره مندی از علم و کمال متفاوت است.
« تُعَلّمَ ِ
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شکیبایی در راه علم

ع مَ ِعیَ صَبراً (َ )67و کَیفَ تَص ِبرَ عَلَی َما لَم تُحِطُ بِ ِه خُبراً»()68
«قَالَ إنّکَ لَن تَستَطِی َ
(خضر) گفت :تو هرگز نمی توانی بر همراهی من صبر کنی و چگونه بر چیزی که آگاهی کامل به
(اسرار) آن نداری صبر میکنی؟
ک أمراً» ()69
«قَالَ سَتَجِدُنِی إن شآءَ اهللُ صشابِراً َو آل أعصِی لَ َ
(موسی) گفت :به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ امری تو را نافرمانی نخواهم کرد.
ک مِن ُه ذِکراً» ()70
«قَالَ فَإن اتّبَعتَنِی فَلَا تَسئَلنِی عَن شَی ٍء حَتّی اُح ِدثَ لَ َ
(خضر) گفت :پس اگر در پی من آمدی ،از چیزی مپرس تا انکه خودم درباره آن سخن آغاز کنم.
از این آیه می توان پی برد :مربی و معلم باید از ظرفیت شاگردش آگاه باشد « :إنّکَ لَن تَس َتطِیع»،
رشد علمی بدون صبر میسر نیست« :معی صبراً» ،صبر در راه تحصیل ،ادب و شرط تعلم است:
«ستجدنی...صابراً».
سوراخ کردن کشتی نیازمندان

ل أخَرَقتَهَا لِتُغ ِرقَ أهلَهَا لَقَد جِئتَ شَیئ ًا إمراً»( .آیه 71
«فَانطَلَقَا حَتّی إذا رَکِبَا فِی السّفِینشهِ خَرَقَهَا قَا َ
سوره کهف)

پس آن دو (موسی و خضر) به راه افتادند ،تا آنکه سوار کشتی شدند( .خضر) آن را سوراخ کرد.
موسی گفت :آیا کشتی را سوراخ کردی تا سرنشینان آن را غرق کنی؟ راستی که کار ناروایی انجام
دادی!
ک لَن تَستَطِیعَ مَعِیَ صَبراً»( ،آیه  72سوره کهف)( .خضر) گفت :آیا نگفتم که
«قَالَ ألَم أقُل إنّ َ
نمیتوانی همراه من شکیبایی کنی؟
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«قَالَ الَتُواخِذنِی بِمَا نَسِیتُ وَ َال تُرهِقنِی مِن أمرِی عُسراً»( ،آیه  73سوره کهف)( .موسی) گفت :مرا
بخاطر ترک قرار مؤاخذه نکن و از این کارم بر من سخت نگیر.
«خرق» به معنی پاره کردن چیزی به قصد تخریب است .کلمه «إمر» به کار شگفت آور یا بسیار
زشت گفته می شود .نه انبیا فراموشکارند و نه فراموشی قابل انتقاد و مواخذه است ،پس در جمله:
« الَتُواخِذنِی بِمَا نَسِیت» مراد از نسیان ،رها کردن قرار تبعیت و سکوت به دلیل کاری بود که خضر
(ع) انجام داد و به نظر موسی (ع) خالف شرع آمد .از نکات مهمی که باید به آنها اشاره کرد ،این
است که :در آموزش زمان را از دست ندهید« :فانطلقا» ،حرف «ف» نشانه فوریت است .اگر علم و
حکمت کسی را پذیرفتیم ،در برابر کارهایش حتی اگر به نظر ما عجیب آمد ،سکوت کنیم:
«السفینه خرقها» ،معلم و استاد میتواند شاگرد خود را مواخذه کند« :ال تواخذنی» ،سوراخ کردن
کشتی ،تصرف بی اجازه در مال دیگری و زیان و خسارت رساندن به مال و جان خود و دیگران
بود ،بنابراین اعتراض حضرت موسی بجا بود« :لقد جئت شیئاً اِمراً».
گرفتن جان نوجوان

ت شَیئاً نُکراً»( .آیه  74سوره
ت نَفساً زَکِیّ ًه بِغَی ِر لّقَد جِئ َ
« فَانطَلَقَا حَتّی إذا لَقِیَا غُالماً فَقَتَ َلهُ قَالَ أَقَتَل َ

کهف) پس به راه خود ادامه دادند تا به نوجوانی برخورد کردند .خضر او را کشت .موسی گفت :آیا
بی گناهی را بدون آنکه کسی را کشته باشد ،کشتی؟ به راستی کار زشت و منکری انجام دادی!
ع مَعِیَ صَبراً»( .آیه  75سوره کهف)
ک إنّکَ لَن تَستَطِی َ
«قَالَ ألَم اَقُل لَ َ

(خضر) گفت :آیا نگفتمت که نمیتوانی همپای من صبر کنی؟
«قَالَ إن سَألتُکَ عَن شَی ءٍ بَعدَهَا فَلَا تُصَاحِبنِی قَد بَلَغتَ مِن لّدُنّی عُذراً»( .آیه  76سوره کهف)

چنانکه آمده است ،استاد پس از پذیرش اشتباه و عذرخواهی شاگردش ،آموزش و ارشاد را ادامه
دهد« :فانطلقا»  ،حیات و مرگ انسان ها دست خداست .خضر همچون عزرائیل مأمور گرفتن جان
جوان بود و کار او به فرمان خدا و بر اساس مصلحت الهی صورت گرفت« :لقیا غالم ًا فقتله»،
18

مراعات شرع ،مهمتر از تعهدات اخالقی است« :اقتلتَ نفساً زکیّه» ،شناخت معروف و منکر کار
آسانی نیست .گاهی آنچه نزد کسی معروف است ،نزد دیگری منکر جلوه میکند« :جئت شیئ ًا
نکراً» .درباره عملکرد خود رأی منصفانه دهیم .موسی مسئولیت بی صبری خود را بر عهده گرفت:
«ان سألتک...فالتصاحبنی».
ساختن دیوار یتیمان

«فَانطَلَقَا حَتّی إذا أتَیَا أه لَ قَری ٍه استَطعَمَآ أهلَهَا فَأبَوا أن یُضَیّفُو هُمَا فَوَجَدَا فِیهَا جِداراً یُرِی ُد أن
ت عَلَی ِه أجراً»( .آیه  77سوره کهف)
ت لَتّخَذ َ
یَنقَضَ فَأقَامَهُ قَالَ لَو شِئ َ

پس به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند ،از اهل آنجا غذا خواستند ،ولی آنان از مهمان
کردن آن دو سر باز زدند .پس در آنجا دیواری یافتند که در حال فروریختن بود .خضر دیوار را برپا
کرد( .موسی با تعجب) گفت :اگر میخواستی برای این کار مزد میگرفتی!
پس نکاتی که در این آیه باید به آن ها توجه کرد ،این است که ،تغییر مکان برای کسب تجربه
ل قَریهٍ» ،انبیا گاهی در شدت نیاز به سر میبرند:
جدید یک ارزش است « :فَانطَلَقَا حَتّی إذا أتَیَا أه َ
«اِستطعما»  ،اولیای الهی اهل انتقام و کینه نیستند .گرچه مردم آنان را مهمان نکردند ،ولی خضر
به آنان خدمت کرد« :ابوا أن یضیّفوهما...فاقامه» .همچنین بی اعتنایی و بیمهری مردم ،در خدمت
ما به آنان تأثیر منفی نگذارد« :فابوا أن یضیّفوهما...فاقامه» و هنگامی که نیاز را دیدیم دست به کار
میشویم و منتظر دعوت نباشیم« :جدارا یرید ان ینقض فاقامه».
روز فراق یاران
ق بَینِی وَ بَی ِنکَ سَأنَبّئَکَ بِتَأوِیلِ مَا لَم تَستَطِع عَلَی ِه صَبر ًا»( .آیه  78سوره کهف)
«قَالَ هَذا فِرا ُ

(خضر) گفت :این (هنگام) جدایی میان من و توست ،پس تو را از راز آنچه نتوانستی بر آن صبر
کنی ،آگاه سازم.
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جدایی خضر از موسی (ع) به پیشنهاد خود موسی بود که گفت « :إن سَأل ُتکَ عَن شَی ٍء بَعدَهَا فَلَا
تُصَاحِبنِی» .از موسی پرسیدند سختترین لحظاتی که بر تو گذشت ،کدام لحظه بود؟ گفت :با آنکه
از فرعونیان تهمتها شنیدم و از بنی اسرائیل بهانه جوییها دیدم ،ولی دشوارترین زمان ،آن
لحظهای بود که خضر گفت « :هَذا فِراقُ بَینِی َو بَینِکَ» .چه بسا فراقها که ناشی از کم صبری یا
بیصبری است« :هذا فراق...لم تستطع علیه صبر ًا».
دفع افسد به فساد

ل
ن َورَآءَهُم مّلِکٌ یَأخَذَ کُ ّ
« اَمّا السّفینَ ُه فَکَانَت ِلمَسَاکِینَ یَعمَلُونَ فِی البَحرِ فَأرَدتُ أن أعِیبَهَا وَ کا َ
سَفِینَهٍ غَضباً»( .آیه  78سوره کهف)

