
  

  

   پيشگفتار 

   بسم اللَّه الّرحمن الّرحيم 

  » اللَّه على سيدنا و نبّينا محّمد و اهل بيته الطاهرين الحمدللَّه رّب العاَلمين و صلى «

 توّجه نسل نو به قرآن از يك سو و نياز به آشنايى با تفسير آن از سوى ديگر، قشر عظيمى را به 

ده است و از آنجا آه تهّيه تفسير تمام قرآن، نياز به هزينه زياد و مطالعه آن سوى تفسير سوق دا

  . اند هايى از قرآن را جداگانه تفسير آرده نياز به حوصله زيادى دارد، بعضى از بزرگان ما بخش

ز آه انشاءاللَّه در دوازده جلد عرضه خواهد شد، الزم ديديم بعضى ا» تفسير نور« ما نيز عالوه بر 

ها را جداگانه در دسترس عالقمندان قرار دهيم تا آنان آه از مطالعه تفسير همه قرآن محروم  سوره

  .  هستند، الاقل زمينه مطالعه بخشى از آن را داشته باشند

در قطع جيبى جداگانه به چاپ رسيد، » يوسف قرآن« در اين راستا تفسير سوره يوسف به نام 

  . گيرد فسيرى است آه در اختيار عموم قرار مىسوره حجرات دّومين جزوه ت

: حجج اسالم آقايان( از خداوند آه اين توفيق را به ما عطا فرمود، سپاسگزاريم و از دوستان همكارم 

اند،  آه ساعات زيادى را صرف آمك به تهيه اين تفسير نموده) آلباسى، دهشيرى و جعفرى

  . سپاسگزارم

جاى آره زمين روشن است از خورشيد است و آن قسمتى آه تاريك  آرى، همان گونه آه هر آ

باشد، در آتاب ما نيز هر آجا روشنى يافتيد، آن نور قرآن و هدايت انبيا،  است از خود زمين مى

  . اوصيا، شهدا و علماست و هر آجا تاريكى، نقص و آاستى يافتيد، آن را به حساب خود من بگذاريد

آه قرآن را نور فكر، بيان و عمل ما، و نور قلب، قبر و قيامت ما، و نور سياست، خواهم   از خداوند مى

  . اقتصاد و اجتماع ما، و نور نسل، ناموس و تاريخ ما قرار دهد

  

  

  

  

  

   سيماى سوره حجرات 

»  واخالقآداب«يا سوره » حجرات«  اين سوره در مدينه نازل شده وداراى هجده آيه وبه نام سوره 

  .  ناميده شده است



صلى اهللا عليه وآله  هاى پيامبر اآرم است و چون در اين سوره نام حجره» ُحجره«جمع » ُحجرات «

برده شده، اين سوره حجرات ) هاى خرما بود آه بسيار ساده و از گل و سقف آن از چوب و شاخه(

  . ناميده شده است

آه درباره مسائل حكومتى و اجتماعى است، با )  و ممتحنهمائده، حجرات( آغاز سه سوره قرآن، 

يا اّيها اّلذين آمنوا «: خوانيم در آغاز سوره مائده مى (.شروع شده است» يا اّيها اّلذين آمنوا«جمله 

هاى خود آه با خدا و پيامبر و مردم  به تمام پيمان! ايد اى آسانى آه ايمان آورده» اوفوا بالعقود

يا اّيها الذين آمنوا التّتخذوا عدّوى و عدّوآم «: خوانيم وفادار باشيد و در سوره ممتحنه مىايد  بسته

دشمن من و دشمن خود را سرپرست خود قرار ندهيد و در ! ايد اى آسانى آه ايمان آورده» اولياء

   )بر حكم خدا و رسول او پيشى نگيريد! ايد اى آسانى آه ايمان آورده: خوانيم اين سوره مى

آمده است، سيماى يك » يا اّيها اّلذين آمنوا«درپى جمله   در اين سوره به خاطر آن آه چند بار پى

  . شود جامعه اسالمى از آن معلوم مى

  : از جمله. هاى ديگر نيست   در اين سوره مسائلى مطرح شده آه در سوره

 برخورد با آن حضرت و هشدار به آسانى آه پيشى نگرفتن از پيامبرصلى اهللا عليه وآله و آداب -١ 

  . ادبند بى

مسخره آردن و نام بد نهادن، سوءظن، تجّسس و غيبت آه در يك جامعه ايمانى حرام است،  -٢ 

  . در اين سوره از آنها نهى شده است

درباره گرى عادالنه، تحقيق  ُاخّوت و برادرى، دستور اصالح، بسيج عمومى بر ضد ياغى، ميانجى -٣ 

خبرهاى رسيده از افراد مشكوك و تعيين مالك برترى آه در يك جامعه ايمانى الزم است، در اين 

  . سوره آمده است

در اين سوره، جامعه ايمانى آه در آن درجات مسلمين از مؤمنين مشّخص و مالك ارزشها،  -٤ 

سق و گناه بيان شده ومحور تقوى و آن چه محبوب است، ايمان و آن چه مورد تنّفر است، آفر و ف

  . داند جامعه را قسط و عدل مى

دار خدا وعاشق پيامبرصلى اهللا عليه وآله است آه واسطه  جامعه ايمانى در اين سوره، وام - ٥ 

  . داند هدايت او شده و هرگز ايمان خود را منّتى بر خدا و رسول صلى اهللا عليه وآله نمى

ره، مردم بايد تابع پيامبر باشند و هرگز توّقع تبعّيت پيامبر از مردم را در جامعه ايمانى اين سو -٦ 

  . نداشته باشند

  

  

  

  



  

  

  » ١« آيه   

   ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحِيِم 

  .  به نام خداوند بخشنده مهربان

  : ها  نكته

هر : خوانيم  خداوند شروع شده است، زيرا در حديث مىها با نام   اين سوره نيز همانند ساير سوره

   )٥٨ ، ص١٦ بحار، ج (.آار مهّمى آه بدون نام خداوند آغاز گردد، نافرجام است

 آرى، در آغاز آارها انسان به استمداد از رحمتى بس گسترده نياز دارد آه آن نياز با جمله مبارآه 

  . گردد رطرف مىب» بسم الّله الّرحمن الّرحيم«

در آغاز هر آار، نشان ايمان به خدا، عشق به خدا، ياد خدا، توّآل بر خدا، رنگ و جهت » بسم الّله «

  .  خدايى دادن به آارهاست

   َسِميٌع َعِليٌم  َيَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا َلا ُتَقدُِّموْا َبْيَن َيَدِى اللَِّه َو َرُسوِلِه َواتَُّقوْا اللََّه ِإنَّ اللََّه

بر حكم خدا و پيامبر او پيشى نگيريد واز خداوند پروا آنيد، همانا ! ايد  اى آسانى آه ايمان آورده

  . خداوند شنوا و دانا است

  : ها  نكته

هاى ظاهرى  زيرا گاهى خواسته اآثرّيت مردم، جلوه. گيرد   اين آيه، جلوى بسيارى از خطاها را مى

پيروى از حدس و تخمين، ميل به ابتكار ونوآورى، هيجان و قضاوت عجوالنه و خيال و ماّدى، 

آند آه ناخودآگاه انسان از  ها و تصميماتى مى ها، نوشتن آزادانديشى، انسان را وادار به گفتن

افتد، همان گونه آه گاهى خيال عبادت، خيال قاطعّيت، خيال انقالبى  خواسته خدا و رسول جلو مى

 خيال زهد و ساده زيستى، گروهى را وادار آرد تا از خدا و رسول پيشى بگيرند و به قول بودن و

  . تر از آش باشند معروف آاسه داغ

در : فرمايد ها را همچون فرشته تربيت آند، زيرا قرآن درباره فرشتگان مى خواهد انسان   اين آيه مى

الَيسِبقوَنه ِبالَقول و هم بَامِره «. آنند مل مىگيرند و تنها طبق دستور او ع سخن بر خدا سبقت نمى

   )٢٧انبياء،   (»َيعَملون

هاى عقيدتى، علمى، سياسى، اقتصادى    قرآن، موارد تقّدم را بيان نكرد تا شامل انواع پيش افتادن

  . و غيره در گفتار وآردار گردد

ست آردند آه خود را مقطوع النسل و َاخته   بعضى اصحاب از پيامبر صلى اهللا عليه وآله درخوا

نمايند تا ديگر تمايلى به همسر نداشته باشند و يكسره در خدمت اسالم باشند، حضرت آنان را از 

  . اين آار زشت باز داشت



گيرد، در مديرّيت نظام خلل وارد آرده و    آسى آه از خدا و پيامبر صلى اهللا عليه وآله پيشى مى

آشاندو در حقيقت دستگاه و نظام قانون گذارى را بازيچه تمايالت خود  رج و مرج مىجامعه را به ه

  . دهد قرار مى

  : ها  پيام

يا «جمله . هاى روانى پذيرش را در مخاطب ايجاد آرد براى انجام گرفتن دستورات بايد ابتدا زمينه -١ 

ه خدا را آه زمينه انجام آار است، دهد ووابستگى او ب به مخاطب شخصّيت مى» آمنوا ايها اّلذين

  . آند بيان مى

از آنجا آه فرمان پيش نيفتادن از خدا و رسول، فرمان ادب است، خود اين آيه نيز مخاطب را با  -٢ 

  » ...يا ايها الذين آمنوا«. زند ادب ويژه صدا مى

 و قوانين بشرى آه هاى شخصى، عادات و رسوم اجتماعى و بسيارى از مقّررات بعضى سليقه -٣ 

ريشه در قرآن و حديث ندارد و برخاسته از عقل و فطرت نيست، نوعى پيش افتادن از خدا و رسول 

  » ...ال تقّدموا«. است

ها، پيشى گرفتن از خدا و  هاى حالل خداوند و يا حالل آردن حرام هرگونه حرام آردن نعمت -٤ 

  » ...التقّدموا«. رسول است

  » ...ال تقّدموا«. بدعت، مبالغه، ستايش نابجا و انتقاد نابجا، پيشى گرفتن استهرگونه  - ٥ 

ال تقّدموا بين يدى «. سرچشمه فقه و رفتار ما بايد قرآن و سّنت پيامبرصلى اهللا عليه وآله باشد -٦ 

  » اللَّه و رسوله

پيشى نگيريد و : فرمايد چون در اين آيه مى. (تقوايى است پيشى گرفتن از خدا و رسول، بى -٧ 

  » واّتقوا... التقّدموا«) تقوى داشته باشيد

  » ...التقّدموآ«. هر آزادى، توسعه و پيشرفتى ارزش ندارد - ٨ 

و هم آلمه » آمنوا«در آيه هم آلمه . (براى انجام تكاليف، دو اهرم ايمان و تقوى الزم است -٩ 

  » اواّتقو... آمنوا«) مطرح شده است» اّتقوا«

در آيه هم نهى . (آند آن است آه امر و نهى در آنار هم باشد از چيزهايى آه جمله را زيبا مى -١٠ 

  ) »واّتقوا«و هم امر آمده است » التقّدموا«آمده 

احترامى به خداست و پيشى گرفتن از  احترامى به او بى حكم رسول همان حكم خداست، بى -١١ 

  » موا بين يدى اللَّه و رسولهال تقّد«. هر دو ممنوع است

  » واّتقوا اللَّه... التقّدموا«. التزام عملى بايد همراه با تقواى درونى باشد -١٢ 

گيرند، نه ايمان  ها و مسائل ديگر از خدا و رسولش پيشى مى آسانى آه به خاطر سليقه -١٣ 

  » واو اّتق... يا اّيها الذين آمنوا التقّدموا«. دارند و نه تقوا

  » اّن اللَّه سميع عليم«. هاى خود را توجيه نكنيم تندروى يا آندروى -١٤ 



  

  افتادن  هاى پيش  نمونه

  اآنون با هم به چند نمونه تاريخى تقّدم و پيشى گرفتن مردم بر خدا ورسول آه در تفاسير و 

  : آنيم روايات مطرح شده است توّجه مى

: روهى قبل از پيامبر صلى اهللا عليه وآله قربانى آردند، به آنان گفته شددر عيد قربان گ -١ 

   )٣٥٠ ، ص٤ آّشاف، ج  (»التقّدموا بين يدى اللَّه و رسوله«

التقّدموا بين يدى اللَّه «: به آنان گفته شد. گروهى قبل از آنكه ماه رمضان ثابت شود روزه گرفتند -٢ 

  » و رسوله

بر اسالم صلى اهللا عليه وآله گروهى را براى تبليغ نزد آّفار فرستاد، آّفار مبّلغان پيامبر را پيام -٣ 

اين سه نفر در بازگشت در مسير فرار دو نفر از قبيله آّفار . آشتند، ولى سه نفر از آنان فرار آردند

تقصير  ه آن دو نفر بىدر حالى آ(را ديدند و به انتقام دوستان شهيد خود آنها را آشتند ) بنى عامر(

قرآن آنان را به خاطر اين عمل خودسرانه توبيخ آرد آه چرا بدون دستور پيامبر دست به اين ). بودند

   )٣٥٠ ، ص٤ آّشاف، ج  (»التقّدموا بين يدى اللَّه و رسوله«عمل زديد؟ 

شنونده اين گونه » القلوبيا مقّلب «: اين دعا را بخوان: امام عليه السالم به شخصى فرمود -٤ 

از : فرمايد را نگفته بوديم، قرآن مى» ابصار«ما آلمه : امام فرمود» يا مقّلب القلوب واالبصار«: گفت

   )٢٠١ آمال الدين صدوق، ص  (»التقّدموا بين يدى اللَّه و رسوله«. خدا و پيامبر جلو نيفتيد

خليفه اّول و دّوم هر آدام . ليه وآله امير ومسئول خواستندتميم از پيامبر صلى اهللا ع قوم بنى - ٥ 

آردند آه آانديداى من بهتر است، آيه نازل شد؛  شخصى را پيشنهاد آردند و با هم مشاجره مى

   )١٢٣ ، ص٣ صحيح بخارى، ج  (»و الترفعوا اصواتكم... التقّدموا بين يدى اللَّه«

تا آنجا » ...الاله اّال الّله«: اين دعا را بخوان: ش دعا به شخصى فرمودعليه السالم در آموز امام -٦ 

» و يميت و يحيى«: اى اضافه آرد و گفت شنونده از پيش خود جمله» ُيحيى و ُيميت«: فرمايد آه مى

التقّدموا بين يدى «گويم بگو و سپس آيه  جمله تو صحيح است، اّما آنچه من مى: حضرت فرمودند

   )٦٢ ، ص٢ خصال صدوق، ج (.را براى او تالوت فرمودند» لهاللَّه و رسو

بعضى از اصحاب پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله خواب و خوراك و آميزش با همسر را بر خود  -٧ 

خوابم، با  خورم، مى من خودم غذا مى: حرام آردند، حضرت ناراحت شده و به منبر رفتند و فرمودند

آنم و راه و روش من اين است، پس هر آس از اين راه پيروى نكند، از من   مىهمسرم زندگى

   )٢٤٤ ، ص٢٣ الشيعه، ج وسائل  (»فَمن َرِغب عن سّنتى فليس مّنى«. نيست

با اين آه پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله ازدواج موّقت را قانونى اعالم فرمودند، خليفه دّوم  - ٨ 

اين خود پيش افتادن از پيامبرصلى اهللا عليه وآله است آه در اين آيه از .  را حرام آردممن آن: گفت

  » التقّدموا بين يدى اللَّه و رسوله«. آن نهى شده است



در سال هشتم هجرى آه پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله با مردم براى فتح مكه از مدينه  -٩ 

دانستند  با اين آه مى(اين سفر روزه خود را افطار نكردند حرآت آردند، بعضى از مسلمانان در 

اينها آسانى هستند ). ديدند آه پيامبر صلى اهللا عليه وآله افطار آرده است مسافر روزه ندارد و مى

  » التقّدموا بين يدى اللَّه و رسوله«. گيرند آه از پيامبرصلى اهللا عليه وآله پيشى مى

مثًال با اين آه حضرت . بينيم هايى از پيشى گرفتن را مى م نيز نمونهدر اديان قبل از اسال -١٠ 

مسيح فرزند مريم و بنده خدا بود، او را تا مرز خدايى پيش بردند آه قرآن آنان را از غلّو در دين باز 

  . داشت

  

  

  

  هاى تخّلف و بازماندن   نمونه

و ممنوع است، عقب ماندن و پس افتادن از فرمان آنان   همان گونه آه پيش افتادن از خدا ورسول ا

اى فرا  آن گاه آه خدا و رسول و جانشينان بر حّق آنان مردم را براى مسئله. نيز ممنوع است

در آياتى از قرآن از . خوانند، بايد با سرعت و سبقت، آگاهانه و عاشقانه، آن دعوت را لبيك گفت مى

دهند، به شّدت انتقاد شده  سيج از خود سنگينى به خرج مىآسانى آه به همراه فراخوانى و ب

  : آنيم هايى توّجه مى در اين زمينه نيز به نمونه )٣٨توبه،   (»اّثاقلتم الى االرض«. است

اى بسيج آرد  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله در آستانه رحلت، لشگرى را براى دفاع به منطقه:  الف

خدا لعنت آند هر آس آه از لشگر : منصوب نمود و فرمود» ُاسامه«را جوانى به نام و فرمانده آن 

  .  اى تخّلف آردند ُاسامه تخّلف آرده و سرباز زند، اّما عدّه

صلى اهللا عليه وآله  به جبهه  در آيات قرآن از آسانى آه به خاطر تخّلف از فرمان پيامبر اسالم:  ب

المخّلفون بَمقَعدهم خالف رسول  َفِرح«. بودند، انتقاد شديد شده استنرفتند و براين امر شادمان 

   )٨١توبه،   (»الّله

در جنگ ُاحد با اينكه در حمله اّول مسلمانان پيروز شدند، ولى به خاطر تخّلف از دستور :  ج

قرار داده بود، و آنان هاى ُاحد مسئول مرزبانى   نفر را در شكاف آوه٥٠پيامبرصلى اهللا عليه وآله آه 

آورى غنائم منطقه را رها آردند، عاقبت جنگ با شكست مسلمين و شهادت حضرت  به عشق جمع

  . حمزه عموى پيامبرصلى اهللا عليه وآله و جمعى از ياران با وفاى حضرت، پايان يافت

.  فرمانسستى، اختالف و تخّلف از:  قرآن دليل شكست ُاحد را در سه آلمه بيان آرده است

   )١٥٢عمران،  آل  (»حّتى اذا َفِشلتم و َتناَزعتم فى االمر و َعصيُتم«



البالغه حضرت على عليه السالم افراد سنگدل يا ترسو و آسل را به شّدت  بارها در نهج:  د

د ، شما در قيافه مرد هستي!روح هستيد هاى بى سرزنش آرده و تعبيراتى از قبيل اينكه شما الشه

  . و امثال آن به آار برده است )٢٧البالغه، خطبه  نهج (!اّما مردانگى نداريد

خواهد، نه پيش افتادن است نه پس افتادن، بلكه همراه بودن و   بنابراين آنچه خداوند از ما مى

  » ...واّلذين معهم«. فكر و همكار بودن است هم

  

   بحثى پيرامون تقوى 

  : آنيم به نكاتى در مورد تقوى اشاره مى» واّتقوا اللَّه« اينجا به مناسبت جمله   در

: فرمايد مثًال قرآن مى. هدف از دستورات الهى آن است آه در انسان روحّيه تقوى پيدا شود -١ 

ر شما و بر روزه ب: فرمايد و نيز مى )٢١بقره،  (.پروردگار خود را بپرستيد شايد تقوى پيدا آنيد