اما آن کشتی (که سوراخ کردم) از آن بینوایانی بود که در دریا کار میکردند .خواستم آن را
معیوب کنم( ،چون) در کمین آنان پادشاهی بود که به زور ،هر کشتی سالمی را میگرفت .چنانکه
از آیه دانسته میشود ،آنچه انسان مشاهده میکند ،چهره ظاهری امور است که چه بسا چهره
باطنی هم دارد ،ظاهر کارهای خضر (ع) در دید موسی (ع) خالف بود ،ولی در باطن آن ،راز و رمز
و حقیقتی نهفته بود ،چنانکه معیوب کردن کشتی برای آن بود که به دست ستمگر نیفتد و آن
بینوایان ،بینواتر نشوند و در واقع ،دفع افسد به فاسد بود که جایز و رعایت اهم و مهم الزم است.
هر چند کار خضر به فرمان خدا بود« :ما فعلتُه عن أمری» ،اما برای رعایت ادب ،معیوب کردن آن
را به خود نسبت داد« :أعیبها»
فرزند ناصالح و والدین با ایمان

ن فَخَشِینَآ أن یُرهِقَهُمَا طُغیَاناً وَ کُفراً»( .آیه  80سوره کهف)
«وَ أمّا الغُال ُم أبَوَاهُ مُؤمِنَی ِ

و اما آن نوجوان (که او را کشتم) ،پدر و مادرش هر دو مومن بودند و ما ترسیدیم که او آن دو را
به کفر و طغیان کشاند.
ب رُحماً»( .آیه  81سوره کهف)
«فَأرَدنَآ أن یَبدِلَهُمَا رَبّهُمَا خیراً مّن ُه زَکاهً َو أقرَ َ
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(از این رو) خواستیم که پروردگارشان به جای او (فرزندی) پاکتر و با محبتتر به آن دو عنایت
کند.
در حدیث آمده است :خداوند به جای آن پسر ،دختری به آن دو مؤمن داد که از نسل او پیامبران
الهی پدید آمدند .پس ،اگر خداوند چیزی را از مؤمن بگیرد ،بهتر از آن را میدهد « :یَبدِلَهُمَا رَبّهُمَا
ن فَخَشِینَآ»
خیراً مّن ُه» .همچنین خداوند به پدر و مادر با ایمان عنایت خاص دارد « :أبَوَاهُ مُؤمِنَی ِ
حفظ مال یتیمان

ن فِی المَدِینَهِ وَ کَانَ تَحتَهُ کَنزٌ لَ ُهمَا َو کَانَ أبُوهُمَا صالِح ًا فأرادَ
«وَ أمّا الجِدارُ فَکانَ لِغُالمَینِ یَتیمَی ِ
رَبُکَ أن یَبلَغآ أشُدّهُمَا وَ یَستشخرِجَا کَنزَ ُهمَا رَحمَ ًه مّن رّبِکَ وش مَا فَعَلتُهُ عَن أمرِی ذلکَ تَأوِیلُ مَا
لَم تَسطِع عّلَی ِه صَبر ًا»( .آیه  82سوره کهف)

و اما آن دیوار (که تعمیر کردم) از آنِ دو نوجوان یتیم آن شهر بود و زیر آن دیوار گنجی برای آن
دو بود و پدرشان مردی صالح بود .پس پروردگارت اراده کرد که آن دو به حد رشد (بلوغ) رسند و
(آنگاه) گنج خویش را که رحمتی از سوی پروردگارت بود ،استخراج کنند و من این کارها را
خودسرانه انجام ندادم .این بود تأویل و حقیقت آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی.
ن یَتیمَینِ» .ذخیرهسازی
طبق آیه ،حفظ اموال یتیمان واجب استَ « :و أمّا الجِدا ُر فَکانَ لِغُالمَی ِ
ثروت برای فرزندان جایز است« :غالمین یتیمین ...کنز لهما» .نیکی پدران در زندگی فرزندان اثر
دارد« :ابوهما صالح ًا» .اراده اولیای خدا در راستای اراده خداست« :أردتُ ،أردنا ،أراد ربّک»
درس چهارم :نماز و تفسیر قرآن
جنّ َو اإلنس إلّا لِیَعبُدونِ» .عبادت و
عبادت ،هدف آفرینش ماست .قرآن میفرمایدَ « :و مَاخَلَقتُ ال ِ
پرستش یکی از امور فطری است و به همین دلیل قدیمیترین ،زیباترین و محکمترین آثار
معماری بشر ،مربوط به معبدها ،بتکدهها و آتشکدههاست .یاد خدا یک ارزش و وسیله آرامش
دلهاست و نماز یاد خداست .نماز از هنگام تولد تا لحظه مرگ همراه ماست.
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عبادت ،عامل تقوا و پاکی

س اعبُدُوا رَبّ ُکمَ الّذی خَلَقَکُم َو الّذینَ مِن قَبلِکُم لَعَلّکُم تَتّقُونَ»( .آیه  21سوره بقره)
«یَآ أیّهَا النّا ُ

ای مردم! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفرید ،پرستش کنید؛ باشد که اهل تقوا
شوید.
قرآن کتاب قانونی است که با روح و عاطفه مردم سر و کار دارد؛ به همین دلیل در بیان
دستورات ،آنان را مورد خطاب قرار میدهد ،البته خطابهای قرآن متفاوت است .برای عموم
میفرماید « :یَآ أیّهَا النّاسُ» و برای هدایت یافتگان میفرماید« :یا أیّهَا الّذینَ آمَنُوا» .مشرکین
خالقیت خدا را پذیرفته بودند ،ولی ربوبیت او را انکار میکردند .خداوند در این آیه دو کلمه
«ربّکم» و «خلقکم» را در کنار هم آورده تا بدین نکته اشاره کند که خالق شما همان پروردگار
شماست .درباره آنچه انسان را به عبادت وا میدارد ،می توان به این موارد اشاره کرد:
 -1توجه به نعمتهای خداوند
 -2توجه به فقر و نیاز خود
 -3توجه به آثار و برکات عبادت
 -4توجه به آثار سوء ترک عبادت
برای عبادت نیز سه نوع شرط مطرح شده است :الف) شرط صحت ،نظیر طهارت و قبله ب)شرط
قبولی ،نظیر تقوی ج) شرط کمال ،نظیر خضوع و خشوع.
پس ،عبادت عامل تقواست و انسان را از گناه و نافرمانی باز میدارد« :اعبدو اهلل لعلّکم تتّقون».
استعانت از نماز

«وَ استَعِینُوا بِالصّبرِ َو الصّلَوهِ وَ إنّهَا لَکَبِیرَهٌ إلّا عَلَی الخَاشِعَینَ»( .آیه  45سوره بقره)

از صبر و نماز یاری جویید و به راستی که آن جز بر خاشعان ،گران و سنگین است.

22

هر چند این آیه به دنبال خطاب هایی است که به یهود شده است ،ولی مخاطب آن همه مردم ،از
جمله مسلمانان هستند که باید در حوادث سخت زندگی از صبر و نماز یاری جویند .مشابه این
آیه ،در آیه  153همین سوره تکرار شده است که میفرماید « :یَآ أیّهَا الّذینَ آمَنُوا استَعِینُوا بِالصّب ِر
وَ الصّالهِ إنّ اهللَ معَ الصّا َبرَینَ» .ای مومنان (در برابر حوادث و نامالیمات و سختیهای زندگی) از
صبر و نماز یاری جویید که همانا خداوند با صابران است .در روایتی از پیامبر (ص) نقل شده است
که صبر بر سه گونه است ،صبر در برابر مصیبت ،صبر در برابر معصیت و صبر در برابر عبادت.
بنابراین آنچه در روایات آمده که مراد از صبر در آیه روزه است ،اشاره به یکی از مصادیق صبر در
عبادت دارد.
نماز ،نخستین ثمره حکومت صالحان

هلل
«ألّذینَ إن ّمکّنَاهُم فِی األرضِ أقَامُوا الصّلَوهَ وَ ءَاتَوا الزّکَاهَ وَ أمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَ ِر وَ ِ
عَاقِبَهُ ا ُلمُورِ»( .آیه  41سوره حج)

کسانی که اگر آنان را در زمین به قدرت رسانیم ،نماز به پا میدارند و زکات میدهند و (دیگران را)
به خوبیها دعوت کنند و از بدی ها باز میدارند؛ و پایان امور به دست خداست.
پس نخستین ثمره حکومت صالحان ،نماز و زکات و امر به معروف و نهی از منکر است « :إن
مّکّنَاهُم فِی األرضِ أقَامُوا الصّلَوهَ .»...رابطه با خدا و دستگیری از محرومان و جلوگیری از مفاسد ،از
هم جدا نیست « :أقَامُوا الصّلَوهَ وَ ءَاتَوا الزّکَاهَ وَ أمَرُوا بِالمَعرُوفِ وَ نَهَوا عَنِ المُنکَرِ» و اگر وظایف خود
را به درستی انجام دهیم ،عاقبت نیکویی داریم« :و هلل عاقبه االمور».
مهم ترین فلسفه نماز