   )١٨٣بقره،  (.هاى پيشين واجب شده، شايد تقوى پيدا آنيد اّمت

   )٢بقره،   (»ُهدًى ِللمّتقين«. تقوى، زمينه پذيرش هدايت است -٢ 

قره، ب  (»اّتقوا الّله و يعّلمكم اللَّه«. آند خداوند به آسانى آه تقوى دارند، علومى را عنايت مى -٣ 

٢٨٢(   

   )١٥٥انعام،   (»اّتقوا لعّلكم ُترحمون«. تقوى، وسيله دريافت رحمت الهى است -٤ 

. پذيرد خداوند فقط اعمال مّتقين را مى: خوانيم در قرآن مى. تقوى، وسيله قبولى عمل است - ٥ 

   )٢٧مائده،   (»اّنما َيتقّبل اللَّه من المّتقين«

و َيرُزقه من حيُث «. تقوى، وسيله دريافت رزق از راههايى است آه انسان گمان آن را ندارد -٦ 

   )٣طالق،   (»الَيحَتِسب

  (»و َمن ّيتق اللَّه َيجَعل له َمخَرجًا«. بست قرار نگيرند خداوند به مّتقين وعده داده آه هرگز در بن -٧ 

   )٢طالق، 

اعلموا اّن الّله مع «. آند ها و امدادهاى غيبى خود را نثار افراد با تقوى مى اوند انواع حمايتخد - ٨ 

   )١٢٣ و ٣٦توبه،   (»المّتقين

. و خوش عاقبتى و رسيدن به رستگارى است )٧٢مريم،   (تقوى راه نجات از خطرات قيامت -٩ 

   )١٢٨اف، اعر  (»والعاِقبُة ِللمّتقين«

  

  

   عوامل مؤّثر در تقوى 

اى از آثار وبرآات تقوى اشاره شد، به عواملى آه در پيدايش تقوى مؤّثر است    اآنون آه به گوشه

  : آنيم نيز اشاره مى



وى تر باشد، تق آند و هر چه ايمان قوى ايمان به مبدأ و معاد، انسان را در برابر گناهان بيمه مى -١ 

  . بيشتر است

  . سبب رشد تقوى در جامعه است) امر به معروف و نهى از منكر(نظارت عمومى  -٢ 

همسر، همكار، همسايه (دوستان  -٦رفتار مسئولين،  - ٥لقمه حالل،  -٤تربيت خانوادگى،  -٣ 

ؤّثر رفيق شدن با افراد با تقوى، از عواملى است آه در تقوى م - ٨اشتغال،  -٧، )درس وهم

  . باشد مى

  

   آيا تقوى محدودّيت است؟ 

فرق بين زندان و . آنند تقوى محدودّيت و زندان است، ولى تقوى قلعه و دژ است   بعضى خيال مى

آنند و يك محدودّيت تحميلى است آه با آزادى بشر  قلعه آن است آه زندان را از بيرون قفل مى

آند تا از انواع  آند و خودش از درون قفل مى  خود انتخاب مىسازگار نيست، اّما قلعه را انسان

  .  حوادث بيمه باشد

  آنيم يا محدود؟   آنيم، پاى خود را بيمه مى  راستى، ما آه آفش به پا مى

. اى ارزش نيست همان گونه آه هر توسعه.  پس هر محدودّيتى بد نيست و هر آزادى ارزش نيست

. آند، و هر عقب گرد و ارتجاعى بد نيست هى در بدن توسعه پيدا مىزيرا ميكرب سرطان هم گا

آنند، هدفى جز برگشت به حالت قبل ندارند و اين برگشت ارزش  بيمارانى آه به پزشك مراجعه مى

  . سازى تقوى؛ يعنى ايمن. است

دهند، اگر چند   زنان ودخترانى آه به اسم آزادى، به هر شكلى خود را در َمعَرض ديد ديگران قرار مى

با خود فكر آنند، حّتى اگر مسلمان نباشند، عقل و علم ايشان، آنان را به ) تنها چند دقيقه(دقيقه 

  : حجابى عامل زيرا بد حجابى يا بى. سوى پاآى و عّفت و پوشش دعوت خواهد آرد

 -٤ه، گسستن نظام خانواد -٣توطئه براى ربوده شدن آنان،  -٢سوءظن نسبت به آنان،  -١ 

ضربه علمى  -٦گرايش به خودنمائى وتجّمالت،  - ٥هاى نابجا و به هم خوردن تعادل روحى،  تحريك

خجل آردن افراد  -٧به دانشجويان و از بين بردن تمرآز فكرى آنان نسبت به درس و مطالعه، 

به جاى دّقت در ضربه اقتصادى، زيرا  - ٨بضاعتى آه توان تهّيه اين گونه لباس و تجّمل را ندارند،  بى

به ناآامى آشاندن زنان و دخترانى آه شكل و روِى در خور  -٩شوند،  آار، به هوسبازى سرگرم مى

هاى  پيدايش رقابت -١٢بازان،  راضى آردن هوس -١١ايجاد دغدغه براى والدين،  -١٠توّجهى ندارند، 

پيدا شدن  -١٦ مقاربتى، بروز امراض -١٥پيدايش اطفال نامشروع،  -١٤فرار از خانه،  -١٣منفى، 

پيش آمدن مسائلى از قبيل سقط جنين، خودآشى يا ديگرآشى يا حمله به  -١٧امراض روانى، 

) حجاب(ئل تقوايى درباره يكى از مسا اى از بى آه اينها همه گوشه... ديگران و حوادث رانندگى و

  . است



ى سفارش شده است و امام جمعه  شايد به همين دليل باشد آه در قرآن، اين همه در مورد تقو

: فرمايد ها، مسئله تقوى را مطرح آند و قرآن به مقدار آم تقوى قانع نيست و مى بايد در همه خطبه

و در جاى ديگر . توانيد تقوى داشته باشيد تا آنجا آه مى )١٦تغابن،   (»فاّتقوا الّله ما اسَتَطعتم«

آن گونه آه حّق تقوى است، تقوى داشته  )١٠٢عمران،  آل  (»اِتهاّتقوا الّله حقَّ ُتق«: فرمايد مى

  .  باشيد

توانيم با طناب نماز و توبه و   البّته نبايد مأيوس شويم، زيرا هرگاه به گناهى گرفتار شديم، مى

  . استمداد از خداوند، خود را از منجالب گناه نجات دهيم

  

  

  » ٢« آيه  

َتْحَبَط  َها الَِّذيَن َءاَمُنوْا َلا َتْرَفُعوْا َأْصَوَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبىِّ َوَلا َتْجَهُروْا َلُه ِباْلَقْوِل َآَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأن َيَأيُّ

  َأْعَمُلُكْم َوَأنُتْم َلا َتْشُعُروَن 

اى پيامبر نبريد و همان گونه آه بعضى از صداهايتان را باالتر از صد! ايد  اى آسانى آه ايمان آورده

به خاطر اين (مبادا ! گونه سخن مگوييد آنيد، با پيامبر اين وگو مى شما نسبت به ديگرى بلند گفت

  . اعمال شما نادانسته نابود شود) ادبى شما است، صداى بلند آه برخاسته از بى

  : ها  نكته

وگو با پيامبر را  دا در عمل نهى شد و در اين آيه، شيوه گفتگرفتن بر رسول خ   در آيه قبل، از پيشى

  . فرمايد احترام پيامبر صلى اهللا عليه وآله را حفظ آنيد آند و مى بيان مى

هاى خودتان نبريد، بلكه با عنوان و   سوره نور نيز سفارش شده آه نام پيامبر را مانند نام٦٣ در آيه 

  . مؤّدبانه نام ببريد

اعمال ما گاهى از اّول خراب است، چون با قصد ريا و . تر از خود عمل است عمل مهم  حفظ 

رود و گاهى در پايان  شود، گاهى در وسط آار به خاطر ُعجب و غرور از بين مى خودنمايى شروع مى

هر آسى عمل خود را : فرمايد به همين خاطر قرآن مى. شود آار به خاطر بعضى از اعمال حبط مى

و » ...َمن جاء بالحسنة«شود؛  ت بياورد و از آفات بيمه آند، ده برابر پاداش داده مىتا قيام

زيرا ميان انجام عمل در دنيا و تحويل آن در . هر آس عملى را انجام دهد، ده پاداش دارد: فرمايد نمى

  . قيامت، فاصله زيادى است

شود،  ى در بهشت آاشته مىبراى هر ذآرى درخت:  رسول خداصلى اهللا عليه وآله فرمودند

بله، لكن گاهى گناهان و : ؟ حضرت فرمود!پس بهشت ما درختان زيادى دارد: شخصى گفت

سپس آن حضرت آيه فوق را تالوت . سوزاند زند آه آن درختان را مى اعمالى از شما سر مى

   )١٨٦ ، ص٨ بحار، ج (.فرمودند



ادبى در محضر پيامبر  براى آفر و شرك آورده و يكجا براى بى  قرآن تباهى و حبط اعمال را، يكجا 

وزن گناه آفر و  ادبى در محضر پيامبر، هم شود گناه بى اآرم صلى اهللا عليه وآله، پس معلوم مى

  . چون نتيجه هر دو حبط است. شرك است

گفتند،  لند سخن مىتوّجهى نزد حضرت ب   بعضى از ياران پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله از روى بى

 (.گفتند پيامبر عزيز براى آن آه اين صداى بلند سبب حبط اعمال آنان نشود، بلندتر از آنان سخن مى

   )٣٣٢، ص ٩بحار، ج 

گفت، همين آه شنيد صداى بلند سبب نابودى تمام آردار    يكى از ياران پيامبر آه بلند سخن مى

صداى بلند تو براى خطابه و : پيامبر صلى اهللا عليه وآله فرمود .شود، بسيار ناراحت شد او مى

   )البيان تفسير مجمع (.سخنرانى بوده است و حساب تو از ديگران جداست

  فرياد زدن در برابر پيامبر صلى اهللا عليه وآله از افراد مؤمن سبب تباهى اعمال است، اّما اگر 

زيرا در توهين، علم و آگاهى و قصد اهانت . اى دارند حساب جداگانهاند،  آسانى حضرت را نشناخته

اى استفاده آنيم و ندانيم آه در آن آيات مبارآه  اى براى آارهاى ساده اگر ما از روزنامه. شرط است

  . آيد ايم، توهين به حساب نمى ايم و قصد اهانت هم نداشته دانسته قرآن است، چون نمى

اى است  شود، نكته اعمال شما نادانسته نابود مى»  اعمالكم و انتم التشعرونان تحبط«  در جمله 

  .  ، وابسته به دانستن يا ندانستن ما نيست)و به اصطالح آثار وضعى(و آن اينكه آفات و آثار سوء 

اگر به سيم بدون عايقى . شود، گرچه خيال آند آب است  آرى، اگر انسان شرابى بخورد مست مى

گناهانى سبب پيدايش . شويم، گرچه خيال آنيم برق ندارد يم، دچار برق گرفتگى مىدست بزن

شود، گرچه خود انسان از پيدايش اين آثار خبرى  قحطى، زلزله، آوتاه شدن عمر، ذّلت و خوارى مى

شود، گرچه خود انسان آن  ادبى نسبت به پيامبر، سبب تباهى عمل مى بنابراين بى. نداشته باشد

  .  ى را نداندآثار منف

  : ها  پيام

در اين آيه خداوند مردم را . (براى آموزش ادب به مردم، خود ما نيز بايد آنان را مؤّدبانه صدا بزنيم -١ 

  ) صدا زده است» يا اّيها اّلذين آمنوا«با جمله 

مراعات نمايند رهبر اّمت اسالمى از حقوق و مزاياى معنوى بااليى برخوردار است آه بايد مردم  -٢ 

تا آنجا آه اگر در حال گفتگو است، صدايى باالتر از صداى حضرت نباشد و اگر حضرت ساآت است و 

ال َترفعوا اصواتكم فوق «. ما مشغول سخن گفتن با او هستيم، باز هم با صداى بلند حرف نزنيم

  » َصوِت الّنبى

  . آور است  آرى، مقام نبّوت براى ما مسئولّيت



بلندتر از من : فرمايد در اين آيه، پيامبر نمى. (سفارش به احترام بزرگان، از زبان ديگرى زيبا است -٣ 

ال َترفعوا «) آند آه بلندتر از پيامبر صحبت نكنيد سخن نگوييد، اين خداوند است آه سفارش مى

  » اصواتكم

اللَّه،  سبت به شخص رسولجسارت از مؤمن ن. (مقام و موقعّيت افراد در عمل آنان اثر دارد -٤ 

  » ان َتحبط اعمالكم... يااّيها الذين آمنوا«) اى دارد حساب ويژه

  » ان َتحبط اعمالكم و انتم ال تشعرون«. زند گاهى انسان ندانسته تيشه به ريشه خود مى - ٥ 

  

  ها   نمونه

خواهم براى شما  مى:  آرد و فرمودپيامبر عزيز اسالم در آستانه رحلت، تقاضاى قلم و دواتى:  الف

بيمارى پيامبر شديد شده : خليفه دّوم گفت! چيزى بنويسم آه بعد از آن هرگز گمراه نشويد

سر و صدا بلند شد حضرت ! شما قرآن داريد و نيازى به نوشتن نيست! ارزش است وسخنانش بى

   )١٢٥٩ ، ص٣ ، جصحيح مسلم (!.برخيزيد و برويد، نزد من فرياد نكشيد: فرمود

گرچه قلم و آاغذ نياوردند و : فرمايد مى) صاحب آتاب المراجعات(الدين   مرحوم عالمه سيد شرف

: زيرا پيامبرصلى اهللا عليه وآله فرمود! توانيم خط نانوشته را بخوانيم چيزى نوشته نشد، ولى ما مى

، با آمى دّقت خواهيم ديد آه اين »واَلن َتضّل«هدف من نوشتن چيزى است آه هرگز گمراه نشويد؛ 

روم و دو  بيت بيان فرموده است آه من از ميان شما مى آلمه را بارها در جاى ديگر درباره قرآن و اهل

گذارم و اگر به آن تمّسك آنيد، هرگز گمراه نشويد و آن دو چيز گرانبها قرآن  چيز گرانبها را به جا مى

  . بيت من هستند و اهل

براى : اند، در اينجا نيز آه فرمود بيت بكار برده را درباره قرآن و اهل» َلن َتضّلوا« بارها آلمه  پس چون

بيت  خواهم بنويسم آه هرگز گمراه نشويد، مراد آن حضرت تمّسك به قرآن و اهل شما چيزى مى

  . است

 قبر جّدش رسول عليه السالم شهيد شد و خواستند او را در آنار همين آه امام حسن مجتبى:  ب

خدا صلى اهللا عليه وآله دفن آنند، عايشه جلوگيرى آرد و اين امر باعث بلند شدن سر و صداى 

: مردم را ساآت آرد و فرمود» ...الَترَفعوا َاصواتكم«حسين عليه السالم با تالوت آيه  امام. مردم شد

 (.ن زمان حيات او الزم استصلى اهللا عليه وآله پس از مرگ حضرت نيز همچو احترام پيامبر اآرم

   )تفسير نمونه

  

   مقّدسات در اسالم 



ها،  شهرها، خيابان. گذارند   در تمام دنيا و عقائد مختلف، به بزرگان خود احترام خاّصى مى

، در اسالم نيز افراد. آنند ها، مدارس، مؤسسات را به نام آنان نامگذارى مى ها، فرودگاه دانشگاه

  .  ها وحّتى برخى گياهان و جمادات قداست دارند ساعات ومكان

 ريشه قداست و آرامت همه آنها در اسالم، وابستگى به ذات مقّدس خداوند است و هر چه 

وابستگى آن به خدا بيشتر باشد، قداست آن هم بيشتر است و ما بايد احترام ويژه آنها را حفظ 

  : اّما مقّدسات. آنيم

پندارند، در قيامت به  داوند سرچشمه قدس است و مشرآان آه ديگران را با خدا يكسان مىخ -١ 

رمز بدبختى ما اين است آه : انحراف خود اقرار خواهند آرد و به معبودهاى خيالى خود خواهند گفت

   )٩٨شعراء،   (»اذ ُنسّويكم ِبرّب العاَلمين«. پنداشتيم شما را با خدا يكسان مى

 در قرآن سخن از تسبيح و تنزيه خداوند زياد است، يعنى ما بايد براى خدا آن احترام وقداستى را 

نه تنها ذات او، بلكه نام او نيز بايد منّزه . گونه عيب ونقصى براى او تصّور نشود بپذيريم آه هيچ

   )١اعلى،   (»َسّبح اسم رّبك االعلى«. باشد

 (.  ٨٧حجر،   (داند، زيرا وقتى قرآن خود را عظيم مى. اى دارد احترام و قداست ويژهآتاب خدا نيز  -٢ 

ما بايد آن را تكريم  )٧٧واقعه،   (داند، پس ما بايد آن را تعظيم آنيم، وقتى قرآن خود را آريم مى

  . تمجيد آنيمما بايد آن را  )١ق،   (داند، آنيم، وقتى قرآن خود را مجيد مى

رهبران الهى، تمام انبيا و جانشينان بر حّق آن بزرگواران به خصوص حضرت محّمدصلى اهللا عليه  -٣ 

اى از آداب برخورد با  پاره) حجرات(بيت او، داراى مقام مخصوصى هستند آه در اين سوره  وآله و اهل

  ...  و بت نكنيمبر آنان پيشى نگيريم، بلندتر از آنان صح: حضرت بيان شده است

البّته بايد به اين نكته توّجه  )٥٦احزاب،  (. در قرآن به انسان فرمان صلوات بر پيامبر داده شده است

در آتب متعّدد مانند آتاب   (اند، همان احترام براى زيارت حضرت آنيم آه اآلن آه حضرت رحلت آرده

خداصلى   ميانجى صدها نمونه از احترام اصحاب پيامبر به رسولالصحابه نوشته آيةاللَّه احمدى تبّرك

، جانشينان حضرت، ذرّيه آن )اهللا عليه وآله در زمان حيات و بعد از رحلت ايشان ذآر شده است

بزرگوار و تمام آسانى آه به نحوى به آن حضرت نسبت دارند، به خصوص علماى رّبانى و فقهاى 

  . ، بر ما الزم است) فرموده روايات، اين عزيزان جانشينان پيامبرندآه به(عادل و مراجع تقليد 

بيت  آسى آه سخن فقيه عادل را رد آند، مثل آسى است آه سخن اهل: خوانيم  در حديث مى

پيامبرعليهم السالم را رد آرده باشد و آسى آه سخن آنان را رد آند، مثل آسى است آه سخن 

   )٢٣٨، ص ٢٧ بحار، ج (.خدا را رد آرده باشد

: خوانيم در قرآن مى.  نه تنها پيامبرصلى اهللا عليه وآله آه آنچه مربوط به انبيا است، نيز آرامت دارد

عليه السالم در زمان نوزاديش در آن نهاده و به دريا انداخته شده بود و بعدًا  صندوقى آه موسى



اسرائيل وسيله  ى مقّدس بود آه براى اّمت بنىموسى در آن بود، به قدر يادگارهاى موسى و آل

   )٢٤٨بقره،  (.آردند آرامش بود و فرشتگان آن را حمل مى

در قرآن پنج مرتبه بعد از سفارش به . در اسالم والدين از آرامت و قداست خاّصى برخوردارند -٤ 

؛ احقاف، ٢٣؛ اسراء، ١٥١؛ انعام، ٣٨ ؛ نساء،٨٣بقره،   (يكتاپرستى، احسان به والدين مطرح شده

   )١٤لقمان،  (.و تشّكر از آنان، در آنار تشّكر از خداوند آمده است )١٥

 احترام والدين تا آنجا است آه نگاه همراه با محّبت به والدين عبادت است و به ما سفارش شده 

شود، حرام است ودر   آه سبب اذّيت آنان مىصداى خود را بلندتر از صداى آنها قرار ندهيد، سفرى

با والدين حّمام نرويد، با نامادرى خود آه زمانى همسر پدر شما . شود آن سفر نماز شكسته نمى

  . بوده است ازدواج نكنيد

ها  ها مثل مسجد، بعضى از سنگ ها مثل شب قدر، بعضى از مكان در اسالم بعضى از زمان - ٥ 

عليه السالم،  ها مثل تربت امام حسين  از آبها مثل َزمزم، بعضى از خاكمثل حجراالسود، بعضى

آمك رسانى  -عبادى  -بعضى از گياهان مثل زيتون، بعضى از سفرها مثل معراج و سفرهاى علمى 

  . جهاد، بعضى از لباسها مثل لباس احرام، مقّدس است و بايد براى آنها احترام خاّصى را پذيرفت -

. مقّدس، آفش خود را بيرون آورد حضرت موسى بايد به احترام وادى: خوانيم رآن مى مثًال در ق

   )١٢طه،   (» َفاخَلع َنعَليك اّنك ِبالواِد المقّدس ُطوى«

توبه،   (»اّنما المشرآون نجس فالَيقربوا المسجد الحرام«.  مشرك حّق ورود به مسجدالحرام را ندارد

٢٨(   

ُخذوا زيَنتكم عند آّل «. رويد، زينت خود را به مسجد ببريد فارش آرده هنگامى آه به مسجد مى س

   )٣١اعراف،   (»مسجد

   )٤٣نساء،   (»و الُجنبًا اّال عابرى سبيل«.  ُجُنب حّق توّقف در مسجد را ندارد

عليهم السالم  م، اسماعيل، زآرّيا و مريم مسجد به قدرى عزيز است آه افرادى مثل حضرت ابراهي

حّتى مادر مريم در دوران  )١٢٥بقره،   (»َطّهرا َبيتى«. اند خادم و مسئول پاآسازى و تطهير آن بوده

آرد فرزندش پسر است، نذر آرد او را بعد از توّلد و رشد، خادم مسجداالقصى  حاملگى آه خيال مى

   )٣٥عمران،  آل  (»فى َبطنى ُمحّررًااّنى َنَذرُت َلك ما «. آند

انسان با ايمان نيز داراى قداست وآرامت است، تا آنجا آه آبروى مؤمن از آعبه بيشتر است و  -٦ 

  .  آزار و غيبت او حرام و دفاع از حّق او واجب و حّتى نبش قبر او بعد از مرگ نيز حرام است

از جماعتى برقرار است، سبب تضعيف امام جماعت شود، آن نماز  اگر نماز فرادى در جايى آه نم

  . باطل است

  . شود  آرى، ضربه به آرامت انسان، سبب بطالن نماز مى



پيامبر اآرم صلى . اسالم حّتى براى بعضى از غير مسلمانان نيز احترام خاّصى قائل شده است -٧ 

آورد، احترام او را حفظ و بر رياستش ابقا  ىاى اسالم م اهللا عليه وآله همين آه رئيس قبيله

. آرد اى باز مى هاى محترمى بودند، حساب جداگانه حّتى براى اسيرانى آه از خانواده. فرمود مى

طايى سخاوتمند آه اسير شدند، حساب  و فرزند حاتم) دختر پادشاه ايران(مثًال براى شهربانو 

  .  اى باز آردند جداگانه

ها مقّدساتى وجود دارد، مثًال قانون اساسى و پرچم  گفتيم، در فرهنگ همه مّلت همان گونه آه 

  . هاى علمى، انقالبى و هنرى، در نزد آنها محترم است مّلى و شخصيت

اند آه  هاى انحرافى پرهيز آرد، زيرا در طول تاريخ رندانى مثل سامرى بوده  البّته بايد از قداست

اند، چه بسيار شاهانى آه دانشمندان و  آنها قداست جعلى قرار دادههايى ساخته و براى  گوساله

  . اند تراشى خود واداشته شعرايى را خريده و آنان را به ثناخوانى و مقّدس

  

  گذارى اولياى الهى   احترام

  :  بند بودند، به چند نمونه توّجه آنيد ها پاى ها و قداست   اولياى خدا بيش از همه به آرامت

عليه السالم، به احترام  تا زمانى آه پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله زنده بود، حضرت على:  الف

  . آن بزرگوار خطبه نخواند

رسول خدا صلى اهللا عليه وآله در بين نماز نگاهش به ديوار روبرو افتاد آه گويا اثرى از آب دهان :  ب

و با شاخه ) بدون آن آه از قبله منحرف شود(قدارى راه رفت بر آن بود، آالم خود را قطع آرد و م

درختى آه در آنارش بود، آن اثر را محو آرد و سپس عقب عقب به جاى خود برگشت و به نماز 

  . ادامه داد

 درهم به ١٠٠امام حسين عليه السالم همين آه ديد برادر بزرگش امام حسن عليه السالم :  ج

  .  رهم آمك آرد تا حريم برادر بزرگتر را حفظ آند د٩٩فقير آمك آرد، او 

با اين آه آن (شنيد  امام رضا عليه السالم همين آه نام حضرت مهدى عليه السالم را مى:  د

  . آرد قيام مى) حضرت هنوز متوّلد نشده بود

شت براى العظمى بروجردى از مراجع بزرگ شيعيان جهان، شخصى اظهار دا در خانه آيةاللَّه:  ه 

ايشان به شّدت ناراحت شد آه چرا حريم . بروجردى صلوات بفرستيد سالمتى امام زمان و آيةاللَّه

  ؟ !آنيد و چرا نام مرا در آنار نام ولى عصرعليه السالم آورديد افراد را حفظ نمى

 اندازه  بنابراين بايد توّجه داشت آه درجات آرامت و قداست متفاوت است و هر آس و هر چيزى به

  .   و در جايگاه خودش احترام و قداست دارد

  

   حبط و نابودى اعمال 



:   آيه دّوم سوره حجرات، صداى بلند در محضر پيامبر را سبب حبط و نابودى اعمال دانست و فرمود

شود، بنابراين به جاست  پاداش تمام آارهاى خوب شما بدون اينكه خود متوّجه باشيد تباه مى

  : يرامون حبط عمل چند آالمى بيان آنيمپ

گونه آه غذاها و داروها، سرما و گرما، آب  همان. در لغت به معناى فاسد وتباه شدن است» َحبط «

  : به دو مثال توّجه آنيد. گذارد گذارند، اعمال انسان نيز در يكديگر اثر مى و آتش در يكديگر اثر مى

سال خدمات مفيد، يك روز فرزند آارفرما را بكشد، آن قتل خدمات اگر آارگرى بعد از بيست :  الف

  . آند، آه به اين تباه شدن اعمال گذشته، حبط گويند بيست ساله او را تباه مى

اگر آارگرى بيست سال آارفرماى خود را رنج دهد، اّما يك روز فرزند آارفرما را آه در حال غرق :  ب

برد آه به اين خدمتى آه  جهاى بيست ساله را از بين مىشدن است نجات دهد، اين خدمت رن

  . برد، تكفير يا آّفاره گويند ها را از بين مى بدى

به چند . آند مسائل معنوى و رفتار انسان نيز در يكديگر اثر مى: گوييم  با توّجه به اين دو مثال مى

  : نمونه قرآنى توّجه آنيد

محّمد،  (. بر مردم و ستيز با رسول خدا، سبب تباهى اعمال استآفر و ارتداد و بستن راه خدا -١ 

٣٤(   

آورد و از آارهايى آه خدا را راضى  آسانى آه پيرو آارهايى هستند آه خدا را به غضب مى -٢ 

   )٢٨محّمد،  (.آند تنّفر دارند، اعمالشان تباه است مى

 ؛ ٦٥زمر،  (.خواهان، سبب نابودى اعمال است  انبيا و عدالتشرك و نفاق، دنياطلبى، آشتن -٣ 

   )٢٤عمران،   ؛ آل١٦ ؛ هود، ٦٨توبه، 

   )٢٦٤بقره،  (.ايم، سبب باطل شدن عمل است مّنت گذاشتن بر آسى آه به او آمكى آرده -٤ 

  . برد ريا و ُعجب، عبادات انسان را از بين مى - ٥ 

  

   حبط وتباهى اعمال در روايات 

رويم تا ببينيم چه آار و عملى سبب تباهى آارهاى خوب انسان    اآنون به سراغ روايات مى

در اينجا نيز مسائل اعتقادى، عبادى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى و روانى، سبب . شود مى

  آنيم؛  نابودى اعمال معرفى شده است آه ما به هر يك اشاره مى

   )١٩٨ ، ص٢٨ بحار، ج (.پيامبر بيت عليهم السالم و اهل آينه و دشمنى با امامان معصوم: اعتقادى -١ 

چرا : از امام پرسيدند )٣٨٤ ، ص٢ آافى، ج (.آسى آه نماز خود را بدون عذر ترك آند: عبادى -٢ 

   يتيم را از گناهان آبيره بشمار آورديد؟ ترك نماز را از گناهان آبيره نشمردى، ولى خوردن مال

   )٢٧٨ ، ص٢ آافى، ج (.آفر از گناهان آبيره است و ترك نماز آفر عملى است:  حضرت فرمودند



من از تو خيرى : اگر همسرى به همسرش بگويد: امام صادق عليه السالم فرمودند: خانوادگى  -٣ 

   )٤٤٠ ، ص٣ من اليحضر، ج (.شود الش تباه مىاعم! نديدم و از تو ناراضى هستم

اى را با حفظ امانت غسل  آسى آه مرده: رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمودند: اجتماعى -٤ 

آند و صد درجه به او  دهد، به عدد هر موئى از مّيت خداوند پاداش آزاد آردن يك برده به او عطا مى

عورت : حفظ امانت در شستن مرده چيست؟ حضرت فرمودند: پرسيدند. فرمايد مرحمت مى

 (.شود هاى او را پنهان بدارد وگرنه اجرش تباه و آبرويش در دنيا و آخرت ريخته مى وزشتى

  !) آرى، اين بود حفظ آبروى مرده تا چه رسد به حفظ آبروى زنده ()٤٢٧ ، ص٢ الشيعه، ج وسائل

 )٥مائده،   (»و َمن َيكُفر بااليمان فقد َحبَط َعَمُله«يه السالم درباره آيه امام باقر عل: سياسى - ٥ 

ايمان در بطن : ، عملش تباه است فرمودند)و مرتد شود(يعنى هر آس به ايمان خود پشت آند 

 (.طالب عليهما السالم است وآسى آه به واليت او آفر ورزد، عملش تباه است ابى بن قرآن على

  ) آرى، رهبرى معصوم و پيروى از او، از ارآان مسائل سياسى اسالم است ()٣٤٨ ، ص٣٥بحار، ج 

بدون داشتن (هر آس بر اساس شك و خيال خود : امام صادق عليه السالم فرمودند: روانى -٦ 

، ٢٧ ه، جالشيع وسائل (.، به پا خيزد و عملى انجام دهد، عملش تباه است)علم يا حّجت شرعى

   )٤٠ ص

رويم آه    اآنون آه اثر منفى بعضى اعمال را بيان آرديم، به سراغ اثر مثبت بعضى اعمال ديگر مى

  تواند با اعمال خود آارهاى بد را بپوشاند و يا به آارهاى خوب تبديل نمايد؛  انسان چگونه مى

 توبه، دورى از گناهان آبيره، نماز، زآات،  در قرآن، ايمان، آار نيك، تقوى، آمك مخفيانه به فقرا،

الحسنه، هجرت و جهاد، سبب عفو و بخشش گناهان و از بين رفتن لغزشها معّرفى شده  قرض

 ؛ ١١٤ ؛ هود، ٣١ ؛ نساء، ٨ ؛ تحريم، ٩ ؛ تغابن، ٥ ؛ طالق، ٢١٤هاى بقره،  به آيات سوره (.است

   )جعه شود مرا٧٠ و فرقان، ١٩٥ ؛ آل عمران، ١٢مائده، 

و َاِقم «. برد ها را از بين مى ها، بدى در دو طرف روز نماز به پادار، زيرا خوبى: فرمايد  قرآن مى

   )١١٤هود،   (»اّن الحسنات ُيذِهبَن السئيات... الصلوة

 حضرت، ادبى به پيامبر صلى اهللا عليه وآله به خاطر مقام واالى آن   به خوبى روشن است آه بى

شود، ولى قرآن به ما سفارش آرده آه نسبت به همه مردم آرام سخن  سبب حبط اعمال مى

صداى خود را فرو گير » واغُضض من َصوتك«: گويد عليه السالم به فرزندش مى چنانكه لقمان. بگوييم

  (»لَحميراّن َانَكر االصوات َلصوُت ا«.و سپس صداهاى غير معروف را به صداى االغ تشبيه آرده است

يكى از مشكالت ) به اصطالح عصر تمّدن(، امروزه )آلودگى صوتى(مسئله صداى بلند  )١٩لقمان، 

  . جامعه بشرى است

 گاهى به اسم عروسى، گاهى به اسم عزا، گاهى در مسجد، گاهى در زمين ورزش، و گاهى در 

  .  آنيم قالب خريد و فروش اجناس، آرامش را از مردم سلب مى



هنگام اذان آن هم با صوت : دهد، مثًال  در حالى آه تنها در چند جا اسالم حّق فرياد زدن به ما مى

ها را  ها و آاروان هاى مّكه، همين آه ديگر قافله خوب و بدون مقّدمات، يا زائران خانه خدا در بيابان

  . را تكرار آنند» ّبيكَلّبيك اّللهّم َل«بينند، سفارش شده آه با صداى بلند عبارِت  مى

 به هر حال جز در موارد نادر و استثنائى، ما حّق بلند حرف زدن را نداريم، تا چه رسد به اين آه اين 

ادبى، ترساندن مؤمن هم  فرياد جنبه تهديدى نيز داشته باشد آه در اين صورت عالوه بر مسئله بى

  . اى دارد خود آيفر ويژه

  

  » ٣« آيه  

 َلُهم مَّْغِفَرٌة َو َأْجٌر  ِإنَّ الَِّذيَن َيُغضُّوَن َأْصَوَتُهْم ِعنَد َرُسوِل اللَِّه ُأْوَلِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه ُقُلوَبُهْم ِللتَّْقَوى 

  َعِظيٌم 

ى آورند، همانها آسان صداهايشان را پايين مى) به خاطر ادب و احترام( همانا آسانى آه نزد پيامبر 

  . آمرزش و پاداش بزرگ مخصوص آنها است. هستند آه خداوند دلهايشان را براى تقوى آزمايش آرد

  : ها  نكته

به معناى از باال به پايين و آوتاه آمدن است و آهسته سخن گفتن، نشانه ادب، » َغض«  آلمه 

  . تواضع، وقار، آرامش و مهر و عشق است

آند و ناگفته پيداست آه  خداوند دلهاى افراد مؤّدب را آزمايش مى: دفرماي   قرآن در اين آيه مى

داند، بلكه مراد از آزمايش آن است  آزمايش خداوند براى شناخت نيست، زيرا آه او همه چيز را مى

العملى بروز دهد تا اليق دريافت پاداش الهى  آه انسان در برابر مسائل، از خود استعداد و عكس

  .  بشود

  ا آيفر و پاداش خداوند بر اساس علم او نيست، بلكه بر  زير

يعنى اگر خدا علم دارد آه فالن شخص در آينده خالف خواهد آرد، او .  اساس عملكرد انسان است

  . دهد، بلكه بايد از او خالفى سر زند تا آيفر ببيند را آيفر نمى

دهد، يعنى اگر علم داريم آه اين  د نمىها به آسى ُمز  جالب آن آه انسان نيز بر اساس دانسته

  . دهيم، بلكه بايد براى ما لباس بدوزد تا مزدى به او بدهيم دوزد، به او مزد نمى خّياط لباس ما را مى

 بنابراين مراد از آزمايش  وامتحان الهى در آيات و روايات، انجام وسر زدن عملى از انسان است تا 

البّته امتحان در اينجا مربوط به قلب است، زيرا چه بسيار . برسدپس از آن به آيفر يا پاداشى 

  . آنند، ولى در درون متكّبرند افرادى رياآارانه اظهار ادب و تواضع مى

ِنعَم «، )پيوسته(» َغير َممُنون«، »َآبير«، »َعظيم«، »َآريم«هاى الهى هميشه با صفات    پاداش

هاى خداوند، از سرچشمه رحمت  خاطر آن است آه پاداش، مطرح شده است و اين به )خوب(» َاجر

  . نهايت اوست و لطف بى



  : ها  پيام

در آيه قبل خالفكارانى آه در محضر . هم خالفكار را توبيخ آنيم و هم درستكار را تشويق -١ 

ّدب را آردند توبيخ شدند، اين آيه و آيات بعد، افراد مؤ پيامبرصلى اهللا عليه وآله بلند صحبت مى

  . آرى، سرزنش وتشويق بايد در آنار هم باشد» ...لهم مغفرة... اّن اّلذين َيغّضون«. آند تشويق مى

يعنى (» امتحن الّله قلوبهم للّتقوى... الذين يغّضون«. ادب ظاهرى، نشانه تقواى درونى است -٢ 

  ) آورند، دلهاى باتقوايى دارند آسانى آه صداى خود را پايين مى

اآنون آه در محضر پيامبرصلى اهللا عليه وآله نيستيم، باز مسئله ادب در زيارت مرقد حضرت و  -٣ 

  . نسبت به جانشينان حضرت همچنان در جاى خود باقى است

فعل مضارع و (» َيغّضون اصواتهم«. اى نشان دهنده عمق تقوى نيست هاى مقطعى و لحظه ادب -٤ 

   )نشانه استمرار و عميق بودن است

زيرا تا از گناه پاك . آمده، اّول سخن از مغفرت است» اجر«و» مغفرت«در قرآن هرجا آلمه  - ٥ 

  » مغفرة و اجرعظيم لهم«. توانيم الطاف الهى را دريافت آنيم نشويم، نمى

  

   ادب در گفتگو 

ز آمى درباره دستوراتى آه گويد، ما ني اللَّه سخن مى   اآنون آه اين آيه از آداب گفت و گو با رسول

  : اسالم براى سخن گفتن دارد، اشاره آنيم

   )٢صف،   (»ِلَم َتقولون ماال َتفعلون«. گفتار بايد همراه با آردار باشد وگرنه قابل سرزنش است -١ 

قيق خبرى قطعى و تح: عليه السالم گفت هدهد به سليمان. (گفتار بايد همراه باتحقيق باشد -٢ 

   )٢٢نمل،   (»ِبَنباٍء َيقين«) ام شده آورده

   )٢٤حج،   (»الّطّيب ِمن الَقول«. گفتار بايستى دل پسند باشد -٣ 

   )٦٣نساء،   (»َقوًال َبليغًا«. گفتار بايد رسا و شّفاف باشد -٤ 

   )٤٤طه،   (»قوًال َليّنًا«. گفتار بايد نرم باشد - ٥ 

   )٢٣اسراء،   (»َقوًال آريمًا«. گفتار بايد بزرگوارانه باشد -٦ 

   )٢٨اسراء،   (»َقوًال َميسورًا«. گفتار بايد قابل عمل باشد -٧ 

  (»قولوا للّناس ُحسنًا«. هاى خاص با همه اقشار خوب سخن بگوييم، نه تنها با افراد و گروه - ٨ 

   )٨٣بقره، 

   )٥٣اسراء،   (»يقولوا اّلتى هَى َاحسن«. در گفتار بهترين مطلب و شيوه را انتخاب آنيم -٩ 

عن اللَّغو «و  )٣٠حج،   (»ِاجَتِنبوا َقول الّزور«. در گفتار هيچ گونه لغو و باطلى در آار نباشد -١٠ 

   )٣مؤمنون، (  (»ُمعرضون

  



  ها   نمونه

اند    چون اين آيه از افراد با ادبى آه نزد رسول خدا صلى اهللا عليه وآله صداى خود را پايين آورده