هلل
ن الکِتابِ َو أقِمِ الصّلَوهَ تَنهَی عَنِ الفَحشآ ِء وَ المُنکَ ِر وَ َلذِکرُ اهللِ أکبَ ُر وَ ا ُ
ک مِ َ
ی إلَی َ
« اُتلُ مَآ أوحِ َ
یَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ»( .آیه  45سوره عنکبوت)

آنچه از کتاب آسمانی به تو وحی شده تالوت کن و نماز را به پا دار ،که همانا نماز (انسان را) از
فحشا و منکر باز میدارد و یاد خدا بزرگتر است و خداوند آنچه را انجام میدهید میداند.
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در این آیه خداوند ،تالوت قرآن و اقامه نماز ،این دو منبع نیروبخش را در کنار هم قرار داده است.
در آیات دیگر که خداوند از مسئولیت سنگین پیامبرش خبر میدهد ،به او میفرماید« :برای انجام
مسئولیت ،از این دو منبع کمک بگیر» .عبارت «لذکر اهلل اکبر» چند گونه معنا شده است:
 -1نماز ،بزرگترین ذکر الهی است؛ به دلیل آیه «أ ِقمِ الصّلَوهَ ِلذِکرِی» که نماز را ذکر خداوند
میداند.
 -2یاد خدا باالتر از ظاهر نماز است.
 -3یاد خدا از همه کارها برتر است.
 -4یاد خدا ،برای جلوگیری از فحشا و منکر باالتر از هر اهرم دیگر است.
در بیان اینکه چگونه نماز ،فرد و جامعه را از فحشا و منکر باز میدارد ،میتوان گفت :ریشه تمام
منکرات ،غفلت از یاد خداست و نماز بهترین وسیله غفلتزدایی است .داشتن رنگ الهی ،مانع
گرفتن رنگ شیطانی میشود ،چنانکه مسجدنشین از رفتن به مکانهای گناه ،حیا میکند.
همچنین ،نماز احکام و دستوراتی دارد که رعایت آنها انسان را از بسیاری از گناهان باز میدارد،
مانند :شرط حالل بودن مکان و لباس نمازگزار ،اخالص در نیت نمازگزار ،دوری از تکبر به دلیل
رکوع و سجود در نماز و حفظ پوشش در نماز برای دوری از منکر برهنگی و بیحیایی.
گفتار دوم :تفسیر سوره حمد

سوره حمد که نام دیگرش «فاتحه الکتاب» است ،هفت آیه دارد و تنها سورهای است که بر هر
مسلمان واجب است حداقل ده بار در نمازهای شبانه روزی بخواند .این سوره اشاراتی درباره خدا و
صفات او ،مسئله معاد ،درخواست رهروی در راه حق و پذیرش حاکمیت و ربوبیت خداوند دارد و
در آن به ادامه راه اولیای خدا ،ابراز عالقه و از گمراهان و غضب شدگان اعالم بیزاری و انزجار شده
است .به نقل از ابن عباس ،این سوره اساس قرآن است.
ن الرّحِی ِم» ( .)1به نام خداوند بخشنده مهربان
«بِسمِ اهللِ الرّحمَ ِ
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نه تنها در ابتدای قرآن ،بلکه در آغاز تمام کتب آسمانی بوده است و بر زبان آوردن نام خدا در آغاز
هر کاری سفارش شده است .امیر مومنان ،علی (ع) فرمود« :بسم اهلل» مایه برکت و ترک آن
موجب نافرجامی است.
«بسم اهلل» رمز توحید است و ذکر نام دیگران به جای ذکر نام خدا ،کفر و قرین کردن نام خدا با
نام دیگران نشانه شرک است .رحمان و رحیم در آغاز کتاب ،نشان این است که قرآن جلوه ای از
رحمت الهی است.
«ألحَم ُدهللِ رَبّ العَالَمِینَ» ( .)2سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان
است.
هلل» آغاز شده اند .مفهوم
افزون بر سوره حمد ،چهار سوره أنعام ،کهف ،سبأ و فاطر نیز با « ألحَمدُ ِ
ب» به کسی گفته میشود که هم مالک و صاحب چیزی
حمد ،ترکیبی از مدح و شکر است« .ر ّ
است و هم در رشد و پرورش آن نقش دارد و خداوند هم صاحب حقیقی عالم است و هم مدبّر و
پروردگار آن و اعتقاد به همه ربّ النوعها باطل است .پس همه هستی تحت تربیت یک خداوند
ب العالمین».
است« :ر ّ
ن ال ّرحِیمِ» (( .)3خدایی که) بخشنده و مهربان است.
«الرّحم ِ
«رحمان» و «رحیم» هر دو از ریشه رحمت هستند ،اما اولی بیانگر رحمت عام الهی به همه
موجودات و دومی بیانگر رحمت ویژه الهی به انسان است .خداوند نزول رحمت را بر خود واجب
کرده است ،چنانکه در سوره انعام ،آیه  54میفرماید« :کتب ربّکم علی نفسه الرّحمه» .باید توجه
داشت که رحمانیت خداوند ،دلیل ستایش اوست« :الحمدهلل...الرّحمن الرّحیم»
ک یَومِ الدّین» (( .)4خدایی) که مالک روز جزاست.
«مَالِ ِ
مراد از یوم الدین ،روز قیامت است که روزکیفر و پاداش است .لفظ دین در قرآن به دو معنا به کار
رفته است :الف) کیش و آیین ب) حساب و جزا
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مراد از یوم الدین ،روز قیامت است که روز کیفر و پاداش است« .مالک یوم الدین» در کنار
«الرحمن الرحیم» بیانگر آن است که بشارت و انذار باید در کنار هم باشند .در نتیجه این آیه،
قیامت جلوهای از رحمت خداوند است.
ک نَستَعِینُ» (( .)5خدایا) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری میجوییم.
«إیّاکَ نَعبُ ُد وَ إیّا َ
انسان باید به حکم عقل ،تنها خداوند را اطاعت کند و از او یاری جوید .این آیه بیانگر این است که
در نظام خلقت ،نه جبر است و نه تفویض ،چون میگوییم« :نعبد» پس دارای اختیار هستیم و نه
مجبور و چون میگوییم« :نستعین» پس به او نیاز داریم و همه امور به ما تفویض نشده است.
چون خداوند بیشترین لطف را به ما کرده ،ما بهترین تذلل را به درگاهش ببریم« :الرّحمن
الرّحیم...ایّاک نعبد».
«إهدِنَا الصّراطِ المُستَقِیم» (( .)6خداوندا!) ما را به راه راست هدایت فرما.
در قرآن دو نوع هدایت مطرح شده است:
 -1هدایت تکوینی ،مانند هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گل ها بمکد و چگونه کند و
بسازد.
 -2هدایت تشریعی که همان فرستادن انبیای الهی و کتب آسمانی برای هدایت بشر است.
همچنین ،راه های گوناگون و پرشماری در برابر انسان قرار دارد که او باید یکی از آنان را برگزیند و
انسان مؤمن راه خداوند و اولیای او را بر میگزیند« .صراط» به معنای راه روشن و وسیع است که
انسان را به مقصد میرساند .راه مستقیم ،راه خدا ،انبیا و بندگان خداست .در راه مستقیم بودن،
تنها خواسته ای است که هر مسلمان ،حتی رسول خدا (ص) و اهل بیت (ع) در هر نماز از خداوند
برای ماندن در راه مستقیم طلب میکند .راه مستقیم ،همان راه میانه و وسط است و در قرآن و
روایات ،نمونههای بسیاری آمده که در آنها به جنبه اعتدال ،تأکید و از افراط و تفریط نهی شده
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است ،از جمله در سوره اعراف ،آیه « :31کُلُوا َو اش ِربُوا وَ ال تُسرِفُوا» .درخواست هدایت به راه راست
و پایداری بر آن ،مهمترین خواسته یکتاپرستان است« :ایّاک نعبد....اهدنا الصراط المستقیم».
ن» ( .)7راه کسانی را که مشمول
ت عَلَیهِم غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِم وَ ال الضّآلّ ِی َ
ط الّذینَ أنعَم َ
«صِرا َ
نعمت خود ساختی ،نه غضب شدگان و نه گمراهان.
این آیه راه مستقیم را ،راه کسانی معرفی میکند که نعمت ویژه الهی شامل آنان شده است که
ت عَلَیهِم» ،نعمت هدایت است.
عبارتاند از :پیامبران ،صدیقین ،شهدا و صالحان .مراد از « أنعَم َ
در قرآن افرادی مانند فرعون ،قارون ،ابولهب و امتهایی مانند قوم عاد ،ثمود و بنی اسرائیل به
عنوان غضب شدگان معرفی شدهاند .بنی اسرائیل که داستان زندگی و تمدن آنها در قرآن بیان
شده است ،زمانی بر مردم روزگار خویش برتری داشتند ،ولی به دلیل کردار و رفتار بدشان ،دچار
قهر و غضب الهی شدند و سرنوشت آنها تغییر یافت .دانشمندان یهود ،دستورات و قوانین تورات
را تحریف کردند ،تجار و ثروتمندان آنها به ربا و حرام خواری روی آوردند و عامه مردم در برابر
دعوت به جهاد و مبارزه ،از روی تنپروری و ترس ،از رفتن به جبهه نبرد و ورود به سرزمین
ک فَقاتال إنّا هاهُنا قاعِدُونَ» .تو و
ت وَ رَبّ َ
مقدس ،سر باز زدند و به موسی (ع) گفتند« :فَاذهب أن َ
پروردگارت بروید و بجنگید که ما اینجا نشستهایم.
ضالین در قرآن