ادبى آه در  ستايش آرده و براى آنان مغفرت و اجر بزرگ مقّرر آرده است، به دو نمونه از ادب و بى

  : آنيم قرآن آمده است اشاره مى

 آه حضرت آدم و همسرش بر خالف نهى الهى از درخت ممنوعه خوردند و مورد توبيخ همين -١ 

اين عذر . قرار گرفتند، شرمنده شده و توبه و عذر خواهى آردند، خداوند نيز توبه آنان را پذيرفت

  .  خواهى يك ادب بود آه آدم و همسرش را نجات داد

سالم ادب آرد و با اينكه ابتدا از طرفداران يزيد بود، عليه ال  در آربال ُحر نيز نسبت به امام حسين

چون مادر تو زهراعليها السالم : ولى در نماز جماعت به امام حسين عليه السالم اقتدا آرد و گفت

  . شايد همين ادب، سبب خوش عاقبتى او شده باشد! گذارم باشد، من به تو احترام مى مى

ادبى   سرزنش قرار گرفت، او به جاى عذرخواهى و توبه، بىابليس به آدم سجده نكرد و مورد -٢ 

او در حقيقت . من نبايد به او سجده آنم، نژاد من از آتش و بر نژاد خاآى برترى دارد: آرد و گفت

  . ادبى، براى هميشه مورد لعنت همه قرار گرفت فرمان خدا را نابجا پنداشت و به خاطر همين بى

  

   الهى هاى  امتياز پاداش

بگذريم آه غير . هاى مردم، آوتاه مّدت، آوچك، سطحى، همراه با مّنت و ساير آفات است   پاداش

دانند تا  بسيارى از آارهاى ما را نمى) همسر، فرزند، شريك، دوست، حكومت و ديگران(خداوند 

بخل پاداش گيرند، گاهى به خاطر  دانند، ولى ناديده مى گاهى به خاطر حسادت مى. اجرى دهند

  .  دهند و گاهى نيز به خاطر ناتوانى، چيزى ندارند تا پاداش دهند نمى

هاى  پذيرد، بگذريم آه پاداش  غير خدا هر آس آه باشد، آارهاى آم و معيوب را از انسان نمى

  . شود خالصه مى... مردمى در يك آف زدن، سوت آشيدن، صلوات فرستادن و

هم آار معيوب را؛ چنانكه در » َفَمن َيعَمل ِمثقاَل َذّرٍة َخيرًا َيَره«پذيرد؛  ا مى اّما خداوند هم آار آم ر

اگر در رآوع و سجود نماز من نقصى بود، نمازم را با همان ! پروردگارا: خوانيم دعاى تعقيبات نماز مى

  ! ها پذيرا باش نقص

  » َمن َاظهر الَجميل و َستر القبيحيا «. دهد ها را نشان مى پوشاند و خوبى ها را مى  خداوند عيب

  . احساسات زود گذر خرد و ديگران آار ما رابه  خداوند به بهشت جاودان مى

  

  

  » ٥ و ٤« آيه   

    ِإنَّ الَِّذيَن ُيَناُدوَنَك ِمن َوَرآِء اْلُحُجَرِت َأْآَثُرُهْم َلا َيْعِقُلوَن 



  . آنند خوانند، اآثرشان تعّقل نمى تو را مىها   همانا آسانى آه از پشت حجره

   َتْخُرَج ِإَلْيِهْم َلَكاَن َخْيرًا لَُّهْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيٌم   َوَلْو َأنَُّهْم َصَبُروْا َحتَّى

 و اگر آنان صبر آنند تا تو به سوى آنان خارج شوى، قطعًا برايشان بهتر است و خداوند بخشنده 

  . مهربان است

  : ها  نكته

صلى اهللا عليه وآله از پشت حجرات امروز ديگر مطرح نيست،    گرچه مسئله صدا زدن پيامبر اآرم

چنانكه در تفسير . آيد، براى ما آارساز است ولى درس و قانونى آه از اين ماجرا به دست مى

زد تا خود  نه را نمىرفت، ولى دِر خا خوانيم آه ابن عباس به خانه استادش مى المعانى مى روح

و لو اّنهم َصَبروا حّتى َتخُرَج اليهم َلكان «: زنى؟ گفت چرا در نمى: از او پرسيدند. استاد بيرون بيايد

  .  يعنى اگر مردم صبر آنند تا تو از خانه خارج شوى براى آنان بهتر است» َخيرًا َلهم

ن پيامبر است، براى همه تاريخ درس اى آه در شأ عباس از آيه آنيم آه چگونه ابن  مشاهده مى

  ! گيرد مى

چه معنايى دارد؟ زيرا آيه » ...لهب َتّبت َيدا َابى« آرى، آسى نگويد امروز آه ابولهب نيست، جمله 

ابولهب فردى آافر و آارشكن بود و . برد، ولى هدف تفّكرات و اعمال آن فرد است نام فردى را مى

يعنى بريده باد دست آسانى آه نسبت به مسلمين سوء » لهب دا ابىَتّبت َي«: گوييم اگر امروز مى

  ! آنند قصد دارند و نسبت به رهبران الهى آارشكنى مى

هاى خرما و بر درب هر يك  هاى خانه پيامبر صلى اهللا عليه وآله نه عدد آه از شاخه   تعداد حجره

و ارتفاع آن هفت تا هشت ذراع ) پنج مترتقريبًا (اى از موى بز بود و طول هر اتاق، ده ذراع  پرده

روز . ها در زمان وليدبن عبدالملك خراب و جزو مسجد قرار داده شد اين اتاق. بود) تقربيًا چهار متر(

ها به  دوست داشتم اين حجره: گفت ها بلند شد و سعيدبن مسيب مى خراب آردن، صداى گريه

المعانى از  تفسير روح (! ببينند و عبرت بگيرندبود تا مردم جهان اين سادگى را حال خود باقى مى

   )آتاب طبقات ابن سعد

  : ها  پيام

فرياد در آوچه، ايجاد فشار روانى، پيامبر را در رو درواسى قرار دادن و . (به شأن افراد توّجه آنيم -١ 

  » ك من وراِء الحجراتُينادون«) هاى خود بر آن حضرت، در شأن آن بزرگوار نيست تحميل خواسته

  . عقل دانست ادبانه نبايد مردم را بى با يك حرآت بى -٢ 

. هاى پيامبر با فرياد خواهان خارج شدن حضرت بودند، بى عقلند  گروهى آه همواره پشت اتاق

  ) فعل مضارع نشانه استمرار است(» ينادونك«

، از )نه بر اساس اهانت و تحقير(گويند،  مىحساب فرياد افرادى آه بر اساس عادت بلند سخن  -٣ 

مثًال گاهى والدين نام فرزند خود را ساده (» اآثرهم اليعقلون«. ادب و مغِرض جداست افراد بى



برند  ادبى نام را ساده مى برند، اّما قصد سوء ندارند، حساب آنان از آسانى آه براساس بى مى

  ) جداست

... ينادونك«. عقلى است بت به رهبر آسمانى، نشانه بىادبى نس فرياد در آوچه و بى -٤ 

  » اليعقلون

حضرت » اآثرهم اليعقلون... اّلذين ينادونك«. هرآس عقلش بيشتر است، ادبش بيشتر است - ٥ 

 (.آسى آه ادب ندارد، در واقع عقل ندارد» ال َعقَل ِلَمن ال أدَب له«: فرمايد عليه السالم مى على

   )غررالحكم

  » اآثرهم اليعقلون... اّلذين ينادونك«. يكى از راههاى اصالح و تربيت، انتقاد و توبيخ خالفكار است -٦ 

  » اليعقلون... ينادونك«. آنجا آه عمل خالفى تكرار شد، توبيخ الزم است -٧ 

ه آرامش و استراحت و پيامبر اسالم نيز ب. ها و اوقات فراغت ديگران احترام بگذاريم به برنامه - ٨ 

مزاحمت و (» ...لو اّنهم صبروا«. رسيدگى به خانواده نياز دارد و نبايد مردم هر لحظه مزاحم او شوند

  ) جا و ايجاد فشار و هيجان، ممنوع توّقع بى

  » صبروا حّتى تخرج«. صبر نشانه ادب است -٩ 

  » حّتى تخرج اليهم«. دست رهبر استنبدى به  در مالقات مردم با رهبرى، اختيار و زمان -١٠ 

هايى را براى مالقات با مردم قرار داده بود و نيازى به فرياد  پيامبراآرم صلى اهللا عليه وآله زمان -١١ 

  » حّتى تخرج اليهم«. از آوچه نبود

مأيوس خرد، از باب رحمت، گذشت و مهربانى وارد شويم و آنان را  ادب و بى در برابر افراد بى -١٢ 

زدند، صبر، مغفرت و رحمت خود  خداوند ضمن سرزنش آسانى آه  با فرياد پيامبر را صدا مى. نكنيم

والّله ... لو اّنهم صبروا«. آند تا يكسره مأيوس نشوند وفرصت تغيير روّيه داشته باشند را مطرح مى

  » غفور رحيم

  

  » ٦« آيه   

   َما َفَعْلُتْم َنِدِميَن  ِإن َجآَءُآْم َفاِسٌق ِبَنِبِإ َفَتَبيَُّنوْا َأن ُتِصيُبوْا َقْومًا ِبَجَهَلٍة َفُتْصِبُحوْا َعَلى َيَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا 

بخاطر (اگر فاسقى براى شما خبرى آورد فورى تحقيق آنيد، مبادا ! ايد  اى آسانى آه ايمان آورده

آگاهانه به قومى آسيب رسانيد، سپس از آرده خود نا) زودباورى وشتابزدگى تصميم بگيريد و

  . پشيمان شويد

  : ها  نكته

 همين سوره، تجّسس در ١٢در اين آيه دستور تحقيق و بررسى آمده است، ولى در آيه :   سؤال

  شود هم تجّسس حرام باشد و هم بررسى واجب؟  امور مردم حرام شده است، آيا مى



رام است، درباره رفتار شخصِى مردم است آه ربطى به زندگى آنجا آه تجّسس ح:  پاسخ

اجتماعى ندارد، ولى آنجا آه بررسى واجب است، موردى است آه به جامعه مربوط است 

خواهيم بر اساس آن، اقدام و عملى انجام دهيم آه اگر به خاطر احترام فرد، تحقيق و بررسى  ومى

  . ب قرار گيرندنكنيم ممكن است اّمتى در معرض فتنه و آشو

  : ها  پيام

  : آنيم توان گرفت آه ما به بعضى از آنها اشاره مى هاى مهمى مى  از اين آيه درس

  » ...يا اّيها اّلذين آمنوا«. دهيد، نام او را با احترام ببريد به هر آس دستورى مى -١ 

ان جاءآم «.اند اد فاسق و منافق نيز بودهاند، بلكه در ميان آنان افر همه اصحاب پيامبر عادل نبوده -٢ 

  » فاسق

» ان جاءآم فاسق«. افشاگرى و رسوا آردن افرادى آه آارشان سبب فتنه است، مانعى ندارد -٣ 

  .) عقبه است با توّجه به اينكه مراد از فاسق، وليدبن(

فسق او بر همه روشن داند، اّما حساب آسى آه  اسالم، اصل در زندگى را اعتماد به مردم مى -٤ 

  » ان جاءآم فاسق«. شد، از افراد عاّدى جداست

  » ...آمنوا ان جائكم فاسق«. تالش فاسق، زود باورى مؤمن: زمينه حوادث دو چيز است - ٥ 

گرچه ما بايد به سراغ خبر گرفتن از فاسق نرويم، ولى آنان درصددند آه به سراغ ما بيايند و  -٦ 

  » ...جائكم«.  بازگو آننداخبار نادرستى را

شود آه بايد بررسى  به خبر مهم و مفيد گفته مى» نبأ«زيرا . (هر خبرى نياز به تحقيق ندارد -٧ 

  ) شود

  » فتبّينوا...آمنوا«. باورى سازگار نيست ايمان با خوش - ٨ 

  ) قدام سريع استنشانه ا) فاء(حرف (» َفتبّينوا«. تحقيق و بررسى را به تأخير نيندازيد -٩ 

جامعه اسالمى در معرض هرگونه تهاجم خبرى است و مردم بايد هوشيار و اهل تحقيق  -١٠ 

  » فتبّينوا... ان جائكم«. باشند

گويد، بنابراين نبايد همه جا سخن او را تكذيب آرد، بلكه بايد  چون گاهى فاسق راست مى -١١ 

  » فتبّينوا«. تحقيق شود

  » فتبّينوا«. هاى اجتماعى، هوشيارى اّمت اسالمى است فاسد و ناهنجارىدرمان م -١٢ 

دار جامعه اسالمى باشند و عرصه  با تحقيق و بررسى، فاسقان را متنّبه آنيم و نگذاريم ميدان -١٣ 

  » فتبّينوا ان تصيبوا قومًا«. را بر آنان تنگ نماييم

فتبّينوا «. ابتدا تحقيق، سپس اقدام آنيم.  وقوع انجام داددر مديرّيت، بايد عالج واقعه را قبل از -١٤ 

  » ان تصيبوا



فلسفه و . (آند بيان فلسفه و رمز و راز احكام الهى، انگيزه مردم را در انجام دستورات زياد مى -١٥ 

  » فتبّينوا ان تصيبوا«) راز تحقيق، دورى از ايجاد فتنه در جامعه بيان شده است

  » ان تصيبوا قومًا بجهالة«. زارى فاسق، ايجاد فتنه و بهم زدن امنّيت نظام استهدف خبرگ -١٦ 

  » ان تصيبوا قومًا«. تواند قومى را به نابودى بكشاند اقدام به يك گزارش بررسى نشده، مى -١٧ 

  » تصيبوا قومًا بجهالة«. اقدام عجوالنه و بدون بررسى و تحقيق، نوعى جهالت است -١٨ 

... فتبّينوا«. تحقيق آنيم تا مبادا پشيمان شويم. عمل به دستورات الهى، مانع پشيمانى است -١٩ 

  » نادمين

  » نادمين«. پايان آار نسنجيده، پشيمانى است -٢٠ 

  

   فسق چيست و فاسق آيست؟ 

آورد، آند آه اگر فاسقى براى شما خبر مهمى  سفارش مى) ششم سوره حجرات(  در اين آيه 

در اينجا بايد بدانيم فاسق آيست و راههاى تشخيص خبر دروغ از خبر . تحقيق و بررسى آنيد

  راست آدام است؟ 

در لغت به معناى جدا شدن است و در اصطالح قرآنى، به جدا شدن وخارج شدن از راه » ِفسق  «

گويند آه   آسى مىرود و فاسق به اين آلمه در برابر عدالت بكار مى. شود مستقيم گفته مى

  . مرتكب گناه آبيره شده و توبه نكند

  : هاى گوناگون وموارد مختلف، پنجاه و چهار بار در قرآن آمده است از جمله در قالب» ِفسق  «

رود، چنانكه به فرعون و قوم او گفته شده  گاهى در مورد انحرافات فكرى وعقيدتى بكار مى -١ 

   )١٢نمل،   (»فاسقيناّنهم آانوا َقومًا «. است

توبه،   (»اّن المنافقين هُم الفاسقون«. شود گاهى به افراد چند چهره و منافق فاسق گفته مى -٢ 

٦٧(   

در قرآن به . (رود گاهى در مورد آزار دهندگان به انبيا و سرآشان از دستورات آنان بكار مى -٣ 

دادند  دادند و حضرت را زجر مى سى عليه السالم را انجام نمىاسرائيل آه فرمان حضرت مو بنى

   )٢٦ تا ٢٤مائده،   (»القوم الفاسقين... ندخلها  اّنا لن قالوا يا موسى«) گفته شده است

و «. آنند، فاسق گفته شده است گاهى به آسانى آه طبق قانون الهى داورى و قضاوت نمى -٤ 

   )٤٧مائده،   (» الّله َفاولئك هم الفاسقونَمن لم يحكم بما َانزَل

   )١٦٣اعراف،   (»بما آانوا َيفسقون...«. حيله گران فاسق گويند گاهى به - ٥ 

. شود آنند گفته مى گاهى به آسانى آه وظيفه مهم امر به معروف و نهى از منكر را رها مى -٦ 

   )١٦٥اعراف،   (»بما آانوا َيفسقون... لسوء و َاَخذَنا اّلذين ظلمواَانَجينا اّلذين َينَهوَن عن ا«



دهند،  گاهى به آسانى آه خانه، تجارت، فاميل و ماّديات را بر جهاد در راه خدا ترجيح مى -٧ 

   )٢٣ توبه،  (»والّله ال َيهِدى القوَم الفاسقين... َاحّب... ان آان آبائكم«. شود فاسق گفته مى

قرآن به قوم لوط آه گناه . (شود هاى ناروا گفته مى رانى گاهى به انحرافات جنسى و شهوت - ٨ 

ِرجزًا من السماء بما «) دادند، لقب فاسق داده است پروا انجام مى لواط را در مجالس علنى و بى

   )٣٤عنكبوت،   (»آانوا َيفسقون

ذلكم ... ُحّرمت عليكم الَميَتُة و الّدم«. شود غذاهاى حرام فسق گفته مىگيرى از  گاهى به بهره -٩ 

   )٣مائده،   (»ِفسق

اولئك هم ... َيرُموَن المحصنات«. گاهى به تهمت زدن به زنان پاآدامن گفته شده است -١٠ 

   )٤نور،   (»الفاسقون

  

   برخورد با فاسق 

امام صادق از امام باقر و او از . اند ت، مسلمانان را از دوست شدن با فاسق نهى آرده  آيات و روايا

فرمايد آه از دوستى با افراد فاسق پرهيز نما آه تو را به لقمه  امام سجادعليهم السالم نقل مى

   )٣٧٦، ص ٢آافى، ج  ().و هرگز وفا ندارند(فروشند  نانى يا آمتر مى

، ٢٧ وسائل الشيعه، ج (.شود گواهى فاسق پذيرفته نمى: لى عليه السالم فرمودحضرت ع -٢ 

   )٣٩٤ ص

 (.دهد، غيبت ندارد فاسقى آه گناه علنى انجام مى: رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمودند -٣ 

   )١٣٨ ، ص١ مستدرك الوسائل، ج

   )٣ ، ص٤ من اليحضر، ج (. فاسق را براى مهمانى نپذيريددعوت: پيامبر عزيز اسالم فرمودند -٤ 

  

   تحقيق، داروى دردهاى اجتماعى 

هاى اجتماعى و اخالقى  اند آه به انواع بيمارى   در طول تاريخ، انبيا با مردم و اجتماعاتى روبرو بوده

آه در زندگى علمى، اقتصادى و هاى مهمى  اند و حّتى امروز با آن همه پيشرفت مبتال بوده

  :  ها عبارتند از آن بيمارى. ها به قّوت خود باقى است اجتماعى بشر شده است، هنوز آن بيمارى

  . تقليد آورآورانه از نياآان، عادات وآداب ورسوم خرافى -١ 

  . ها و رؤياها ها، تحليل پيروى از خياالت، شايعات، پيشگوئى -٢ 

گيرى بدون علم، ستايش يا انتقاد بدون علم و نوشتن و گفتن بدون  ن علم، موضعقضاوت بدو -٣ 

  . علم

  . ها است  دستور تحقيق و بررسى آه در اين آيه است، داوريى شفابخش براى همه آن بيمارى



 اگر جامعه ما اهل دّقت و تحقيق و بررسى باشند، همه اين آفات و بالهاى اجتماعى يكسره درمان 

  . شود مى

  

  اى تلخ   نمونه

  پس از جنگ خيبر، پيامبرصلى اهللا عليه وآله شخصى به نام ُاسامةبن زيد را همراه گروهى از 