واژه «ضاللت» که نزدیک به  200مرتبه با مشتقاتش در قرآن آمده است ،گاهی درباره تحیر به کار
می رود و گاهی به معنای ضایع شدن است ،ولی بیشتر به معنای گمراهی و همراه با تعابیر
گوناگونی نظیر« :ضَاللٍ مُبینٍ» و یا «ضَاللٍ قَدیمٍ» به کار رفته است .در قرآن ،افراد و گروههایی به
عنوان گمراه معرفی شدهاند :مشرکان ،کفار ،عصیان گران ،مسلمانانی که کفار را سرپرست و
دوست خود میگیرند ،کسانی که به خدا یا رسول توهین میکنند ،همچنین ابلیس ،فرعون،
سامری ،دوستان بد ،نیاکان منحرف.
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گفتار سوم :تفسیر سوره توحید

برخی از اهل کتاب و مشرکان از پیامبر خواستند که خدایت را برای ما معرفی کن ،این سوره که
به منزله شناسنامه خداوند است ،نازل شد و خداوند را از داشتن پدر و مادر و یا فرزند و همسر و
شریک ،پاک و منزه دانست .این سوره شامل خالصترین عقاید توحیدی است و از این رو سوره
توحید و اخالص نام گرفته است .به گفته روایات ،این سوره در اهمیت به منزله یک سوم قرآن
است و تالوت آن به عنوان یکی از تعقیبات نماز به شمار آمده است.
هلل أحَ ٌد» ( .)1بگو :او خداوند یگانه است.
بِسمِ اهللِ الرّحمن ال ّرحِیم« ،قُل هُوَ ا ُ
کلمه «اهلل» از « َولِهَ» به معنی تحیر است ،یعنی آفریدهها از درک حقیقت عاجز و در شناخت ذات
او واله و متحیرند .میان کلمه «واحد» و «احد» تفاوت است .واحد در جایی به کار می رود که ثانی
و ثالث برای آن فرض شود ،برخالف احد که در مورد یکتا و یگانه استعمال میشود .خداوند نه
فقط در ذات ،بلکه در صفات نیز یکتاست و مثل ما نیست که صفاتش از ذاتش جدا باشد.
«اهللُ الصّ َمدُ» ( .)2خداوندی که مقصود همگان است.
«صمد» به معنای قصد کردن است .خداوند صمد است ،یعنی همه موجودات در امورشان او را
قصد می کنند و او مقصود همگان است و تنها او غنی است و همه به او محتاجاند .امام جواد (ع) در
معنای «صمد» فرمود« :سیّدٌ مصمودٌ الیه؛ او بزرگی است که موجودات به او رجوع میکنند و
محتاج اویند».
«لَم یَلِد وَ لَم یِولَد» ( .)3فرزند نیاورده و فرزند کسی نیست.
رابطه خدا با موجودات ،رابطه آفرینش است نه زایش .چون بیشتر مشرکان و اهل کتاب برای
خداوند فرزند قائل بودند« ،لم یلد» به معنای نداشتن فرزند ،مقدم بر «لم یولد» آمده است .این
آیه هم عقیده مسیحیت که عیسی را فرزند خدا میدانستند و هم یهود که عُزیر را فرزند خدا می
دانستند و نیز مشرکان جاهلی که فرشتگان را دختر خدا میدانستند ،رد شده است.
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«وَ لَم یَکُن کُفَواً أ َحدُ» ( .)4و هیچ همتایی برای او نباشد.
«کفو» به معنای شبیه و نظیر و مانند است ،چنانکه در بحث ازدواج توصیه شده است که همسری
انتخاب کنید که کفو شما باشد ،یعنی در دین و اخالق شبیه و مانند شما باشد.
نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال ،هیچ کس و هیچ چیز شبیه و مانند خدا نیست.
گفتار چهارم :تفسیر سوره قدر

سوره قدر در مکه نازل شده و همانند دیگر سوره های مکی ،آیاتش کوتاه و موزون است .این سوره
با اشاره به نزول قرآن در شب قدر آغاز و با بیان اهمیت شب قدر نزد خداوند و برتری آن بر هزار
ماه ادامه مییابد و با سالم و درود الهی در آن شب پایان میپذیرد.
شب نزول قرآن

ن ال ّرحِیمِ* «إنّا أنزَلنَاهُ فِی لَیلَ ِه القَدر»)1( .
بِسمِ اهللِ الرّحم ِ

همانا ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
خداوند امور عالم را از طریق فرشتگان و یا با واسطه آنان به انجام میرساند ،پس در بسیاری از
آیات قرآن ،فعل ها و ضمیرهای مربوط به خداوند بصورت جمع آمده است .بر اساس نظر مفسران،
قرآن دو بار نازل شده است .یک بار بصورت یکپارچه در شب قدر که این سوره به آن اشاره دارد و
بار دیگر بصورت تدریجی در مدت  23سال دوره رسالت پیامبر.
شبی از هزار ماه برتر

«وَمَآ أدرَاکَ مَا لَی َلهُ القَد ِر ( )2لَیلَهُ القَد ِر خَیرٌ مّن ألفِ شَهرٍ»)3( .

و تو چه می دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است.
کلمه «قدر» در قرآن در چند معنا به کار رفته است :یکی مقام و منزلت ،یکی تقدیر و
سرنوشت و دیگر تنگی و سختی .دو معنای اول درباره «لَیلَ ُه القَدرِ» مناسب است ،زیرا شب قدر
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هم شب با منزلتی است و هم شب تقدیر و سرنوشت است .خداوند در شب قدر ،امور یک سال
ل أم ٍر َحکِیمٍ»
را تقدیر میکند ،چنانکه در قرآن در سوره دخان آیه  4میفرماید« :فِیها یُفرَقُ کُ ّ
در آن شب هر امر مهمی تعیین و تقدیر میشود .پس شب قدر منحصر به شب نزول قرآن در
عصر پیامب ر نیست ،بلکه در هر رمضان ،شب قدری هست که امور سال آینده تا شب قدر بعدی
اندازه گیری و مقدر می شود .از وقایع عجیب تاریخی ،ضربت خوردن علی (ع) در شب قدر و در
محراب عبادت و به هنگام نماز است و اشرف مخلوقات در اشرف مکانها و زمانها و حاالت،
شهید شد .باید توجه د اشت که شب ،جایگاه ویژه ای در مسائل معنوی دارد ،چنانکه خداوند
برای اهدای تورات ،موسی (ع) را به مناجات شبانه فرا خواند و یا اینکه قرآن ،زمان مناسب
برای استغفار را هنگام سحر می داند .عروج پیامبر به آسمان نیز به هنگام شب بود .پس برای
امور مقدس باید زمان مقدس را انتخاب کرد.
شب نزول فرشتگان و روح

ح فِیهَا بِإذنِ رَبّهِم مِن کُلّ أم ٍر»)4( .
«تَنَزّلُ المَلئِکَ ُه وَ الرّوُ ُ

در آن شب ،فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان برای انجام هر کاری فرود میآیند.
از امام صادق (ع) پرسیدند :آیا روح همان جبرئیل است؟ فرمود :جبرئیل از مالئکه است و روح
برتر از مالئکه است.
با نزول فرشتگان بر قلب پیامبر و امام معصوم در شب قدر ،ارتباط زمین با آسمان ،ملک با
ملکوت و طبیعت با ماورای طبیعت برقرار میشود.
در روایات آمده است که با منکران امامت ،با سوره قدر احتجاج کنید ،زیرا بر اساس این سوره،
فرشتگان هر سال در شب قدر نازل میشوند.
فرشتگان بدون اذن خداوند کاری انجام نمیدهند « :تَنَزّلُ المَلئِکَهُ  ...بِإذنِ رَبّهِم» و تقدیر امور
در شب قدر ،با نزول و حضور فرشتگان صورت میگیرد « :تَنَزّلُ المَل ِئکَهُ ...مِن کُلّ أم ٍر».
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شب سراسر رحمت

ی حتّی مَطلَعِ الفَجرِ»)5( .
«سَالمٌ هِ َ

(آن شب) تا طلوع فجر( ،سراسر) سالم و درود است.
س السّالمُ.»...
هلل الّذی ال إل َه إلّا هُ َو المَ ِلکُ القُدّو ُ
«سالم» یکی از نامهای خداوند در قرآن است« :هُ َو ا ُ
مراد از سالم در این آیه ،لطف و عنایت ویژه الهی نسبت به بندگان در شب قدر است که سالمت و
رحمت و برکت را در پی دارد و باب نقمت و عذاب را میبندد .در شب قدر ،فرشتگان به زمین
نازل میشوند و بر هر مرد و زنی که در حال عبادت باشد سالم میکنند ،چنانکه در قیامت نیز با
گفتن سالم به استقبال بهشتیان میروند.
درس پنجم :ویژگی های مؤمنان
(سوره مؤمنون ،آیات  1تا )11

ایمان و خشوع

شعُونَ (.»)2
ح المُؤمِنونَ ( )1اَلّذینَ هُم فِی صَالتِهِم خَا ِ
«قَد أفلَ َ
قطعاً مؤمنان رستگار شدند .آنان که در نماز خشوع دارند.
در قرآن ،مشابه آیه « قَد أفلَحَ المُؤمِنونَ» دو آیه دیگر نیز آمده است :یکی در سوره شمس « :قَد
ح مَن تَزَکّی» که هر دو درباره رستگاری پاکان است .هدف تمام
أفلَحَ مَن زَکّاهَا» و دیگری « قَد أفلَ َ
برنامههای اسالم ،فالح و رستگاری است و احکام دین برای رسیدن به تقوی است .هر شبانه روز در
اذان و اقامه نمارهای یومیه  ،جمله «حیّ علی الفَالح» را بیست بار بر زبان میآوریم و هدف نهایی
را که فالح و رستگاری است ،با فریاد رسا اعالم میکنیم .پس ،رستگاری مؤمنان حتمی است « :قَد
ن» و نماز در رأس برنامههای اسالمی است« :فی صالتهم» و در نماز حالت و کیفیت
أفلَحَ المُؤمِنو َ
مهم است« :خاشعون».
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گریز از بیهودگی

ن هُم َعنِ اللّغوِ مُعرِضُونَ»)3( .
«وَ الّذی َ

و آنان که از (سخنان و کارهای) بیهوده روی گرداناند.
«لغو» به هر کار و سخن بیهوده میگویند و پرهیز از لغو ،ارزش و کمالی دارد که قرآن درباره
خوبان اهل کتاب میفرماید« :هرگاه سخن بیهودهای بشنوند ،از آن اعراض می کنند» .در روایات،
آنچه موجب غفلت انسان از یاد خدا و توجه به امور پست مادی و لهو و لعب گردد ،از مصادیق لغو
ن اللّغوِ مُع ِرضُونَ» .دوری از لغو به
شمرده میشود .نشانه مؤمن دوری از لغو است « :وَ الّذینَ هُم عَ ِ
اندازه ای مهم است که بین نماز و زکات ذکر شده است.
پاکیزگی اموال

ن هُم لِلزّکا ِه فَاعِلُونَ»)4( .
«وَ الّذی َ

و آناناند که زکات میپردازند.
«زکات» در لغت به معنای رشد و نمو و پاکیزگی است و در اصطالح ،نوعی مالیات شرعی و از
ارکان و واجبات دین است .اهمیت زکات در اسالم مانند اهمیت نماز است .در  28آیه قرآن ،نماز و
زکات در کنار هم آمده است« :فی صلوتهم خاشعون ،للزکاه فاعلون» .پیامبر اکرم (ص) افرادی را
که زکات نمی دادند ،از مسجد بیرون کرد ،زیرا نماز و زکات با هم است نه جدا از هم .حضرت
مهدی (ع) در انقالب بزرگ خود ،با تارکان زکات برخورد میکند.

پاکدامنی و همسرگزینی

ن هُم ِلفُرُوجِهِم حَافِظُونَ ( )5إلّا عَلَی اَزواجِهِم أو مَا مَلَکَت اَیمَانُهُم فَإ ّنهُم غَیرُ مَلُومِینَ (.»)6
«وَ الّذی َ
آنان که دامان خود را حفظ میکنند .مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که بدست آوردهاند ،که
(در این موارد) مالمتی بر آنان نیست.
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ک فَأولَئکَ هُم العَادونَ»)7( .
«فَ َمنِ ابتَغَی وَرآ َء ذل َ

پس هر که فراتر از این را طلب کند ،متجاوز است.
نیاز جنسی همچون دیگر نیازهای غریزی انسان ،امری است که خداوند در نهاد بشر قرار داده است
و راه درست ارضای آن را باید خداوند تعیین کند .برخالف راهبان که این غریزه را امری پلید و
شیطانی دانسته و آن را ترک می کنند و یا در مقابل ،شهوت پرستانی که هیچ حد و مرزی را در
ارضای این غریزه نمیشناسند ،خداوند راه میانه را در اختیار انسان قرار داده و به ازدواج دعوت
کرده است .از طرفی ،نظام بردهداری که به دنبال بروز جنگها میان اقوام و قبایل مختلف پدید
آمده ،قرنها پیش و پس از اسالم در میان همه ملل دنیا وجود داشته است و اسالم نمیتوانست به
یکباره آن را نفی کند ،اما نیاز جنسی بردگان و کنیزان نیز بر اساس ضوابط و قوانین مشخصی
برآورده می گشت تا جامعه دچار آلودگی نگردد و کنیزان پاکدامن چنان جایگاهی در اسالم دارند
که قرآن ازدواج با آنان را بهتر از ازدواج با دختران آزاد غیر مؤمن دانسته و مادر برخی امامان
معصوم همچون حضرت مهدی (ع) کنیز بودهاند.
پس ،پاکدامنی شرط ایمان و آلودگی نشانه ضعف ایمان است« :لفروجهم حافظون» .در ارضای
غریزه جنسی محدودیت الزم است ،ولی ممنوعیت خالف فطرت است« :حافظون الّا علی ازواجهم».
هرگونه راهی غیر از ازدواج برای ارضای نیاز جنسی ،تجاوز به حدود الهی است« :فاولئک هم
العادون»
پایداری بر پیمان ها

ن هُم لِأمَانَاتِهِم وَعَهدِهِم رَاعُونَ (َ )8و الّذینَ هُم عَلَی صَلَوَاتِهِم یُحافِظُونَ (.»)9
«وَ الّذی َ

آنان که امانت ها و پیمان های خود را رعایت میکنند و بر نمازهای خود مواظبت دارند.
ن (.»)11
ن ( )10الّذینَ یَرِثُونَ الفِردَوسَ هُم فِیهَا خَالِدُو َ
«اُولئکَ هُمُ الوَارِثُو َ
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آنان وارثاناند .کسانی که بهشت برین را ارث میبرند و در آن جاودانه خواهند ماند.
«فردوس» به معنای بوستان ،برترین جای بهشت است که خداوند آن را به مؤمنان واقعی عطا
میکند .چنانکه آمده است در قرآن و روایات ،بر امانت داری تأکید بسیار شده است و در روایات
ج مردم ننگرید ،به صداقت و امانتداری آنان نظر کنید» .پس،
میخوانیم « :به نماز و روزه و ح ّ
مؤمن ،متعهد است و خلف وعده و خیانت در امانت ،نشانه ضعف ایمان است « :لِأمَانَاتِهِم وَعَه ِدهِم
رَاعُونَ» و اسالم ،تنها نماز و روزه نیست ،رعایت قوانین اخالقی و اجتماعی نیز جزئی از اسالم است:
« لِأمَانَاتِهِم وَعَهدِهِم رَاعُونَ» .بهشت را به بها دهند ،نه به بهانه و تنها کسی که اوامر الهی را انجام
داد ،به بهشت وارد می شود و امید و آرزو انسان را بهشتی نمیکند « :اُولئکَ هُ ُم الوَارِثُون».
درس ششم :سیمای بندگان خاص خدا
(سوره فرقان ،آیات  63تا )68

تواضع در گفتار و رفتار

ن قَالوا سَلَاماً (.»)63
ض هَوناً وَ إذا خَاطَبَهُ ُم الجَاهِلُو َ
ن الّذینَ یَمشَونَ عَلَ االر ِ
«وَعِبادُ الرّحم ِ

بندگان خدای رحمان کسانی اند که بر زمین ،بی تکبّر به راه روند و هرگاه جاهالن آنان را طرف
خطاب قرار دهند (و سخنان نابخردانه گویند) با مالیمت و مسالمت پاسخ دهند.
شب زنده داری و نیایش

سجّداً وَ قِیام ًا» ()64
«وَالّذینَ یَبِیتُونَ لِرَبّهِم ُ

آنان در حال سجده و قیام برای پروردگارشان ،شب زنده داری میکنند.
در این آیات ،دوازده صفت از صفات بندگان مخلص خدا بیان شده که بعضی اعتقادی ،بعضی
اجتماعی و بعضی اخالقی است« .هُون» هم به معنی تواضع و مدارا و نرمخویی و هم به معنای
ض هَون ًا» .زندگی کردن بر اساس
آرامش و وقار است .امام صادق (ع) فرمود« :یَمشُونَ عَلَی االر ِ
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فطرت و طبیعتی است که خداوند آفریده است ،یعنی بندگان خدا ،خود را به تکلف و رنج و تعب
نمیاندازند .مراد از «سالم» در این آیه ،سالم وداع با یاوه گویان و برخورد مسالمت آمیز با آنان
است« .بیتوته» نیز به معنای شب زنده داری است ،خواه تمام شب یا نیمی از شب یا بخشی از آن.
در ایام حج ،زائران و حاجیان در شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه در سرزمین منا بیتوته
میکنند.
بر طبق این آیه ،رفتار هر کس ،نشان دهنده شخصیت اوست« :عباد الرّحمن...یمشون علی االرض
هونا» و تواضع ثمره بندگی خدا و نخستین نشانه آن است« :یمشون...هونا» ،همچنین شب زنده
داری و استمرار عبادت و تداوم آن ،نشانه بندگان خاص خداوند است« :یبیتون» (فعل مضارع
نشانه استمرار است).
هراس از دوزخ