مسلمانان به سوى يهوديانى آه در يكى از روستاهاى فدك بودند فرستاد تا آنان را به اسالم يا 

با شنيدن خبر، اموال و خانواده خود ) ام ِمرداسبه ن(قبول شرائط ِذّمه دعوت نمايد، يكى از يهوديان 

. به استقبال مسلمانان آمد» اّالالّله محّمٌد َرسوُل الّله الاله«را در پناه آوهى قرار داد و با گفتن 

رسول خدا پس . ُاسامه به گمان اينكه او از ترس اسالم آورده و اسالم او واقعى نيست او را آشت

داريد  هرگاه در راه خدا گام بر مى! اى مؤمنين: اراحت شدند، آيه نازل شداز اطالع از آن، به شّدت ن

آند نگوئيد تو مؤمن نيستى  آنيد، تحقيق و بررسى آنيد و به آسى آه اظهار ايمان مى و سفر مى

آه (زيرا نزد خداوند غنائم فراوانى است . گناهى را نكشيد و بخاطر به دست آوردن غنائم بى

   )٩٤نساء،  ().ن نارواى مردم به شما عطا آندتواند بدون آشت مى

  

  آارى   محكم

  :   اسالم اصل دّقت و محكم آارى را در همه امور به شّدت مورد توّجه قرار داده است از جمله

 هر آس بايد با عقل خود راه فكرى خود را: فرمايد در اصول عقائد، تقليد را ممنوع آرده و مى -١ 

  .  انتخاب آند

  . در رهبرى، اصل عصمت يا عدالت را در آنار شرائط ديگر شرط الزم شمرده است -٢ 

در تقليد نيز يكى از شرائط مرجع تقليد را در آنار علم و عدالت، دورى از هوا و هوس، و بصيرت  -٣ 

  .  داشتن به مسائل زمان مطرح آرده است

 عدالت، تأمين زندگى قاضى را شرط دانسته تا فقر و نياز قلب قاضى در قضاوت، عالوه بر علم و -٤ 

  . را به سوى گرفتن رشوه سوق ندهد

ترين آيات قرآن آه در سوره بقره است، مربوط به تنظيم اسناد داد  بزرگ. در تنظيم اسناد تجارى - ٥ 

رش آرده است، زيرا اسالم محكم آارى را حّتى در دفن مرده به ما سفا. و ستد و معامالت است

سازد،  مسلمانان ديدند پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله قبر يكى از مسلمانان را بسيار محكم مى

خداوند : هاى قبر براى چيست؟ فرمود او آه مرده است اين همه دّقت در چيدن خشت: پرسيدند

  . زند، محكم آارى آند دوست دارد مسلمان دست به هر آارى مى

احزاب،   (»قولوا َقوًال َسديدًا«حرف محكم و منطقى بزنيد، : فرمايد رباره سخن گفتن نيز مى قرآن د

  بعد از اين نگاه اجمالى، به سراغ مسئله خبر در اسالم برويم؛  )٧٠



  

   خبر در اسالم 

  :   اسالم درباره خبر تأآيدهاى فروانى آرده است از جمله

زيرا در قيامت از . به ما فرمان داده شده آه هر چه را به آن علم ندارى، دنبال نكندر قرآن :  الف

   )٣٦اسراء،  (.شود چشم و گوش و دل شما بازخواست مى

دهند، به شّدت انتقاد آرده  شنوند نسنجيده آن را نشر مى قرآن از آسانى آه هر خبرى را مى:  ب

استنباط عرضه آنيد و اگر آارشناسى و حّقانّيت آن ثابت شد پخش خبر را به اهل : و فرموده است

   )٨٣نساء،  (.آنيد

آنند، آيفرى سخت معّين  قرآن براى آسانى آه با پخش اخبار دروغ، در جامعه دغدغه ايجاد مى:  ج

   )٦٠احزاب،  (.فرموده است

آسانى آه : ال آخر عمر شريف خود در سفر حج فرمودندپيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله در س:  د

آنند زيادند و در آينده زيادتر خواهند شد، هر آس آگاهانه به من  خبرهاى دروغى از من نقل مى

نسبت دروغ بدهد، جايگاهش دوزخ است و هر چه از من شنيديد به قرآن و سّنت من عرضه آنيد، 

   )٢٢٥ ، ص٢ بحار، ج (.ّد آنيدپس اگر موافق آن دو بود بپذيريد وگرنه ر

امام صادق عليه السالم بر آسى آه خبرهاى دروغى را به پدرش امام باقر عليه السالم :  ه 

هر چه از ما شنيديد، اگر شاهد و گواهى از قرآن يا ساير : داد لعنت آردند و فرمودند نسبت مى

   )٢٥٠ ، ص٢ بحار، ج (.ريدسخنان ما بر آن پيدا آرديد بپذيريد وگرنه نپذي

خدا صلى اهللا عليه وآله  سند سخنان ما قرآن و سّنت رسول: امام رضا عليه السالم فرمودند:  و

   )٢٥٠ ، ص٢ بحار، ج (.است

ترين علوم اسالمى، علم رجال است آه براى شناخت خبر صحيح از غير صحيح،  يكى از مهم:  ز

  . دهد آنند مورد ارزيابى و بررسى قرار مى ه حديث نقل مىافرادى را آ

  

   شيوه تحقيق 

  آنچه مهم است تحقيق و بررسى و آسب علم است تا اقدامى جاهالنه صورت نگيرد، اّما اسالم 

  :  آه دين جامعى است براى شناخت صحيح از ناصحيح، راههايى را نيز نشان داده است از جمله

اجعه به آتب و اسناد محكم و قابل قبول تا آنجا آه پيامبر اسالم صلى اهللا عليه وآله نيز تورات مر -١ 

َمكُتوبًا عندهم «. يابيد نام و نشان مرا در تورات و انجيل مى: و انجيل را شاهد براى خود آورد و فرمود

   )١٥٧اعراف،   (»فى التوراة و االنجيل

   )٧ ؛ انبياء، ٤٣نحل،   (»َفسئلوا اهل الّذآر«. ان با تقوىپرسش از دانشمند -٢ 

   )٩٥مائده،   (»َذوا َعدٍل منكم«. گواهى دادن دو شاهد عادل -٣ 



نظير تحقيق و بررسى . پردازد بررسى شخصى، آه انسان خود به بررسى صّحت و سقم آن مى -٤ 

  .  حبشه هجرت آرده بودندشخص نجاشى درباره مسلمانانى آه به

گاهى انسان از مجموع آثار و قرائن و نوع سخن، همكار، زمان، مكان و شيوه . آورى قرائن جمع - ٥ 

مثًال براى شناخت پيامبر اسالم از اينكه او فردى درس ناخوانده در مرآز . فهمد آار، حّقانّيت آن را مى

 قرآن است و در ميان دوست و دشمن به امين پرستى قيام آرده و سخن او بت پرستى بر ضد بت

شناخته شده، خلق او آريم، يارانش باوفا، رفتارش حّتى روز فتح مكه عفو و گذشت، دستوراتش 

آه اين قرائن نشان دهنده حّقانّيت پيامبر اسالم ... آارش بر اساس حّق و جهان شمول و شيوه

  . شود مى

  . تضاد نداشتن سخنانهماهنگى گفتار اوبا سخنان قبلى و -٦ 

مثًال شخصى مطلبى را از حديث پيامبرصلى اهللا عليه وآله . هماهنگى گفتار او با گفتار ديگران -٧ 

اند، به  آند، همين آه ديد مطلبى آه فهميده بزرگان ديگرى نيز آن را براداشت آرده برداشت مى

  . شود فهم خود مطمئن مى

: فرمايد عليه السالم مى چنانكه حضرت على. بازرسى مخصوصشناسايى از طريق فرستادن  - ٨ 

يعنى آسى آه در منطقه مغرب چشم و ناظر مخصوص من است، چنين گزارش » َعينى ِبالمغرب«

  .  داده است

: فرمايد حضرت على عليه السالم مى. تواند سند اعتماد و تحقيق باشد اطالعات مردمى نيز مى -٩ 

  . اند به من اين گونه گزارش دادهمردم » َبَلَغنى اّنك«

مثًال اگر علما و مراجع تقليد به حديثى اعتماد آردند و طبق آن فتوى دادند و يا . اعتماد ديگران -١٠ 

گاه تحقيق خود  توانيم تكيه اگر مردم متدّين در نماز به شخصى اقتدا آردند، اين نوع اعتمادها را مى

  . قرار دهيم

پيامبراسالم صلى اهللا عليه وآله به مردم . تواند راهى براى تحقيق باشد يز مىسابقه آار ن -١١ 

ام و شما همه حاالت  چرا در من شك داريد؟ من آه عمرى را در ميان شما زندگى آرده: فرمود مى

   )١٦يونس،   (»فقد َلِبثُت فيكم ُعمرًا«. ايد مرا ديده

  

   دروغ 

فرمان تحقيق و بررسى اخبار صادر شده، الزم است نگاهى به ) ٦آيه (آيه مورد بحث   از آنجا آه در 

  مسئله دروغ داشته باشيم؛ 

. گويد آه خود نيز در دل آن را باور ندارد دروغ يك نوع نفاق است، زيرا انسان چيزى را به زبان مى * 

   )١١فتح،   (»َيقولون ِبَالِسَنتهم ما ليَس فى ُقلوِبهم«



َاراَد «. شود آيد و نسبت ناحّقى به شخصى پاك داده مى دروغ گاهى در سيماى يك تهمت در مى * 

   )٢٥يوسف،   (»ِبَاهِلك ُسوء

توبه،  (»...َيحِلفوَن ِباللَّه«. آنند آيد، يعنى سوگند دروغ ياد مى دروغ گاهى در قالب سوگند در مى * 

٧٤(   

چنانكه برادران يوسف شبانه و اشك ريزان نزد پدر . شود روغ گاهى در قالب گريه ظاهر مىد * 

   )١٦يوسف،   (»و جاؤا أباُهم ِعشاًء َيبكون«. آمدند آه يوسف را گرگ پاره آرد

برادران يوسف پيراهن يوسف را با خون . دروغ تنها با زبان نيست، بلكه گاهى با عمل است * 

   )١٨يوسف،   (»ِبَدٍم َآِذب«. ند و با دروِغ عملى مطلب خود را اظهار داشتندآميخت

   )٣٣٨ ، ص٢ آافى، ج (.اسالم مردم را حّتى از دروغ شوخى نهى فرموده است * 

   )٣٣٧ ، ص٢ آافى، ج (.دروغ، آليد بسيارى از گناهان است * 

وسبب خرابى ايمان  )٣٤٠، ص ٢ آافى، ج  (از چشيدن مزه ايمان محروم آردهدروغ، انسان را  * 

   )٣٣٩ ، ص٢ آافى، ج (.شود مى

  . چيزى بدتر از دروغ نيست: امام باقرعليه السالم فرمود * 

  . از دوستى با دروغگو بپرهيز آه او همچون سراب است: حضرت على عليه السالم فرمود * 

  

  » ٨ و ٧« آيه  

 َواْعَلُموْا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو ُيِطيُعُكْم ِفى َآِثيٍر مَِّن اْلَأْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب ِإَلْيُكُم اْلِإيَمَن َوَزيََّنُه 

  َياَن ُأْوَلِئَك ُهُم الرَّ ِشُدوَن ِفى ُقُلوِبُكْم َوَآرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْص

 و بدانيد آه تنها در ميان شما رسول خداست آه اگر در بسيارى از امور پيرو شما باشد، قطعًا به 

سختى و مشّقت خواهيد افتاد، ولى خداوند ايمان را محبوب شما قرار داده و در دلهايتان آن را زينت 

آنها همان رشد يافتگان . ورد تنّفر شما قرار داده استبخشيده است و آفر، فسق و گناه را م

  . هستند

   َفْضًال مَِّن اللَِّه َوِنْعَمًة َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم 

از طرف خداوند فضل و نعمتى بزرگ است و خداوند آگاه و حكيم ) اين عالقه به ايمان و تنّفر از آفر، (

  . است

  : ها  نكته

اى را به پيامبر  به دروغ خبر مخالفت مردم قبيله) وليدبن َعقبه( خوانديم آه شخصى   در آيات قبل

مردم عصبانى و آماده هجوم شدند و توّقع داشتند آه پيامبر اسالم . صلى اهللا عليه وآله و مردم داد

 مردم بايد آيه نازل شد آه اّوًال هرگاه فاسقى خبرى آورد تحقيق آنيد و ثانيًا. نيز آنان را حمايت آند



اى آه برخاسته از گزارشات افراد  هاى ناپخته تابع پيغمبر باشند، نه آنكه رهبر الهى تابع هيجان

  .  فاسق است قرار گيرد

آليد شناخت خود را عالقه به مؤمنين بدانيد؛ اگر اهل ايمان نزد شما محبوب : خوانيم   در روايات مى

، ٢ آافى، ج (.گنهكاران عالقمند باشيد، در شما خيرى نيستبودند، در راه خير هستيد، اّما اگر به 

   )١٢٦ ص

عليهما  طالب ابن ابى محّبت على» َحّبَب اليكم االيمان«مراد از ايمان در جمله : خوانيم   در روايات مى

الم عليهم الس بيت السالم است و مراد از آفر و فسوق و عصيان، افرادى هستند آه در برابر اهل

   )٤٢٦ ، ص١ آافى، ج (.اند قيام آرده

هاى  آند آه هر آس نعمت عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه وآله نقل مى   امام صادق

  . بداند عملش آوتاه و عذابش نزديك است... الهى را تنها در خوراك و پوشاك و

دانند،  معنويات و تنّفر از گناه را نعمت نمىآسانى آه عالقه به : خوانيم   در حديث ديگرى مى

   )١٥٨ ، ص٧٤ بحار، ج (.هاى الهى را آفران آرده، عملشان آم بوده و تالشهاى آنان نابود است نعمت

ووظيفه آنها  )٥١انبياء،   (»آَتينا ابراِهيم ُرشَده«  رشد، هديه الهى است آه به انبيا داده شده؛ 

و خود آنان نيز بدنبال  )٣٨غافر،   (»يا قوم اّتِبعون َاهِدآم َسبيَل الّرشاد«باشد؛  دن انسان مىرشد دا

هل «رود تا به رشد برسد؛  ها بدنبال حضرت خضر مى اند، چنانكه حضرت موسى در بيابان رشد بوده

وليؤمنوا بى لعّلهم «يمان زمينه رشد، و ا )٦٦آهف،   (»اّتبعك على أن ُتعّلَمن مّما ُعّلمَت ُرشدًا

جن،   (»َيهدى ِالَى الرُّشد«باشند،  و آتب آسمانى وسيله رشد انسان مى )١٨٦بقره،   (»َيرُشدون

به هر حال مراد از رشد در قرآن، رشد معنوى است، و اين آوته فكرى انسان است آه رشد را . )٢

  . داند مىهاى دنيوى  تنها در آاميابى

گيرنده معصوم يا عادل نباشد، از استبداد سر در  گذارى جامعه، اگر تصميم   در مديرّيت و سياست

گيرنده  ولى اگر تصميم )٩٧هود،   (»و ما َامُر ِفرعوَن ِبَرشيد«آورد آه در آن رشدى نيست،  مى

  » ِشدوناولئك هم الّرا«. معصوم يا عادل باشد، زمينه رشد فراهم است

  : ها  پيام

در آخر آيه قبل، سخن از ندامت و . (خواهيم پشيمان نشويم بايد به انبيا مراجعه آنيم اگر مى -١ 

زده  شما آه پيامبر داريد به او مراجعه آنيد تا از آارهاى شتاب: فرمايد پشيمانى بود و در اين آيه مى

  » فيكم رسول اهللاو اعلموا اّن . ناِدمين «) آور بيمه شويد ندامت

، نه »اللَّه فيكم رسول«. (ها است حضور پيامبر ورهبران الهى، امتياز خاّصى براى جامعه -٢ 

  ) »اللَّه فيكم رسول«

اّن فيكم رسول «. رهبر بايد در دسترس مردم باشد و مردم نيز حضور آن حضرت را جّدى بگيرند -٣ 

  » اللَّه



. ر با مردم مانعى ندارد، اّما اطاعت پيامبر از مردم انتظارى نابجاستتوّقع مشورت آردن پيغمب -٤ 

  » ...َلَعنّتم... لو يطيعكم«

ها وهوسهاى مختلف و شخصى  مشكالت مردم به خاطر دورى از مكتب انبيا وعمل به سليقه - ٥ 

  » ...َلَعنّتم... لو يطيعكم«. است

ها، رأى او را  ها وخواسته ها، سليقه ر امواج فتنهاگ. (رهبر بايد استقالل رأى داشته باشد -٦ 

دشمن نيز براى ما همين » ...َلَعنّتم... لو يطيعكم«) شود سست آند، جامعه گرفتار مشكالت مى

خواهد، چنانكه در جاى ديگر  نوع مشكالت را آه برخاسته از سستى رأى رهبر است مى

   )١١٨ن، عمرا آل (»...وّدوا ما َعِنّتم«: خوانيم مى

  » االمر آثيرمن فى«. انعطاف دربرخى موارد الزم است -٧ 

در مواردى آه حكمى از طرف خدا و رسول نيست و جاى مشورت است، پيروى از مردم و هم  - ٨ 

شود آه پيروى  بنابراين مواردى يافت مى(» فى آثيٍر من االمر«. سليقه شدن با آنها مانعى ندارد

   )زا نيست مشكل

َحّبَب اليكم «. گرايش به مذهب، امرى فطرى است آه خداوند در انسان به وديعه گذاشته است -٩ 

دوست داشتن حّق و عالقه به اولياى خدا و مؤمنين، از الطاف : خوانيم در روايات مى(» ...االيمان

  ) ويژه خداوند است

  » ...َحّبَب اليكم االيمان«. محّبت به ايمان هست، ولى جبر و تحميل ايمان نيست -١٠ 

ها  ها، درياها، معادن، گل همان گونه آه آوه» و َزّيَنه فى قلوبكم«ايمان، زينت دلهاست،  -١١ 

آرى، (» اّنا َجعلنا ما على االرض زينًة لها«. وآبشارها وهمه آنچه روى زمين است، زينت زمين است

  ) ، زينت زمين هستندهاى ماّدى زينت انسان، آماالت معنوى اوست و جلوه

توّلى و تبّرى بايد در آنار هم باشد، اگر ايمان را دوست داريم بايد از آفر، فسق و عصيان نيز  -١٢ 

  » ...َآّرَه اليكم الكفر... َحّبَب اليكم االيمان«. بيزار باشيم

وسپس » الكفر«: ابتدا فرمود. انكار قلبى و انگيزه فاسد، مقّدمه طغيان انسان است -١٣ 

  » والعصيان الفسوق«

  » ...َآّرَه اليكم الكفر... َحّبَب اليكم االيمان«. آفر، تغيير فطرت انسانى است -١٤ 

  » ...آّره اليكم الكفر... َحّبب اليكم االيمان«. آفات ايمان، آفر، فسوق و عصيان است -١٥ 

و اين تنّفر، مايه رشد » ... الفسوق و العصيانَآّرَه اليكم الكفر و«. ها، فطرى است تنّفر از بدى -١٦ 

  » اولئك هم الّراشدون«. انسان است

اولئك هم ... َآّرَه«. آسانى آه از آفر، فسق و عصيان تنّفرى ندارند، رشد معنوى ندارند -١٧ 

  » الّراشدون



ن و بيزارى از هاى بزرگ الهى، دوست داشتن ايما هاى ماّدى نيست، از نعمت نعمت تنها نعمت -١٨ 

  » َفضًال من اللَّه و ِنعمة... َآّرَه... َحّبَب«. آفر، فسق و عصيان است

  » َفضًال من الّله و نعمة... َحّبَب اليكم االيمان«. گرايش قلبى به ايمان، لطف الهى است -١٩ 