ن یَقُولَونَ رَبّنا اصرِف عنّا عَذَابَ جَهَنّمَ إنّ َعذَابَهَا کَانَ غَرَاماً ( )65إنّهَا سآءَت مُستَقَرّاً َو مُقَام ًا
«وَ الّذی َ
(.»)66
آنان میگویند :پروردگارا ،عذاب دوزخ را از ما بازگردان که عذاب آن دامنگیر است .به درستی که
دوزخ ،جایگاه و منزلگاه بدی است.
«غرام» به معنای بال و مصیبتی است که انسان در برابر آن راه فرار ندارد و دامنگیر او شده است.
فکر نجات از آتش دوزخ هم باید از طریق عبادات باشد هم از طریق اعمال نیک .حضرت علی (ع)
آنگاه که اموالی را در راه خدا وقف میکرد ،در وقفنامه مینوشت« :این اموال را وقف کردم ،تا من
از آتش دوزخ در امان باشم و آتش دوزخ نیز از من دور باشد».
عبادت و بندگی خدا نباید موجب غرور انسان شود که گمان کند حتم ًا بهشتی است« :یبیتون
لربّهم...یقولون ربّنا »...و بندگان خداوند پیش از آنکه طمع بهشت داشته باشند ،از آتش دوزخ
خوف دارند« :یبیتون...یقولون ربّنا اصرف عنا عذاب جهنّم».
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دور ی از افراط و تفریط

ن ذلکَ قَوَام ًا»)67( .
ن إذا اَنفَقُوا لَم یَس ِرفُوا وَ لَم یَقتَرُوا وَ کانَ بَی َ
«وَ الّذی َ

آنان که هرگاه انفاق کنند ،نه از حد گذرند و نه تنگ گیرند و راهی میان این دو برگزینند.
«قَوام» به معنای حد وسط و «قِوام» به معنای وسیله قیام است .این آیه یکی از ویژگیهای
بندگان خاص خداوند را میانه روی در انفاق میشمرد.
انفاق ،وظیفه قطعی برای عباد الرحمن است« :اذا انفقوا( »...در ادبیات عرب اذا نشان قطعی بودن
وقوع یک عمل و «لَو» نشان محال بودن وقوع یک عمل است) ،ولی اسراف جایز نیست ،حتی در
انفاق« :اذا انفقوا لم یسرفوا» .همچنین ،بندگان خاص خدا از بخل به دورند« :لم یقتروا»
حفظ حریم انسان ها

هلل إلّا بَالحقّ وَال یَزنُونَ َو مَن یَفعَل
هلل إلهاً ءَاخَرَ َو الیَقتُلُونَ النّفسَ الّتی َحرّمَ ا ُ
عا ِ
ن الیَدعُونَ مَ َ
« وَ الّذی َ
ذلکَ یَلقَ أثَاماً»)68( .

آنان ،معبود دیگری را با خداوند نمیخوانند و نفسی را که خداوند (محترم شمرده و ریختن
خونش) را حرام کرده ،نمیکشند ،جز در موارد حق ،و زنا نمیکنند و هرکس چنین کند ،عقوبت
گناهش را خواهد دید.
«اثم» گناه و «أثام» کیفر گناه است .در این آیه ،شرک ،قتل و زنا در ردیف یکدیگر مطرح شدهاند
و در روایات ،از بزرگترین گناهان شمرده شدهاند .نفس همه انسانها محترم است و حرمت همه
خونها یکسان است« :النفس التی حرم اهلل».
گرچه نفس انسان محترم است و ریختن خون او حرام ،اما این حرمت برای کسی است که حریم
جامعه را حفظ کرده و به جان و ناموس مردم تعرض نکند ،اما اگر کسی مرتکب بیحرمتی شد و
خون دیگران را ریخت ،یا دامان عفیفی را لکهدار ساخت ،جانش حرمتی ندارد و ریختن خونش
مباح میگردد.
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درس هفتم :سیمای خردمندان در قرآن
(سوره رعد ،آیات  19تا )24

در قرآن ،خداوند کسانی را «اولوا االلباب» و صاحب خرد و اندیشه میشمرد ،که دارای چنین
ویژگیهایی باشند.
حق گرایی و پند پذیری

ق کَمَن هُ َو أعمَی إنّما یَتَذَکّ ُر اُولُوا االَلبَابِ»)19( .
« اَفَمَن یَعلَمُ أنّمَآ إلَیکَ مِن رّبِکَ الحَ ّ

آیا کسی میداند آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده ،حق است ،مانند کسی است که
نابیناست؟ همانا تنها صاحبان خرد پند میگیرند.
ب» است به معنای مغز و «اولوا االلباب» یعمی صاحبان خرد و مغز و در قرآن
«ألباب» جمع «ل ّ
شانزده مرتبه آمده است و هر مرتبه همراه با یک کمال و وصفی معرفی شده است.
ویژگیهای خردمندان در قرآن
ص الحَیاهٌ یا اُولِی
 -1احکام الهی را مایه حیات فرد و جامعه میدانند« :وَ لَکُم فِی القِصا ِ
األلبابِ».
 -2آیندهنگر هستند.
 -3دنیا را گذرگاه میدانند ،نه توقفگاه.
صصِهِم عِبرَ ٌه ألولِی األلباب»
 -4از تاریخ ،درس عبرت میگیرند« :لَقَد کانَ فِی َق َ
 -5بهترین و برترین منطق را میپذیرند« .الّذینَ یَستَ ِمعُونَ القَولَ فَیَتّبِعُونَ أحسَنَهُ...أولئک هُم
اُولُوا األلباب»
 -6اهل تهجد و عبادتاند.
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وفا به عهد و پیمان

ق»)20( .
«الّذینَ یُوفُونَ بِعشهدِاهللِ َو ال یَن ُقضُونَ المِیثا َ

(خردمندان) کسانی هستند که به پیمان الهی وفا میکنند و عهد (او را) نمیشکنند.
«عهد اهلل» شامل این موارد است:
 -1پیمانهای فطری ،از قبیل عشق ورزی به حق و عدالت
 -2پیمانهای عقلی ،مثل درک حقایق عالم هستی و مبدأ و معاد
 -3پیمانهای شرعی ،همچون ،عمل به واجبات و ترک محرمات
 -4پیمانهای اجتماعی که انسانها با یکدیگر میبندند و خداوند مراعات ها را واجب فرموده
است.
یکی از مهمترین پیمان های الهی ،پیروی از رهبران آسمانی است .پس از آنکه حضرت ابراهیم (ع)
به امامت رسید ،از خداوند خواست تا فرزندان وی نیز به مقام نائل شوند .خداوند بجای آنکه
ن» .عهد من به
ل عَهدِی الظّالِمی َ
بفرماید :مقام امامت به افراد ظالم نمیرسد ،فرمود« :الیَنا ُ
ستمگران نمیرسد ،پس امامت «عهداهلل» است.
حفظ پیوندها و روابط خانوادگی

ن یَصِلُونَ مَآ أمَ َر اهللُ بِ ِه أن یُوصَلَ َو یَخشَونَ رَبِهُم وَ یَخَافُونَ سُو َء الحِسابِ»)21( .
« وَ الّذی َ

و کسانی که آنچه را خداوند به وصل آن فرمان داده پیوند میدهند و در برابر پروردگارشان خشیت
دارند و از سختی حساب میترسند.
در روایات آنچه را که خداوند به وصل آن فرمان داده ،صله رحم ،یعنی حفظ پیوندهای خانوادگی و
خویشاوندی و همچنین حفظ پیوندهای مکتبی با رهبران آسمانی معرفی شده است .صله رحم
تنها به دیدن و مالقات کردن نیست ،کمکهای مالی نیز از مصادیق صله رحم به شمار میرود و
ارحام نیز منحصر به خانواده و بستگان نسبی نیست ،بلکه جامعه بزرگ اسالمی را که همه با هم
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برادرند و پدرشان پیامبر اسالم (ص) و حضرت علی (ع) است .قطع رحم سبب سختی حساب در
قیامت است« :یصلون...یخافون سوء الحساب».
پایداری و نیکوکاری

ن
ن صَ َبرُوا ابتِغآءَ وَجهِ رَبّهِم وَ أقَامُوا الصّلوهَ وَ اَنفَقُوا ِممّا رَزَقنَاهُم سِرّاً وَ عَالنِیَ ًه وَ یَد َرءُ َ
معنای « وَ الّذی َ
بِالحَسَنَهِ السّیِئ َه أولئکَ لَهُم عُقبَی الدّار»)22( .