  

   رابطه ايمان و علم 

ز علم است، زيرا ايمان از مقوله محّبت است،   حساب ايمان از علم جداست، ايمان برتر و فراتر ا

چنانكه حساب واليت از حساب رئيس، حاآم، شاه و سلطان جداست و همان گونه آه حساب 

  . خمس و زآات از ماليات جداست

مثًال به . ورزد  توضيح آنكه انسان مؤمن به بسيارى از چيزها علم دارد، ولى به آنها عشق نمى

ها و تاريخ حكومت پادشاهان و هزاران مسئله ديگر علم دارد و يا به  اقيانوسارتفاع آوهها و عمق 

ورزد، لكن آنجا آه پاى خدا، اعتقاد وايمان  بسيارى از آمار و ارقام آگاه است، ولى به آنها عشق نمى

ورزد و اين عشق و ايمان هديه الهى است آه در درون انسان قرار  در آار است، به آن عشق مى

َحّبَب اليكم «. اند بنابراين آّفار در حقيقت با آفر و لجاجت، فطرت خود را تغيير داده. ه استداده شد

  » ...االيمان

 چنانكه در خمس و زآات، قداست، اعتماد، انتخاب و قرب به خداوند مطرح است آه در ماليات 

ورزند، اّما مردم با  مىدهند، اّما به گيرنده ماليات عشق ن لذا مردم تمام دنيا ماليات مى. نيست

  . ورزند ايمان به هنگام پرداخت خمس و زآات، به مرجع تقليد عشق مى

  

  » ٩« آيه   

ِغى  َفَقِتُلوْاالَِّتى َتْب  َوِإن َطآِئَفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اْقَتَتُلوْا َفَأْصِلُحوْا َبْيَنُهَما َفِإن َبَغْت ِإْحَديُهَما َعَلى اْلُأْخَرى

    َأْمِر اللَِّه َفِإن َفآَءْت َفَأْصِلُحوْا َبْيَنُهَما ِباْلَعْدِل َوَأْقِسُطوْا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  ء  ِإَلى  َتِفى َحتَّى

.  و اگر دو طائفه از مؤمنين به نزاع و جنگ پرداختند، پس فورى ميان آنان صلح و آشتى بر قرار آنيد

از دو گروه بر ديگرى تجاوز آرد، پس با آن متجاوز بجنگيد تا به فرمان خداوند روى سپس اگر يكى 

، ميان آن دو گروه با عدالت )و دست از تجاوز خود برداشت(پس اگر طائفه متجاوز بازگشت . آند

  . گان را دوست دارد پيشه همانا خداوند عدالت. صلح برقرار آنيد و عدالت به خرج دهيد

  : ها  نكته

  :    از آغاز اين سوره انواع برخوردها مطرح شده است

  ) »التقّدموا«... پيشى نگرفتن(برخورد با خدا و رسول، :  الف

  )  ادب داشتن و صدا را بلند نكردن(برخورد با پيامبر اآرم، :  ب

  .  برخورد با فاسق، تحقيق و بررسى گزارشات او:  ج



  .  برخورد و سرآوب ياغى:  د

  ) آيات بعدى. (با مؤمن... برخورد با محّبت، برادرى و:  ه 

برادر دينى خود را خواه ظالم باشد يا مظلوم يارى آن، اگر مظلوم است، : خوانيم   در حديث مى

، ١٢ وسائل الشيعه، ج (.درگرفتن حّق و اگر ظالم است، در جلوگيرى از ظلمش او را يارى آن

   )٢١٢ ص

  مسلمانان بايد داراى تشكيالت، حكومت، قدرت، نظام، آموزش، بسيج، تبليغات و تدارآات قوى 

المللى با آن همه پيشرفت علم و  باشند وگرنه امروز عمل آردن به اين آيه يعنى سرآوب ياغيان بين

مان آرى، اگر سرآوب ياغى واجب است، مقّدمه واجب آه ه. (تكنولوژى و ارتباطات امكان ندارد

  ) تشكيل حكومت اسالمى است نيز واجب است

  : ها  پيام

  : آنيم توان گرفت آه ما به بعضى از آنها اشاره مى ها درس مى  از اين آيه نيز ده

گرچه ايمان مانع درگير شدن نيست، ولى نزاع ميان مؤمنين يك جرقه است نه يك جريان، موّقت  -١ 

نشان از پديد آمدن نزاع است، نه دوام آن واگر دائمى بود » تلواِاقَت«زيرا آلمه . است نه دائمى

  » َيقَتتلون«: فرمود مى

در . (گويد آه مسائل منفى و زشت را مستقيمًا به مخاطب خود نسبت ندهيم ادب به ما مى -٢ 

  » ِاقتتلوا« )از مؤمنان، يعنى شما اينكاره نيستيد: و اگر دو طائفه از شما، بلكه فرمود: اين آيه نفرمود

» اقتتلوا«آلمه . (آشد و تنها به دو گروه درگير قانع نيست طبيعت جنگ پاى همه را به ميان مى -٣ 

  ) »اقتتال«: فرمود جمع آمده وگرنه مى

تفاوتى را ممنوع  مسلمانان در برابر مشاهده و اطالع از درگيرى ميان خود، متعّهد ومسئولند وبى -٤ 

  » حواَفاصِل«. دانند مى

حرف . (براى آشتى دادن و برقرارى صلح ميان مسلمانان با سرعت و بدون تأخير قيام آنيم - ٥ 

  ) نشانه سرعت است» َفاصِلحوا«در ) فاء(

. گرى آرد، همه ُاّمت اسالمى بايد بر ضّد او سريعًا بسيج شوند اگر يكى از دو گروه درگير ياغى -٦ 

  » تى َتبغىفقاتلوا اّل... َفِان َبَغْت«

براى برقرارى يا حفظ امنّيت و عدالت، حّتى اگر الزم شد بايد مسلمانان ياغى آشته و فدا  -٧ 

  » ...فقاتلوا... َفِان َبغْت«. آرى، خون ياغى ارزش ندارد. شوند

ه در نظام اسالمى نبايد ب(» فقاتلوا... َفِان َبغْت«. در برابر خشونت بايد خشونت به خرج داد - ٨ 

  ) ياغى مهلت و فرصت داده شود

  ) عالمت تسريع است) فاء(حرف (» فقاتلوا«. در سرآوب ياغى، طفره نرويم و مسامحه نكنيم -٩ 



. در سرآوب ياغى، آارى به خانواده، زن و فرزند او نداشته باشيم و فقط به سراغ خودش برويم -١٠ 

  » فقاتلوا اّلتى َتبغى«

فقاتلوا اّلتى «. اى نداشته باشيم؛ خودى باشد يا غريبه هيچ شرط و مالحظهدر سرآوب ياغى  -١١ 

  » َتبغى

  » ...ء الى حّتى َتفى«.قيام مسلمين، هدف مقّدس دارد -١٢ 

و ساعت، ماه و تاريخ خاّصى » ء الى امر اللَّه حّتى َتفى«مّدت مبازره تا رسيدن به هدف است،  -١٣ 

  . مار به پزشك و مصرف دارو است آه تا زمان سالمتى بايد ادامه يابدمثل مّدت مراجعه بي. ندارد

در سرآوب ياغى، هدفهاى شخصى، قومى، حزبى، يا انتقام، خودنمائى و گرفتن زهره چشم  -١٤ 

حّتى «. از ديگران مطرح نيست، بلكه يك هدف مطرح است و آن برگشتن ياغى به راه خداست

  » ء الى امر اللَّه َتفى

همين آه او شروع به . براى آتش بس، آغاز و شروع بازگشت ياغى به راه حق آافى است -١٥ 

. برگشت آرد دست از او برداريد، زيرا شرط دست برداشتن از او، بازگشت صد در صد او نيست

  » ء حّتى َتفى«

ه و ايجاد در مرحله درگيرى آه متجاوز معلوم نيست، بايد تالش براى خاموش آردن اصل فتن -١٦ 

ولى در مرحله بعد آه متجاوز و ياغى شناخته شد، خاموش آردن فتنه و » َفاصلحوا«صلح باشد، 

َفاصلحوا بينهما «. ايجاد صلح بايد در سمت و سوى دفاع از مظلوم و گرفتن حّق او از ظالم باشد

  » بالَعدل

در اين آيه، . ( و گاهى جنگوظيفه مسلمانان در شرائط مختلف تفاوت دارد؛ گاهى اصالح است -١٧ 

  ) »قاتلوا«دو بار آمده است و هم آلمه » اصلحوا«هم آلمه 

  » بالَعدل«. در اصالح ميان دو گروه بايد خسارت و غرامت جنگ را از متجاوز گرفت -١٨ 

ُاّمتى آه حّق ضعيفش از قوى بدون ترديد گرفته نشود، قداست و : عليه السالم فرمود  حضرت على

   )٥٦ ، ص٥ آافى، ج (.شى نداردارز

بالَعدل، «. درپى الزم است هر آجا طوفان غرائز و غضب و لغزشگاهى بود، سفارشات پى -١٩ 

  » يحّب المقِسطين... اقسطوا

آفرين و تحميلى  بار، مرگ اصالحى ارزش دارد آه حّق به صاحبش برسد، وگرنه سكوت ذّلت -٢٠ 

  » سطوااق... اصلحوا«. است

اّن اللَّه ُيحّب «. هر آجا مسئله تحّمل مشكالت در آار است، از اهرم محّبت استفاده آنيد -٢١ 

  » المقسطين

آنند آه بر اساس عدل و قسط حرآتى آنند وگرنه  آسانى محّبت خداوند را دريافت مى -٢٢ 

  » ّب المقِسطينيح«. ساآت آردن دو طرف جنگ بدون برقرارى عدالت، محبوب خداوند نيست



  

  ها   نمونه

  . اى آه براى تالوتش دو دست قطع شد   آيه

رفت و حضرت على عليه السالم آنان را از   در ماجراى جنگ جمل همين آه آار رو به سختى مى

شروع به جنگ نهى فرمود، طرفداران عايشه گوش ندادند، حضرت به خداوند شكايت آرد آه مردم 

و ان «آيست آه اين آيه : دهند و قرآن را بدست گرفت و پرسيد آنند وگوش نمى مىنافرمانى 

  را براى مردم بخواند؟ » ...طائفتان من المؤمنين

: امام فرمود. خوانم من اين آيه را براى مردم مى:  شخصى به نام مسلم مجاشعى آمد و گفت

يعنى شهادت » هذا قليٌل فى ذاِت اللَّه«: گفت! آنند دست راست و چپ تو را قطع و تو را شهيد مى

  .  من در راه خدا چيزى نيست

 قرآن را گرفت و در برابر لشگر عايشه ايستاد و مردم را به خدا دعوت آرد تا شايد خونى ريخته 

نشود و جنگى صورت نگيرد، دست راست او را قطع آردند، قرآن را به دست چپ گرفت، دست چپ 

 قرآن را به دندان گرفت، سرانجام طرفداران عايشه اين تالوت آننده قرآن را به او را نيز جدا آردند،

، ٣٢ بحار، ج (.حضرت على عليه السالم بعد از شهادت او دستور حمله دادند. شهادت رساندند

   )١٧٥ ص

رين نفس در راه  آرى، ابتدا بايد با استناد به قرآن تبليغ و اتمام حّجت نمود و سپس شجاعانه تا آخ

  . هدف تالش آرد

  

   عدالت 

فاصِلحوا بينهما بالَعدل و اقِسطوا اّن اللَّه يحّب «  چون در اين آيه سه بار سخن از عدالت بكار رفته 

  » المقسطين

  : آنيم اى درباره عدالت بيان مى  چند جمله

   )٤٩٣ ، ص٣٣بحار، ج   (»لّسمواتبالَعدِل قاَمت ا«. آفرينش بر اساس حّق وعدل است -١ 

  (»ِلَيقوَم الّناس ِبالِقسط«. بعثت انبيا نيز براى آن است آه مردم قيام عادالنه داشته باشند -٢ 

   )٢٥حديد، 

   )٤٣٥ ، ص١٢ آثارالصادقين، ج  (»الَعدُل حياة و الجور ممحات«. عدالت، زندگى و ظلم، مرگ است -٣ 

هاى آن بيدارى  يك ساعت رفتار عادالنه، از هفتاد سال عبادتى آه تمام روزهاى آن روزه وشب -٤ 

   )٢٢٣ ، ص٢ جامع السعادات، ج (.باشد بهتر است

   )١٠٨، ص ٧ الشيعه، ج وسائل (.دعاى رهبر عادل، مستجاب است - ٥ 



ل شود، آسمان رزقش را و زمين برآاتش را با اذن خداوند اگر ميان مردم به عدالت عم -٦ 

   )٥٦٩ ، ص٣ آافى، ج (.فرستد مى

آافى،  (.شوند نياز مى اگر در مردم عدالت مستقّر شود همه بى: امام آاظم عليه السالم فرمود -٧ 

  . تر است عدالت از عسل شيرين: و فرمود )٥٤١ ، ص١ ج

آه خداوند زمين مرده را زنده » يحيى االرض بعد موتها« آاظم عليه السالم ذيل تفسير آيه امام - ٨ 

آند آه عدل را برقرار نمايند و زمين با برقرارى عدل زنده  خداوند مردانى را مبعوث مى: آند فرمود مى

   )٢٧٤ ، ص٧ آافى، ج (.شود مى

آرى  ()٥٦٧ ، ص٣ من ال يحضر، ج (.ت آرام بخش دلهاستعدال: حضرت زهراعليها السالم فرمود -٩ 

  ) شوند عدالتى تحمّلى ندارند وعصبانى مى سازند، ولى نسبت به تبعيض و بى مردم با فقر مى

  

   عدالت در مكتب انبيا 

در اين . ن استپازدن به قواني عدالتى معموًال پشت   آلمه عدالت معموًال همراه با آلمه قانون و بى

توان بدان عمل نمود؟  اى مى ارزش و سست باشد، با چه انگيزه صورت اگر اصل قانون براى بشر بى

  قانونى آه ساخته دست بشرى همچون خود ماست، قانونى آه هر روز در حال تغيير و تحّول است، 

ز افكار ناپخته و اطالعات  قانونى آه در آن منافع افراد و احزاب نهفته شده، قانونى آه برخاسته ا

گرائى، تهديد، تطميع و هوسهاى خود و ديگران وضع  محدود و تحت تأثير غرائز، نژادپرستى و مّلت

  شده است، 

يابد و هر ابرقدرتى به   قانونى آه در هر منطقه به شكلى است و در هر زمان وتاريخى تغيير مى

  دهد،  خود حّق وتو در آن را مى

هاى زشت ديده شده است و خود  ها و خصلت گزارش انواع لغزشها، عيب  از قانون قانونى آه

  آنند،  گزاران به آن عمل نمى قانون

تواند براى انسان قداست و آرامت داشته باشد و براى جامعه عّزت، شرافت   آيا اين نوع قوانين مى

  ! خالف عدالت است؟آيا تخّلف از اين نوع قوانين ظلم و ! و زمينه رشد ايجاد آند؟

 اّما قوانين انبيا آه از طرف خداوندى است آه خالق انسان و برخاسته از علم، حكمت و لطف 

نهايت اوست و آورنده آن معصوم و خود اّولين عامل به آن است، قانونى آه از هيچ ابرقدرت، فرد،  بى

 قداست و آرامتى آه براى انسان اى متأّثر نشده است، اين نوع قانون به خاطر گروه، حزب و قبيله

  . شود عدالتى محسوب مى دارد، انگيزه عمل به آن قوى است و تخّلف از آن ظلم و بى

  

  هاى اعتقادى وفطرى عدالت   زمينه



زيرا با بينش الهى است آه انسان خدا را عادل، تمام . آند   عدل، در جهان بينى الهى معنا پيدا مى

با ديد الهى است آه انسان . داند ده و خود و همه چيز را زير نظر خداوند مىهستى را حساب ش

داند؛ با بينش اديان  ماّده اّوليه همه بشر را خاك و فرجام همه را دادگاه عدل الهى در قيامت مى

داند و در انتظار حضرت  آسمانى است آه انسان هدف قيام تمام انبيا را برقرارى عدل مى

به قيامتى . ترين هدفش پرآردن زمين از عدل و داد است م است آه برجستهعليه السال مهدى

يابد، با ديد الهى است  عقيده دارد آه تمام ريز و درشت آارش را ثبت شده در برابر خود حاضر مى

تواند بهترين  آرى، اين عقائد است آه مى. دانند آه تمام رهبران الهى خود را عادل و عدل گستر مى

  .  رارى عدل را در انسان ايجاد آندزمينه برق

نقشه  طرح و بى داند، آفرينش را بى  اّما آسى آه هستى را بى صاحب و بى حساب مى

آند و براى آل هستى هدفى قائل نيست، دليلى  پندارد، آينده را نابودى و نيستى خيال مى مى

  . براى عادل بودن ندارد

 فشار اجتماعى يا جرائم و آيفرهاى قانونى، يا جلب نظر  آرى، ممكن است آه چند روزى به خاطر

خواهى و عدالت  مردم ويا آسب موقعّيت و محبوبّيت، دست از پا خطا نكند و قيافه و ژست عدالت

اى به خود ببندد، ولى همين شخص به خاطر ديد ماّدى آه بر آّل نظام  دوستى را به طور عاريه

  . داند، عدالت را قلبًا باور ندارد  نمىهستى دارد وآفرينش را با هدف و طرح

  

   گستره عدل 

  عدالت، يكى از محورهاى اصلى اسالم است به طورى آه در ميان صفات خداوند، بعد از توحيد 

چنانكه در مرجعّيت دينى، امام جمعه و جماعت، قاضى، شاهد و مسئول . مطرح شده است

  .  المال عدالت شرط الزم است بيت

هاى اسالمى به مسئله   اگر به عدالت با ديد وسيعى نگاه آنيم، خواهيم ديد آه در تمام برنامه

  :  عدالت و تعادل و دورى از افراط و تفريط به نحوى توّجه شده است از جمله

يعنى » باب االقتصاد فى العباده«هاى روايى با عنوان  عدالت در عبادت تا آنجاست آه در آتاب -١ 

  . روى در عبادت رواياتى نقل شده است نهميا

  . عدالت در آار و تفريح -٢ 

  . عدالت در محّبت و غضب -٣ 

  . عدالت براى دوست و دشمن -٤ 

  . عدالت در توليد و مصرف - ٥ 

  . عدالت در تشويق و توبيخ -٦ 

  . عدالت در تقسيم بيت المال و وصّيت اموال شخصى -٧ 



  . دالت در ميان همسران، فرزندان، دوستان وهمكارانع - ٨ 

  . عدالت در قضاوت، حّتى در نگاه به طرفين دعوا -٩ 

  . عدالت در قصاص -١٠ 

  . عدالت در جنگ -١١ 

عليه السالم به مسئول جمع آورى زآات  عدالت در برخورد با حيوانات تا آنجا آه حضرت على -١٢ 

 در مسير راه خواستى بر حيوانى آه به عنوان زآات گرفته شده سوار آند آه اگر سفارش مى

مثًال اگر چهار شتر به عنوان زآات گرفته  )٢٥البالغه، نامه  نهج (.شوى بايد مراعات عدالت را بكنى

  . شده و شما دو ساعت در راه هستى، هر شترى را نيم ساعت مرآب خود قرار دهى

اگر يكى از حاجيان بخاطر زود رسيدن به مكه حيوانش را بيش از معمول : وانيمخ  در جاى ديگر مى

چون او نسبت به حيوان خود ظلم آرده . خسته آرده باشد، گواهى او را در مسائل حقوقى نپذيريد

   )وسائل الشيعه، آتاب الحج (.است

 آودآى در مكانى از مسجد نشسته باشد، حّتى اگر  به هر حال عدالت در اسالم در همه چيز مى

   )المسائل توضيح (.باشد و او را از جاى خود بلند آرده ودر آن مكان نماز خوانديم نمازمان ايراد دارد

  

  ها   نمونه

قرآن به آسانى از مردم حجاز آه براى خود امتيازى قائل بودند و مسير خود را از ساير مردم جدا  * 

َافيضوا «دهند انجام دهيد  دند دستور داد از همان طريقى آه مردم مراسم حج را انجام مىآر مى

و هرگاه ثروتمندان از انبيا تقاضاى طرد فقرا را داشتند، پاسخ  )١٩٩بقره،   (»من َحيُث َافاَض الّناس

   )٢٩هود،   (»ما أَنا ِبطاِرد اّلذين آمنوا«. آنم شنيدند آه هرگز آنان را طرد نمى مى

مردم از هر نژاد و : پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله در آخرين سفر خود، مردم را جمع آرد و فرمود * 

   )٣٤٨ ، ص٢ سفينة البحار، ج (.اى باشند برابرند قبيله

ند آه سهم عليه السالم درخواست آرد بعضى سياستمداران و مصلحت انديشان از حضرت على * 

هاى  فقرا و بردگان را از سهم افراد برجسته جدا آن و به نخبگان اجتماعى سهم بيشترى بده تا پايه

آيا : حضرت فرمود. حكومتت محكم شود و آنان آارشكنى نكنند و به معاويه ملحق نشوند

الشيعه،  وسائل (.هر آس خواست بماند و هر آه خواست برود!! خواهيد آه من باج بدهم؟ مى

هايى آه در زمان قبل از  تمام ولخرجى: و همين امام عزيز در آغاز حكومتش فرمود )١٠٧ ، ص١٥ ج

آنم، حّتى اگر براى مهريه همسرانشان يا خريد  المال واريز مى من بوده را پس گرفته و به بيت

   )١٥نهج البالغه، خطبه  (.بردگان صرف شده باشد

حّتى اگر مال از شخص من باشد به طور مساوى تقسيم : فرمود عليه السالم مى حضرت على * 

   )١٢٦البالغه، خطبه  نهج (.باشد) وبيت المال(آنم تا چه رسد به اينكه مال خدا  مى



رود، حاآمى است آه به  اّول آسى آه به دوزخ مى: رسول خداصلى اهللا عليه وآله فرمودند * 

   )ميزان الحكمة (.نكندعدالت رفتار 

اگر آسى سرپرست ده نفر باشد ولى ميان آن افراد به عدالت رفتار : خوانيم در حديث ديگرى مى * 

   )ميزان الحكمه (.شود نكند، در قيامت دست و پا بسته محشور مى

انم فداى آتابى آه در هر آلمه اى از نكاتى بود آه براى من طلبه از آيه آشف شد، ج   اينها گوشه

  . آند آن درسهايى است آه زمين و زمان آن را آهنه نمى

خواهم يك سطر بنويسيد آه در هر آلمه   براى آنكه بهتر به عظمت اين آتاب پى ببريم از شما مى

  !! آن نكاتى جاودانه و آارگشا و صحيح و منطقى نهفته باشد

  ! اى از قرآن ما را بعد از آنكه هدايت آردى، دچار لغزشها قرار مده ر آلمهتو را به حّق ه! پروردگارا * 

  

  » ١٠« آيه   

   ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوْا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوْا اللََّه َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن 

صلح و آشتى ) در صورت اختالف و نزاع(دران خود  همانا مؤمنين با يكديگر برادرند، پس ميان برا

  . برقرار آنيد و تقوى داشته باشيد تا مورد ترّحم خداوند قرار گيريد

  : ها  نكته

  اين آيه رابطه مؤمنان با يكديگر را همچون دو برادر دانسته است آه در اين تعبير نكاتى نهفته 

  : است از جمله

  .  بيگانه، يگانه وبازوى يكديگرنددو برادر در برابر:  الف

  . دوستى دو برادر عميق است:  ب

رود ولكن  بكار مى... امروز براى اظهار عالقه آلمات رفيق، دوست، هم شهرى، هم وطن و:  ج

  . هاست ترين واژه اسالم آلمه برادر را بكار برده است آه عميق

  .  دوستى دو برادر متقابل است:  د

 (.دهند ر حديث دو برادر دينى به دو دست تشبيه شده است آه يكديگر را شستشو مىد:  ه 

   )محّجةالبيضاء

تكرار شده آه نشانه توّجه اسالم به » اصلحوا«  در اين آيه و آيه قبل، در مجموع سه بار جمله 

  . مسئله صلح است

هاى  ر، سوءظن، تبليغات سوء، انتقام و فتنه  از آنجا آه در درگيرى مسلمين عوارض تلخى مثل قه

باشد، لذا قرآن در اين دو آيه با جمالت  زياد مى) مراد از جنگ، ماجراى آيات قبل است(پس از جنگ 

هاى ناشى از جنگ  بر زخم» اصلحوا، اقسطوا، ُيحّب المقسطين، ِاخَوة، َاخَويكم، اّتقوا، ُترحمون«

  .  مرهم گذاشته است



  : ها  پيام

... مسائل اقتصادى، سياسى، نژادى، جغرافيايى، تاريخى و. (رمز برادرى تنها در ايمان است -١ 

  » اخوة اّنما المؤمنون«) وجود بياورد تواند در مردم روح برادرى به نمى

   جان گرگان و سگان از هم جداست 

  هاى شيران خداست  مّتحد جان

  » انما المؤمنون اخوة«.  به زمان، سّن، شغل و مكان نيستبرادرى بر اساس ايمان، مشروط -٢ 

آرى، ميان والدين و فرزند برترى است، ولى ميان (» اخوة«. آسى خود را برتر از ديگران نداند -٣ 

  ) برادران مساوات است

  » فاصلحوااخوة «. آور استفاده آنيم آميز، روانى و انگيزه براى صلح وآشتى دادن، از آلمات محّبت -٤ 

  » فاصلحوا«. صلح دادن بر همه مسلمانان واجب است، نه تنها بر گروهى خاص - ٥ 

  » بين اخويكم«. اصالح آننده نيز برادر طرفين درگير است -٦ 

بعضى آفات اصالح (» و اتقوا... فاصلحوا«. اصالح و آشتى دادن نيز آفاتى دارد آه بايد مراقب بود -٧ 

  ...) عبارتند از خودنمايى، توّقع، ظلم در اصالح دادن، مّنت گذاشتن وگرى  و ميانجى

  » ترحمون... واتقوا... فاصلحوا«. جامعه درگير، از دريافت رحمت الهى محروم است - ٨ 

  » ترحمون... فاصلحوا«. صلح و صفا، مقّدمه دريافت رحمت الهى است -٩ 

  

   اخّوت و برادرى 

ِاّن الِعّزة «: فرمايد مثال مى. آند متيازات اسالم آن است آه اصالحات را از ريشه شروع مى  يكى از ا

آند آه چرا به خاطر آسب عّزت  تمام عّزت براى خداست، بعد موعظه مى )٦٥يونس،   (»ِلّله َجميعًا

ها از  تمام قدرت )١٦٥بقره،   (»اّن القّوة ِلّله َجميعًا«: فرمايد يا مى. رويد به سراغ اين و آن مى

  ؟ !گيرد آه چرا هر ساعتى دور يك نفر هستيم اوست، بعد نتيجه مى

اآنون آه همه برادر : فرمايد همه مؤمنين با يكديگر برادرند، بعد مى: فرمايد  در اين آيه نيز مى

  . هستيد، قهر و جدال چرا؟ پس همه با هم دوست باشيد

  . صالح فرد و جامعه بايد مبناى فكرى و اعتقادى را اصالح آرد، بعد رفتار انسان را بنابراين براى ا

در صدر اسالم پيامبرصلى اهللا .   طرح برادرى وُاخّوت وبكارگيرى اين واژه، از ابتكارات اسالم است

 حضور داشتند آه جبرئيل نازل شد و» نخيله«عليه وآله به همراه هفتصد و چهل نفر در منطقه 

خداوند ميان فرشتگان عقد برادرى بسته است، حضرت نيز ميان اصحابش عقد ُاخّوت بست : فرمود

  : مثًال. شد و هر آس با ديگرى آه همفكرش بود برادر مى

 -مصعب با ابواّيوب انصارى  -طلحه با زبير  -سلمان با ابوذر  -عثمان با عبدالرحمن  - ابوبكر با عمر 

عايشه با حفصه  -مقداد با عّمار  -جعفر طّيار با معاذبن جبل  -ابودرداء با بالل  -حمزه با زيدبن حارثه 



 (.ام السلمه با صفّيه و شخص پيامبرصلى اهللا عليه وآله با حضرت على عليه السالم برادر شدند -

   )٣٣٥ ، ص٣٨ بحار، ج

بن عمر و عمربن  عبداللَّه(و نفر از شهدا  در جنگ ُاحد پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله دستور داد د

 ٢١٤ ، ص١٤ شرح ابن الحديد، ج (.را آه ميانشان برادرى برقرار شده بود، در يك قبر دفن آنند) جموح

   )١٢١ ، ص٢٠ ؛ بحار، ج

رى ولى براد )١٠١مؤمنون،   (»فال َانساب بينهم«  برادرى نسبى در روزى گسسته خواهد شد، 

   )٤٧حجر،   (»ِاخوانًا على ُسُرٍر متقاِبلين«. دينى حّتى روز قيامت پايدار است

  ُاخّوت در ميان زنان مؤمنه نيز هست، چنانكه در جاى ديگر تعبير اخّوت در مورد زنان نيز بكار رفته 

   )١٧٦نساء،   (»وان آانوا ِاخَوة رجاًال و نساًء«. است

درى بايد تنها براى خدا باشد، اگر آسى با ديگرى بخاطر دنيا برادر شود، از آنچه در نظر دارد   برا

قرآن  )١٦٧ ، ص٧٤ بحار، ج (.آيند شود واين گونه برادران در قيامت به صورت دشمن در مى محروم مى

 َبعضهم ِلَبعض َعدوٌّ اّال اَالخّالُء َيومئذ«. با هم دشمنند جز مّتقين درقيامت دوستان: فرمايد مى

   )٦٧زخرف،   (»المّتقين

تر از گرفتن برادر است، حفظ برادرى است و در روايات از آسانى آه برادران دينى خود را    آنچه مهم

آنند به شّدت انتقاد شده است تا آنجا آه سفارش شده است آه اگر برادران از تو فاصله  رها مى

   )٧١ ، ص٧٨بحار، ج   (»ِصْل َمن َقطعك«. آنان رفت و آمد داشته باشگرفتند، تو با 

از ميان برادران دينى به آسانى آه سابقه بيشترى دارند توّجه بيشترى : خوانيم   در روايات مى

واگر بخواهيد در انتخاب برادر به دنبال افراد . آنيد و اگر از آنان لغزشى مشاهده شد تحّمل آنيد

   )ميزان الحكمه (.مانيد عيب باشيد، بدون برادر مى ىب

هاى بزرگى در نظر    در روايات براى آسانى آه مشكل برادران دينى خود را حل نمايند، پاداش

اگر شخصى مشكلى را از برادرى برطرف آند، خداوند صد هزار : خوانيم گرفته شده تا آنجا آه مى

   () اخوة(ميزان الحكمة  (.آند  مىحاجت او را در قيامت حل

مؤمن برادر مؤمن است، مانند يك جسد آه اگر بخشى از بدن :   امام صادق عليه السالم فرمود

سعدى اين حديث را به شعر درآورده  )١٣٣ ، ص٢ آافى، ج (.ناراحت شد همه بدن ناراحت است

  : است

   بنى آدم اعضاى يكديگرند 

  آه در آفرينش ز يك گوهرند 

   چو عضوى به درد آورد روزگار 

  دگر عضوها را نماند قرار 

   تو آز محنت ديگران بى غمى 



  نشايد آه نامت نهند آدمى 

  

   حقوق برادرى 

مسلمان بر برادر مسلمانش سى حق دارد آه بايد آن :   رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمود

  : ق ادا گردد از جملهحقو

دفاع در برابر  - ٥. قبول عذر -٤. جبران اشتباهات -٣. پنهان آردن اسرار -٢. عفو و مهربانى -١ 

 -١٠. تشيع جنازه -٩. عيادت به هنگام بيمارى - ٨. ها عمل به وعده -٧. خيرخواهى -٦. بدخواهان

هايى آه از جانب برادر  تشّكر از نعمت -١٢. جزا دادن به هداياى او -١١. پذيرفتن دعوت و هديه او

برآوردن  -١٥. حفظ ناموس او -١٤. آوشش در يارى رسانى به او -١٣. آند دينى خود دريافت مى

به عطسه  -١٨. اش را راهنمائى آند گمشده -١٧. گرى براى حل مشكالتش واسطه -١٦. حاجت او

هديه او را  -٢١. ه او احترام گذاردبه سخن وگفت -٢٠. سالمش را پاسخ دهد -١٩. او تهنيت گويد

او  -٢٤. دوست او را دوست بدارد وبا او دشمنى نكند -٢٣. سوگندش را بپذيرد -٢٢. خوب تهيه آند

، ٧٤ بحار، ج (...خواهد براى او نيز بخواهد و هر چه را براى خود مى -٢٥. را در حوادث تنها نگذارد

   )٢٣٦ ص

» اّنما المؤمنون ِاخَوة«پيامبراآرم صلى اهللا عليه وآله بعد از تالوت آيه : وانيمخ   در حديث ديگرى مى

ترين افراد آنان تعّهدى آرد، همه آنان موّظفند  خون مسلمانان با هم برابر است، اگر ساده: فرمودند

بايد به آن مثًال اگر يك مسلمان عاّدى به آسى پناه يا َامان داد، ديگران . به آن تعّهد پايبند باشند

و هم َيٌد على َمن «. تعّهد پايبند باشند و همه در برابر دشمن مشترك، يك دست بسيج شوند

   )٧٣ ، ص١ تفسير قمى، ج  (»َسواهم

تحف  (.اگر برادرت را دوست ندارى، برادر تو نيست: عليه السالم به آميل فرمود   حضرت على

   )١٧١ العقول، ص

بحار، ج   (»َسلمان ِمّنا اهل البيت«تواند در َمدار اولياى خدا قرار بگيرد،  سان، با ايمان آامل مى  ان

چنانكه . شود همان گونه آه با آفر، از َمدار خارج مى. سلمان از ما اهل بيت است )١٢٣ ، ص١٠

  . او از تو نيست )٤٦هود،   (»اّنه ليس من اهلك«: خداوند در مورد فرزند نوح به آن حضرت فرمود

  

   بهترين برادر 

  : خوانيم گونه مى   در روايات نشانه بهترين برادر را اين

 بهترين برادران تو آسى است آه دلسوز و خيرخواه تو باشد و حّتى با تندخوئى تو را به سوى 

تو دوست شده باشد، رفتارش تو را اطاعت خدا سوق دهند، مشكل تو را حل نمايد و براى خدا با 



رشد دهد، گفتارش به دانش تو بيفزايد، به سراغ لغزشهاى تو نرود و از اينكه در دام هوسها بيفتى 

  . جلوگيرى نمايد و اگر عيبى ديد تذّآر دهد

 نسبت به نماز توّجه داشته باشد و اهل حيا و امانت و صداقت باشد و در تنگدستى و توسعه تو را 

   )ميزان الحكمه (.اموش نكندفر

  

   صلح و آشتى در قرآن 

  در اين آيه خوانديم آه مؤمنان برادرند، پس ميان آنان صلح و آشتى برقرار آنيد؛ به همين مناسبت 

  : آنيم پيرامون مسئله صلح و آشتى  دادن مطالبى را بيان مى

، )١انفال،   (»وَاصِلحوا ذاَت بينكم«، اصالح، )١٢٨نساء،   (»َخيروالصُّلُح «صلح، : هاى  در قرآن واژه

  (»اللَّه بينهما ِان ُيريدا ِاصالحًا ُيَوفِّق«، توفيق، )١٠٣عمران،  آل  (»َفَاّلف بين قلوبكم«تأليف قلوب، 

دهنده توّجه اسالم  بكار رفته آه نشان )٢٠٨بقره،   (»ُادخُلوا ِفى السِّلم آاّفة«و ِسلم،  )٣٥نساء، 

  . آميز و شيرين است به صلح و صفا و زندگى مسالمت

  

   اهمّيت آشتى 

. هاى مسلمانان است هاى الهى آه خداوند در قرآن مطرح آرده است، ُالفت ميان دل   از نعمت

به ياد آوريد آه شما قبل از اسالم با يكديگر  )١٠٣مران، آل ع  (»ُآنتم َاعداء َفَاّلَف بين قلوبكم«

چنانكه ميان قبيله اوس و خزرج يكصد . هاى شما الفت برقرار آرد دشمن بوديد، پس خداوند ميان دل

  . و بيست سال درگيرى و فتنه بود و اسالم ميان آنان صلح برقرار آرد

ان «. ت بخشودگى و رحمت از جانب خداوند است  اصالح و آشتى دادن، زآات آبرو و سبب درياف

گرى خوبى ميان مسلمين  هر آس واسطه )١٢٩نساء،   (»ُتصلحوا و تّتقوا فاّن اللَّه آان غفورًا رحيمًا

  (»َمن َيشَفع َشفاعًة َحسنة َيكن َله َنصيٌب منها«. انجام دهد، پاداِش در شأن دريافت خواهد آرد

   )٨٥نساء، 

  : اى قرار داده است، از جمله   اسالم براى اصالح ميان مردم، احكام ويژه

ال «. دروغى آه از گناهان آبيره است، اگر براى آشتى واصالح گفته شود، جرم و گناهى ندارد -١ 

   )٢٤٢ ، ص٦٩ بحار، ج  (»ِآذَب على الُمصِلح

  ( شيطان و سبب دغدغه بينندگان و مورد نهى است،نجوا و درگوشى سخن گفتن آه از اعمال -٢ 

ال َخيَر فى آثير ِمن َنجواهم اّال َمن «. اگر براى اصالح و آشتى دادن باشد، گناهى ندارد )١٠مجادله، 

   )١١٤نساء،   (»َامر ِبصَدقٍة او َمعروٍف او ِاصالح بين الّناس



و شكستن آن حرام است، اّما اگر آسى سوگند ياد آند آه با اينكه عمل به سوگند واجب  -٣ 

. داند دست به اصالح و آشتى دادن ميان دو نفر نزند، اسالم شكستن اين سوگند را مجاز مى

   )٢٢٤بقره،   (»الناس تصلحوا بين...والتجعلوا اللَّه ُعرَضة اليمانكم ان«

د يكى از اصحاب پيامبر اختالف شد و پدر عروس سوگند خوانيم آه ميان دختر و داما  در تفاسير مى

اين آيه نازل شد آه سوگند را وسيله ترك نيكى و تقوى و اصالح قرار . ياد آرده بود آه دخالت نكند

  . ندهيد

با اينكه عمل به وصّيت، واجب و ترك آن حرام است، اّما اگر عمل به وصّيت ميان افرادى فتنه و  -٤ 

. دهد آه وصّيت ترك شود تا ميان مردم صلح و صفا حاآم باشد ، اسالم اجازه مىآورد آدورت مى

   )١٨٢بقره،   (»َفَمن خاَف ِمن ُموٍص ُجُنفًا َاو ِاثمًا َفأصلح بينهم فال ِاثَم عليه«

با اينكه خون مسلمان محترم است، اّما اگر بعضى از مسلمانان دست به تجاوز و آشوب زدند،  - ٥ 

فقاتلوا اّلتى «. اسالم براى برقرارى صلح و امنّيت اجازه آشتن آن ياغيان آشوبگر را داده است

   )٩حجرات،   (»َتبغى

  