(خردمندان) کسانی هستند که برای جلب توجه پروردگارشان صبر پیشه کرده و نماز به پا
داشتند و از آنچه روزیشان کردیم ،پنهانی و آشکارا انفاق کردند و بدی را با نیکی پاسخ میدهند.
آنان اند که سرای آخرت مخصوص آنهاست.
«وجه ربّهم» به معنای جلب توجه ،عنایت و رضایت پروردگار است.
انفاق دارای درجاتی است :گام اول :بخشش از فضل دادههای الهی ،گام دوم :بخشش از دسترنج
خود ،گام سوم :بخشش از آنچه دوست داریم ،گام چهارم :بخشش از آنچه به خود آن نیاز داریم.
نکته قابل توجه این است که نباید به انفاق خود مغرور شویم و بدانیم آنچه میدهیم از اوست:
«انفقوا ممّا رزقناهم» ،دیگر اینکه حکمت اقتضا میکند که برخی کمکها علنی و برخی دیگر
مخفی باشد« :سرّاً و عالنیهً».
فرجام نیک در سرای ابدی

ب».
ح مِن ءَابَائِهِم وَ اَزواجِهِم َو ُذرّیّاتِهِم َو المَآلئِ َک ُه یَدخُلُونَ عَلَیهِم مّن کُلّ بَا ٍ
ت عَدنٍ َو مَن صَلَ َ
« جنّا ُ
()23

(سرای آخرت) باغهای جاودانی که آنان و هر کس از پدران و همسران و فرزندانشان که صالح
بودهاند بدان داخل شوند و فرشتگان (برای تبریک و تهنیت) از هر دری بر آنان وارد میگردند.
رسول اکرم (ص) فرمود« :هر کس میخواهد زندگی و مرگش همچون زندگی و مرگ من باشد و
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به «جنّات عدن» که بهشت من است وارد شود ،علی بن ابی طالب (ع) و ذریّه او را امام خود قرار
دهد که آنها در علم و عمل ،برترین انسانها و هادی مردم به سوی هدایتاند».
واژههای «جنّات» و «جنّت»  137مرتبه در قرآن آمده است ،ولی تنها  11مورد از آن وصف
«جنّات عدن» دارد که طبق حدیثی از د ّر المنثور ،بهشت مخصوص اولیاست ،اما هر پدر و فرزندی
و هر زن و شوهری در بهشت به یکدیگر ملحق نمیشوند و در کنار هم قرار نمیگیرند ،زیرا در روز
ب بَینَهُم» و ورود برخی بستگان بر برخی دیگر،
قیامت ،انسان و اسباب کارساز نیست« :فَال أنسا َ
بخاطر لیاقت و صالحیت فردی آنهاست.
بر اساس این آیه و برخی آیات دیگر قرآن ،افراد صالح یک خانواده ،در بهشت نیز در کنار هم
خواهند بود و از مصاحبت یکدیگر لذت خواهند برد.
درس هشتم :حکمت هایی از قرآن
(سوره اسراء ،آیات 23تا)38

پرستش خدا و احسان به والدین

ن عِن َدکَ الکِبَرَ أحَدُ ُهمَآ أو کِال ُهمَا فَال
ن إحسَان ًا إمّا یَبلُغَ ّ
«وَ قَضی رَبّکَ اَلّا تَعبُدُوا إلّا إیّاهُ َو بِالوالِدَی ِ
تَقُل لَ ُهمَآ دَف ّ َو التَنهَرهُمَا وَ قُل لَهُمَا قَوالً کَرِیماً»)23( .

پروردگارت مقرر داشت که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید .هرگاه یکی از آن دو یا
هردو در نزد تو به پیری رسیدند ،به آنان «اُف» مگو و آنان را از خود مران و با آنان سنجیده و
بزرگوارانه سخن بگو.
روایت درباره احسان به والدین بسیار است .پاداش نگاه به والدین از روی محبت ،حج مقبول است.
رضایت آن دو رضایت الهی و خشم آنان ،خشم خداست .احسان به پدر و مادر عمر را طوالنی
میکند .در قرآن ،احسان به والدین یکی از ویژگیهای انبیاست ،چنانکه درباره حضرت عیسی (ع)
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توصیف «بَرّا بِوالِدَتِی» در سوره مریم ،آیه  32و درباره حضرت یحیی (ع) در آیه « 14بَرّا بِوالِدَی ِه»
آمده است .والدین انسان تنها پدر و مادر طبیعی او نیستند ،بلکه انسان والدین روحانی نیز دارد .در
برخی احادیث ،پیامبر اکرم و امیر مؤمنان (ع) پدر امت به حساب آمدهاند ،همچنان که در قرآن،
(در سوره حج ،آیه  )78حضرت ابراهیم (ع) پدر مسلمانان به حساب آمده است« :مِلّ َه أبِیکُم إبراهِی َم»
پس ،خدمت و احسان به والدین ،از اوصاف موحدان واقعی است« :اال تعبدوا اال ایّاه و بالوالدین
احساناً» و در احسان به آنها مسلمان بودن نیز ،شرط نیست« :بالوالدین احساناً».
احسان به والدین ،حد و مرز ندارد « :بالوالدین احساناً» .نکته دیگر اینکه ،در احسان به پدر و مادر
و قول کریمانه ،شرط مقابله نیامده است؛ یعنی اگر آنان هم با تو کریمانه برخورد نکردند ،تو
کریمانه سخن بگو« :و قل لهما قو ًال کریم ًا».
فروتنی و آمرزش خواهی

ذلّ مِنَ الرّحمَ ِه وَ قُل رَبّ ارحَم ُهمَا َکمَا ربّیَانِی صَغیراً»)24( .
ح ال ّ
« وَ اخفِض لَهُمَا جَنَا َ

و از روی مهربانی و لطف ،بال تواضع خویش را برای آنان فرود آور و بگو :پروردگارا بر آن دو
رحمت آور همان گونه که مرا در کودکی تربیت کردند.
فرزند در هر موقعیتی که هست ،باید متواضع باشد و کماالت خود را به رخ والدین نکشد  « :وَ
ح الذّلّ» .در دوران حیات و پس از مرگ والدین ،باید برای آنان از خداوند طلب
اخفِض لَهُمَا جَنَا َ
ب ارحمهما» .دعا به پدر و مادر ،فرمان خدا و نشانه شکرگزاری از آنان است:
رحمت کرد« :و قل ر ّ
ب ارحمهما .»...ما نباید رنجها و سختیهای دوران کودکی و خردسالی را که والدین تحمل
«قل ر ّ
کردهاند ،از یاد ببریم« :کما ربّیانی صغیراً».
احسان به خویشاوندان و محرومان

ل وَالتُبَذّر تَبذِیراً»)26( .
ن وَ ابنَ السّبِی ِ
ت ذَا القُربَی حَقّ ُه وَ المِسکِی َ
«وَ ءَا ِ

حق خویشاوند و خانهنشین و در راه مانده را بپرداز و هیچ گونه ریخت و پاش و اسرافی نکن.
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«مسکین» از ریشه «سکن» به کسی گویند که در اثر فقر یا بیماری خانهنشین شده است.
«تبذیر» از ریشه «بذر» به معنای ریخت و پاش است.
پس از نزول این آیه ،پیامبر اکرم (ص) بر اساس جمله «آت ذَا القُربی حَ ُقهُ» ،فدک را به فاطمه
(س) بخشید ،اما پس از آن حضرت ،دیگران فدک را از اهل بیت گرفتند و انان برای گرفتن حق
خود همواره به این آیه استناد میکردند.
در احسان و انفاق ،باید اولویتها را در نظر گرفت .نخست والدین ،سپس خویشاوندان و آنگاه
سبِیلِ» و در ادای حق
درماندگان و در راه ماندگان« :آتِ ذَا القُربَی حَقّهُ وَ المِسکِینَ وَ ابنَ ال ّ
ن وَ ابنَ السّبِیلِ» ،ولی ریخت و پاش
خویشاوندان ،فقر شرط نیست«« :آتِ ذَا القُربَی حَ ّقهُ وَ المِسکِی َ
و مصرف بیمورد مال ،حرام است« :و ال تبذّر» و این نشان میدهد که انسان در مصرف مال خود،
آزاد نیست« :و التبذّر تبذیرا».
پرهیز از اسراف

ن وش کَانَ الشّیطانُ ِلرَبّهِ کَفُوراً»)27( .
«ؤنّ المُ َبذّرِینَ کَانُوا إخوانَ الشّیَاطِی ِ

همانا اسراف کنندگان برادران شیاطیناند و شیطان نسبت به پروردگارش ناسپاس بود.
کلمه «اخ» در زبان عربی هم به معنای برادر و هم به معنای مالزم و همراه است .در قرآن پیوسته
از وسوسه یا والیت شیطان بر افراد ،به سخن میان آمده است .تنها موردی که اخوان الشیاطین
آمده است ،همین آیه است ،یعنی اسرافکاران همکار شیطان اند .نه تحت امر او.
«تبذیر» گرچه بیشتر در مسائل مالی است ،ولی درباره نعمتهای دیگر نیز وجود دارد ،مانند هدر
دادن جوانی ،سپردن مسئولیت به افراد ناصالح ،استفاده از چشم و زبان و گوش در راه صحیح و......
تبذیر نشانه کفران و ناسپاسی است« :المبذّرین...لربّه کفوراً».

42

سخن نیکو با نیازمندان

م ابتِغآءَ رَح َمهٍ مّن رّبِکَ تَرجُوهَا فَقُل لّهُم قَوالً مّیسُوراً»)28( .
ضنّ عَنهُ ُ
«وَ إمَا تُعرِ َ

و اگر به انتظار رحمتی از پروردگارت که به آن امیدواری ،از آنان اعراض میکنی ،پس با آنان به
نرمی سخن بگو.
این آیه درباره برخورد مناسب با نیازمندان است که حتی در صورتی که مالی برای کمک به آنان
در اختیار ندارید و مجبورید پاسخ منفی به آنها بدهید ،الاقل با روی خوش و زبان نرم با آنان
سخن بگویید.
قرآن درباره چگونگی سخن گفتن با مردم ،دستورهایی دارد؛ از جمله اینکه با آنان سخن نرم،
مالیم ،آسان ،استوار ،معروف و رسا گفته شود« :قَو ًال مَیسُوراً»« ،قَو ًال لَیِنا»« ،قَوالً کَرِیم ًا».
میانه روی در انفاق

دکَ مَغلُو َلهً إلی عُنُقِکَ وَال تَبسُطهَا ُکلّ البَسطِ فَتَقعُدَ مَلُوم ًا مَحسوراً»)29( .
«وَ ال تَجعَل یَ َ

ال باز گذار که (چیزی برای
نه دست خود را به گردن بینداز (که هیچ انفاقی نکنی) و نه آن را کام ً
خود نگذاری و) سرزنش شده و حسرت خورده (به کنجی) نشینی.
مادری فرزند خود را نزد پیامبر (ص) فرستاد و از آن حضرت تنها پیراهنش را به عنوان تبرّک
درخواست کرد .پیامبر تنها پیراهن خود را داد و چون لباس دیگری نداشت ،برای نماز از خانه
بیرون نیامد .این آیه نازل شد که چرا تنها پیراهن خود را دادی؟
بر اساس روایتی دیگر ،مقداری طال نزد پیامبر (ص) آوردند و پیامبر همه را انفاق کرد .روز بعد
فقیری آمد .حضرت چیزی نداشت که به او بدهد .مرد فقیر حضرت را سرزنش کرد .پیامبر از اینکه
چیزی نداشت تا به او کمک کند ،اندوهناک شد و این آیه نازل شد.
ق ِلمَن یَشآ ُء وَ یَقدِ ُر إنّهُ کَانَ بِعِبادِهِ خَبیراً بَصیراً»)30( .
«إنّ رَبّکَ یَبسُطُ الرّز َ
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همانا پروردگارت برای هر که بخواهد ،روزی را گشاده یا تنگ میسازد ،همانا او نسبت به بندگانش
آگاه و بیناست.
در قرآن بطور گسترده درباره رزق و روزی بحث شده است .مطابق با آیه ،رزق بدست خداست و او
بر اساس حکمت و مصلحت ،روزی انسانها را متفاوت قرار داده است « :یَبسُطُ الرّزقَ ِلمَن یَشآءُ وَ
ک
یَقدِر» .وسعت یا تنگی روزی ،از شئون ربوبیّت خدا و برای رشد و تربیت انسانهاست « :إنّ رَبّ َ
یَبسُطُ الرّزقَ...و یقدر».
رعایت حق حیات فرزند

ق نّحنُ نَرزُقُهُم َو إیّاکُم إن قَتلَهُم کَانَ خِطئاً کَبیراً»)31( .
«وَ التَقتُلُوا أوالدَکُم خَشی ًه إمال ٍ

فرزندان خود را از بیم تنگدستی نکشید .این ما هستیم که آنان و شما را روزی میدهیم .یقین ًا
کشتن آنان گناهی است بزرگ.
این آیه سیمای نابسامان اقتصاد دوران جاهلیت را نشان میدهد .گرچه دنیای امروز هم با سقط
جنین به دلیل نگرانی از افزایش جمعیت و یا کمبودهای اقتصادی ،گرفتار نوعی جاهلیت شده
است .کودک حق حیات دارد و والدین نمیتوانند این حق را از او بگیرند « :التَقتُلُوا أوالدَکُم».
خداوند روزی فرزندان را تضمین کرده است ،پس دلیلی برای قتل فرزند از ترس فقر وجود ندارد:
«التقتلوا...نحن نرزقهم» .فرزندکشی و سقط جنین ،گناه و جنایت است ،چه پسر باشد و چه دختر:
« التَقتُلُوا أوالدَکُم....خطئ ًا کبیراً».
پرهیز از کم فروشی

ال»)35( .
ن تأوِی ً
«وَ اَوفُوا الکَیلَ إذا کِلتُم وَ زِنُوا بِالقِسطاسِ المُستَقِیمِ ذلکَ خَیرُ َو أحسَ ُ

و چون با پیمانه داد و ستد کنید ،پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست وزن کنید ،که این بهتر و
سرانجامش نیکوتر است.
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«قسطاس» مرکّب از دو کلمه «قسط» به معنای عدل و «طاس» به معنای کفه ترازوست .بازار
مسلمانان باید از تقلب و کمفروشی به دور باشد« :اوفوا الکیل»پر کردن پیمانه از نمونههای وفای
به پیمان است ،زیرا معامله نوعی معاهده است« :اوفوا بالعهد ...اوفوا الکیل» .ترازو و وسایل سنجش
باید سالم و دقیق باشند« :و زنوا بالقسطاس» و دقت در ترازو ،توزین و محاسبه ،عامل خیر و برکت
است ،چنانکه کم فروشی ،خیر و برکت را میبرد« :ذلک خیرٌ».
رعایت حقوق مردم در معامالت ،چنان مهم است که بزرگترین آیه قرآن ( 282سوره بقره) مربوط
به آن و سورهای به نام «مطفّفین» در نکوهش کمفروشان نازل شده است .محور دعوت بعضی
پیامبران ،همچون حضرت شعیب نیز ترک کمفروشی بوده است.
پرهیز از ظن و گمان

ع وَ ال َبصَ َر وش الفُؤادَ کُلّ اُولئِکَ کَانَ عَن ُه مَسئُوالً»)36( .
ف مَا لَیسَ لَکَ بِ ِه عِلمٌ إنّ السّم َ
«التق ُ

و آنچه را بدان علم نداری پیروی مکن .همانا گوش و چشم و دل همه (در قیامت) مورد بازخواست
قرار خواهند گرفت.
در طول تاریخ بسیاری از فتنه ها و نزاع ها به جهت قضاوتهای عجوالنه یا حرفهای جاهالنه و
اظهار نظرهای بدون تحقیق و علم ،بروز کرده است .عمل به این آیه ،فرد و جامعه را در برابر
بسیاری از فریبها و خطاها بیمه می کند .در قیامت ،از دست و پا و اعضای دیگر هم سؤال میشود
و آنها به سخن آمده و اعتراف میکنند .ذکر چشم و گوش و دل در آیه ،شاید از باب نمونه باشد
و ممکن است برای این باشد که پیروی از دیگران از طریق دیدن یا شنیدن و یا اندیشه و درک
است .این آیه ما را از پیروی آنچه بدان علم نداریم ،نهی میکند ،اما روشن است که انسان
نمیتواند در همه امور زندگی خود ،صاحب علم و دانش شود ،بنابراین سیره و روش عقال بر این
قرار گرفته است که در این موارد به افراد خبره و کارشناس مراجعه شود و از نظر آنان پیروی شود.
ک بِ ِه عِلم» و دل
س لَ َ
ف مَا لَی َ
پس ،زندگی باید بر اساس علم و منطق و بصیرت باشد « :التق ُ
سپردن به افکار و عقاید بیمنطق ،نوعی پیروی جاهالنه است« :التقف...الفؤاد...مسئوالً» و
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همچنین ،عدم بهره برداری صحیح از جسم و امکانات آن ،مؤاخذه خواهد داشت « :کُلّ اُولئِکَ کَانَ
عَنهُ مَسئُوال».
پرهیز از غرور و تکبر

ال»)37( .
ق االرضَ وَ لَن تَبلُغَ الجِبالَ طُو ً
ش فِی االرضِ مَرَحاً إنّکَ لَن تَخرِ َ
«وَ التَم ِ

و در زمین با تکبّر و سرمستی راه مرو ،که زمین را نخواهی شکافت و در بلندی به کوهها نخواهی
رسید.
ک کَانَ سَیِئُ ُه رَ ّبکَ مَکرُوهاً»)38( .
«کُلّ ذلِ َ

همه اینها نزد پروردگارت زشت و ناپسند است.
ض مَرَحا» .راه مقابله
ش فِی االر ِ
پس ،تکبّر حتّی در راه رفتن ،از نظر قرآن نکوهیده است « :وَ التَم ِ
ض وَ لَن تَبلُغَ الجِبالَ» .بدی
ق االر َ
با تکبّر ،توجه دادن به ضعف ها و عجزهاست « :إنّکَ لَن تَخرِ َ
ک مَکرُوها».
اعمال زشت ،در همه ادیان الهی امری ثابت است « :کَانَ سَیِئُهُ رَبّ َ
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