   موانع صلح وآشتى 

  :   در قرآن و روايات، موانعى براى صلح و آشتى معرفى شده است از جمله

 )٢٠٨بقره،   (»لسِّلم آاّفة و ال تّتبعوا خطوات الشيطانادخلوا فى ا«: فرمايد قرآن مى. شيطان -١ 

اّنما ُيريد «: فرمايد و در جاى ديگر مى. يعنى همه در صلح و صفا وارد شويد و از شيطان پيروى نكنيد

ا اراده ؛ شيطان براى شما دشمنى و آينه ر)٩١مائده،   (»الّشيطان َان ُيوقع بينكم الَعداوَة و الَبغضاء

  . آرده است

؛ صلح بهتر است، )١٢٨نساء،   (»و الّصلح َخير و ُاحِضَرِت اَالنفس الشُّّح«. دوستى وبخل مال -٢ 

  . ورزند گرچه مردم حرص و بخل مى

  . تكّبر وغرور نيز گاهى مانع برقرارى اصالح وآشتى است -٣ 

  

  اى از عوامل رحمت الهى   گوشه

را مورد دّقت نظر قرار دهيم، به بعضى » لعّلكم ُترحمون«هاى  اگر به قرآن مراجعه آنيم وتنها جمله  

  :  از عوامل دريافت رحمت خواهيم رسيد از جمله

هذا «، )١٣٢آل عمران،  (»...واطيعوا اللَّه و الّرسول«. پيروى از خدا و رسول وآتاب آسمانى -١ 

   )١٥٥انعام،   (»لعّلكم ترحمون...فاّتبعوه... آتاب

   )٥٦نور،   (»لعّلكم ترحمون... اقيموا الصلوة واتوا الزآاة«. اقامه نماز و پرداخت زآات -٢ 

  » لعّلكم ترحمون... فاصلحوا«. ايجاد صلح وصفا ميان مسلمانان -٣ 



   )٤٦نمل،   (» ترحمونلوال تستغفرون الّله لعّلكم«. استغفار و توبه -٤ 

اعراف،   (»لعّلكم ترحمون... و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له«. گوش جان سپردن به تالوت قرآن - ٥ 

٢٠٤(   

  

   عوامل دريافت رحمت در روايات 

مول رحمت خدا عليهم السالم آه ِعدل قرآن هستند نيز براى مش بيت   در رواياتى از پيامبر واهل

  :  خورد از جمله شدن  سفارشاتى به چشم مى

هر آس  )٤١٥ ، ص٢ الشيعه، ج وسائل  (»َمن عاَد مؤِمنًا خاَض الرَّحمة َخوضًا«. عيادت مؤمن بيمار -١ 

  . به عيادت بيمار مؤمنى برود، غرق در رحمت الهى شده است

به طبقه محروم  )٥٤ ، ص٩ مستدرك، ج (»...اطلبوا الّرحمةِارَحموا ُضعفائكم و «. آمك به ضعفا -٢ 

  . رحم آنيد و با اين عمل خود، از خداوند طلب رحمت نمائيد

در روايات بسيار سفارش شده است آه به آسانى آه دختران متعّدد دارند . ترّحم به عيالمندان -٣ 

  .  آمك آنيد

ن و معانقه با برادران دينى خود نيز از اسباب دريافت رحمت دعا، نماز، سخن نرم، دست داد -٤ 

   )٣١ ، ص٧ الشيعه، ج وسائل (.الهى است

افراد گرفتارى آه براى حل مشكل خود به شما : خوانيم در روايات مى. رفع گرفتارى مردم - ٥ 

   )٢٠٦ ، ص٢ آافى، ج (.آنند رحمت الهى هستند، آنان را رد نكنيد مراجعه مى

  

  

  » ١١« آيه   

  َأن    َأن َيُكوُنوْا َخْيرًا مِّْنُهْم َوَلا ِنَسآٌء مِّن نَِّسآٍء َعَسى  َيَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا َلا َيْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْوٍم َعَسى

اَبُزوْا ِباْلَأْلَقِب ِبْئَس اِلاْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد اْلِإيَمِن َوَمن لَّْم َيُتْب َيُكنَّ َخْيرًا مِّْنُهنَّ َوَلا َتْلِمُزوْا َأنُفَسُكْم َوَلا َتَن

  َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَِّلُموَن 

شدگان بهتر از  مبادا قومى قوم ديگر را مسخره آند، شايد مسخره! ايد  اى آسانى آه ايمان آورده

ند، شايد آنان بهتر از اينان باشند و در ميان آنندگان باشند و زنان، زنان را مسخره نكن مسخره

فسق بعد از ايمان، بد رسمى ) زيرا. (هاى بد نخوانيد خودتان عيبجويى نكنيد و يكديگر را با لقب

مسخره وعيبجويى و بدنام بردن ديگران، خروج از َمدار ايمان و فسق است آه سزاوار شما (است، 

  . د، پس آنان همان ستمگرانندتوبه نكن) از اين اعمال(و هر آس ) نيست

  : ها  نكته



وآلمه  )آتاب العين  (عيبجويى پشت سر است» َهمز«عيبجويى روبرو و آلمه » َلمز«  آلمه 

   )لسان العرب (.صدازدن ديگران با لقب بد است» َتناُبز«

شود آه برادرى را از بين  مطرح مى  در آيه قبل، مسئله برادرى مطرح شد و در اين آيه مسائلى 

برد و همچنين در آيات قبل سخن از درگيرى و اصالح بود، در اين آيه به بعضى از عوامل و  مى

  . آند هاى فتنه و درگيرى آه مسخره، تحقير و بدنام بردن است اشاره مى ريشه

 جلوگيرى از مسخره و سازى محيط اجتماعى و  آرى، يكى از برآات عمل به دستورات اسالم، سالم

  . بدنام بردن يكديگر است

  : ها  پيام

  » يا اّيها اّلذين آمنوا اليسخر«. آردن بندگان خدا سازگار نيست ايمان به خدا، با مسخره -١ 

. دارد نبايد در شيوه باز داشتنش توهين باشد آسى آه مردم را از توهين به ديگران باز مى -٢ 

آننده  آه به معناى اين است آه شما مسخره» التسخروا«: و نفرمود» ماليسخر قوم من قو«

  . هستيد

بعد از بيان برادرى، صلح و (» ...اليسخر قوم«. مسخره، آليد فتنه، آينه و دشمنى است -٣ 

  ) آشتى، از مسخره آردن نهى شده است

، بايد مطالب براى هر دسته از اى مهم يا مخاطبان متنّوع هستند در شيوه تبليغ آنجا آه مسئله -٤ 

  » والنساء من نساء... قوم من قوم«. مخاطبان تكرار شود

عسى «. هاى فساد رفت در شيوه تربيت وارشاد مردم بايد به سراغ خشك آردن ريشه - ٥ 

  » يكونوا خيرا ان

  ريشه مسخره آردن، احساس خودبرتربينى است آه  (

نبايد خود را بهتر از ديگران بدانيد، شايد او بهتر از شما : فرمايد  و مىخشكاند  قرآن اين ريشه را مى

  ) باشد

. نگر وامروزبين باشيم ما از باطن مردم آگاه نيستيم، پس نبايد ظاهربين، سطحى -٦ 

  » ...يكونوا خيرًا ان عسى«

و التلمزوا «. تهمه مردم از يك جوهرند و عيبجويى از مردم در حقيقت عيبجويى از خود اس -٧ 

  » انفسكم

گويند، پس نقل عيب  عيبجويى از ديگران، آنان را به فكرانتقام انداخته و آنها نيز عيب تو را مى - ٨ 

  » و التلمزوا انفسكم«. ديگران، در آينده آشف عيوب خود است

» التنابزوا«(. شود ماند، دير يا زود مسئله به دو طرف آشيده مى مسخره، يك طرفه باقى نمى -٩ 

  ) براى آار طرفينى است



البّته » و من لم يتب فاولئك هم الظالمون«. براى مسخره آردن و نام بد بردن، توبه الزم است -١٠ 

توبه آسانى آه حّقى را آتمان . توبه تنها به زبان نيست، بلكه توبه تحقير آردن، تكريم نمودن است

و توبه آسانى  )١٦٠بقره،   (»تابوا و اصلحوا و بّينوا«. باشد مىاند  اند، بيان آنچه آتمان نموده آرده

  » تابوا و اصلحوا«. اند، اصالح آار خود است آه دست به فساد زده

فاولئك هم «. مسخره، تجاوز به حريم افراد است آه اگر مسخره آننده توبه نكند، ظالم است -١١ 

  » الظالمون

  

  ى ديگران  مسخره و استهزا

  استهزا، در ابتداى نظر يك گناه، ولى در باطن چند گناه است؛ مثًال در مسخره آردن، گناهاِن 

تحقير، خوار آردن، آشف عيوب، اختالف افكنى، غيبت، آينه، فتنه، تحريك، انتقام و طعنه به ديگران 

  . نهفته است

  

  هاى مسخره   ريشه

َويٌل ِلكّل ُهَمزة ُلَمزة، اّلذى «: فرمايد استه از ثروت است آه قرآن مىگاهى مسخره آردن برخ -١ 

واى بر آسى آه به خاطر ثروتى آه اندوخته است، در برابر  )٢ - ١همزه،   (»َجمع ماال و َعّدده

  .  آند سر او عيبجويى مى انسان و پشت

َفِرحوا «: فرمايد آن درباره اين گروه مىگاهى ريشه استهزا، علم و مدارك تحصيلى است آه قر -٢ 

آنان به علمى آه دارند شادند و  )٨٣غافر،   (»بما ِعندهم ِمن الِعلم و حاَق بهم ما آانوا به َيستهزؤن

  .  آردند، آنها را فرا گرفت آنچه را مسخره مى

 )١٥فّصلت،   (» ِمّنا ُقّوةَمن َاشدُّ«: گفتند آّفار مى. گاهى ريشه مسخره، توانايى جسمى است -٣ 

  آيست آه قدرت و توانايى او از ما بيشتر باشد؟  

آّفار فقرايى را . گاهى انگيزه مسخره آردن ديگران، عناوين و القاب دهان پر آن اجتماعى است -٤ 

 )٢٧هود،   (» أراِذُلناما َنراك اّتبعك اّال اّلذين هم«: گفتند آردند و مى آه همراه انبيا بودند تحقير مى

  .  بينيم ما پيروان تو را جز افراد اراذل نمى

  . گاهى تفريح و سرگرمى منشأ مسخره است - ٥ 

مثًال گروهى از . شود گاهى طمع به مال و مقام، سبب انتقاد از انسان در قالب مسخره مى -٦ 

و منهم َمن «: فرمايد آردند، قرآن مى ويى مىپيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله درباره زآات عيبج

ريشه  )٥٨توبه،   (»َيلمُزك فى الّصدقات فان ُاعطوا منها َرضوا و ِان لم ُيعطوا منها اذا هم َيسَخطون

شوند، ولى اگر ندهى  اين انتقاد طمع است آه اگر از همان زآات به خود آنان بدهى راضى مى

  .  نمايند يى مىهمچنان عصبانى شده و عيبجو



همين آه حضرت موسى دستور ذبح گاوى را داد، . گاهى ريشه مسخره جهل و نادانى است -٧ 

أعوُذ بالّله َان َاآوَن من «: عليه السالم گفت آنى؟ موسى آيا مسخره مى: اسرائيل گفتند بنى

نى مسخره برخاسته از جهل يع. برم آه از جاهالن باشم به خدا پناه مى )٦٧بقره،   (»الجاهلين

  . است و من جاهل نيستم

  

   تحقيرهاى ناخواسته 

: دهى؟ گفت زآات مال خود را چگونه مى:   امام صادق عليه السالم از يكى از ياران خود پرسيد

  .  پردازم آيند و من مى فقرا نزد من مى

: فرمايد زيرا خداوند مى!  اين آار را تكرار نكناى، هرگز آگاه باش آه آنان را ذليل آرده:  امام فرمود

   )١٠٥ ، ص٩ مستدرك، ج (.هرآس دوست مرا ذليل آند، در آمين جنگ با من نشسته است

  

   درجات مسخره 

َابالّله و «: خوانيم در قرآن مى. تر است تر باشد، استهزاى او خطرناك شونده مقّدس   هر چه مسخره

  .  آنيد آيا خدا و آيات و رسول او را مسخره مى )٦٥توبه،   (» َرسوِله ُآنتم َتستهزؤنآياته و

  پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله روز فتح مكه همه مشرآان را بخشيد، جز آسانى آه آارشان 

  .  هجو و تمسخر بود

 (. اعالن جنگ با خداستذليل آردن بنده مؤمِن خدا، به منزله: خوانيم   در حديث مى

   )٢٧٠ ، ص١٢ الشيعه، ج وسائل

  

  آردن   عواقب مسخره

  : آنندگان است، از جمله   با توّجه به آيات و روايات، عواقب بدى در آمين مسخره

ير آسانى آه در دنيا مؤمنان را با لبخند و غمزه و فكاهى تحق: خوانيم در سوره مطففين مى:  الف

فاليوم اّلذين آمنوا من الكّفار «. آردند، در قيامت مورد تحقير و خنده بهشتيان قرار خواهند گرفت

   ( ٣٤مطففين،   (»َيضَحكون

ان َتسخروا مّنا فاّنا َنسخُر «. آنندگان، مسخره شدن در همين دنيا است گاهى آيفر مسخره:  ب

   )٣٨هود،   (»منكم آما َتسخرون

يا َحسَرًة على الِعباد ما يأتيهم من «. روز قيامت براى مسخره آنندگان روز حسرت بزرگى است:  ج

   )٣٠يس،   (»رسوٍل اّال آانوا به َيستهزؤن

بحار،   (»ماَت ِبَشّر َميَتة«. دهد مسخره آننده با بدترين وضع جان مى: خوانيم در حديث مى:  د

   )١٤٥ ، ص٧٢ ج



آند،  زند يا آالمشان را رّد مى آسى آه بر مؤمنان طعنه مى: امام صادق عليه السالم فرمود:  ه 

   )٢٧٠ ، ص١٢الشيعه، ج  وسائل (.خدا را رّد آرده است

   خاطره 

اى يكى از آارهاى مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه وآله تغيير نام افراد و مناطقى بود آه دار * 

اى براى تمسخر و  هاى بد، وسيله زيرا نام )٣٦٢ ، ص٤  و ج٧٦ ، ص٣ اسد الغابة ج (.نامى زشت بودند

  . شوند تحقير مى

درود بر : عقيل برادر حضرت على عليه السالم بر معاويه وارد شد، معاويه براى تحقير او گفت * 

درود بر آسى آه عّمه : يز فورى پاسخ دادعقيل ن! آسى آه عمويش ابولهب لعنت شده قرآن است

 ؛ ١١٢ ، ص٤٢ بحار، ج ()يعنى زن ابولهب آه دختر عّمه معاويه بود. (است» حّمالة الحطب«او 

   )٣٨٠ ، ص٢ الغارات، ج

  

  

  » ١٢« آيه   

نَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوَلا َتَجسَُّسوْا َوَلا َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعضًا   َيَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا اْجَتِنُبوْا َآِثيرًا مَِّن الظَّنِّ ِإ

  َأُيِحبُّ َأَحُدُآْم َأن َيْأُآَل َلْحَم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقوْا اللََّه ِإنَّ اللََّه َتوَّاٌب رَِّحيٌم 

و . (ها گناه است ها دورى آنيد، زيرا بعضى گمان از بسيارى از گمان! ايد  اى آسانى آه ايمان آورده

تجّسس نكنيد و بعضى از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا هيچ يك از شما دوست دارد ) در آار ديگران

دانيد و از خداوند پروا آنيد، همانا خداوند  پس آن را ناپسند مى! آه گوشت برادر مرده خود را بخورد

  .  پذير مهربان است توبه

  : ها نكته 

  در قرآن نسبت به حسن ظن سفارش شده است، ولى از گمان بد نسبت به مسلمين نهى 

لوال ِاذ َسِمعُتموه َظّن المؤمنوَن و المؤمنات بَانفِسهم «: خوانيم مثًال در سوره نور مى. گرديده است

  ها حسن ظن نداريد؟  چرا درباره بعضى شنيده )١٢نور،   (»َخيرًا

گونه آه در آيه نهم اين سوره براى امنّيت و حفظ جان مردم، همه مسلمانان را مسئول    همان

مبارزه با ياغى دانست، اين آيه نيز براى امنّيت و حفظ آبروى مردم سوءظن، تجّسس و غيبت را 

  . حرام آرده است

ه هزاران مسئله توّجه دارد زنند، ولى اسالم ب دانان جهان از حقوق بشر حرف مى   امروز تمام حقوق

  . داند چنانكه غيبت را ضربه به حقوق بشرى مى. آه حقوقدانان از آن غافلند

آرى، گرگ نيز نسبت به گرگ . رحمانه تشبيه نشده است   هيچ گناهى مثل غيبت به دّرندگى بى

  ! آند اين آار را نمى



   و ليس الذِّئُب ياآل َلحَم ِذئب 

  نا َبعضًا َعيانا و َيأآُل َبعُض

شود؟ آيا اين نوع  چرا به خاطر يك لحظه غيبت آردن، عبادات چند ساله انسان محو مى:   سؤال

  آيفر عادالنه است؟ 

ريزد،  ها بدست آمده را مى همان گونه آه غيبت آننده در يك لحظه با غيبت آبروئى آه سال:  پاسخ

  . برد ده را از بين مىها بدست آور خداوند هم عباداتى آه او سال

  .   بنابراين محو عبادات چند ساله، يك آيفر عادالنه و به اصطالح مقابله به مثل است

  : ها  پيام

يا اّيها اّلذين «. سرى اعمال دورى نمايد ايمان همراه با تعّهد است و هر آس ايمان دارد بايد از يك -١ 

  ) تجّسس از آار مردم و غيبت از آنان سازگار نيستايمان، با سوءظن، (» ...آمنوا اجتنبوا

ها گناه  چون بسيارى از گمان. (براى دورى از گناهان حتمى بايد از گناهان احتمالى اجتناب آنيم -٢ 

  » اّن بعض الظن اثم... اجتنبوا«) هاى بد، دورى آنيم است، بايد از همه گمان

  » اّن بعض الظن اثم«. ئت انسان استاصل بر اعتماد، سالمتى، آرامت و برا -٣ 

مردم در جامعه اسالمى بايد هم در فكر مورد سوءظِن آسى قرار نگيرند و هم آسى آارشان را  -٤ 

  » ...التجسسوا و اليغتب... بعض الظن اثم«. تجسس نكند و هم در مجالس آبرويشان ريخته نشود

راه ورود به غيبت، اّول سوء ظن، بعد . ( مسدود آردهاى غيبت را براى نهى از غيبت بايد زمينه - ٥ 

شود، لذا قرآن به همان ترتيب نهى آرده  پيگيرى و تجّسس و پس از آشف عيب، غيبت شروع مى

  » التجسسوا وال يغتب... اجتنبوا آثيرًا من الظن«) است

يأآل «. رآور استگناه گرچه در ظاهر شيرين است، ولى در ديد باطنى و ملكوتى خباثت و تنّف -٦ 

باطن غيبت، خوردن گوشت مرده است و درباره هيچ گناهى اين نوع تعبير بكار (» لحم اخيه ميتًا

  ) نرفته است

  » أيحّب احدآم ان يأآل لحم اخيه... اليغتب«. در نهى از منكر از تعبيرات عاطفى استفاده آنيم -٧ 

  » ...أيحّب احدآم«. مثال و تمثيل استيكى از وسائل آموزش و تربيت، استفاده از  - ٨ 

أيحّب «. سپارند آنند و يا بدان گوش مى تعّجب از آسانى است آه ديگران را غيبت مى -٩ 

  » ...احدآم

شامل آوچك و بزرگ، » احدآم«. (غيبت حرام است، از هر سّن ونژاد ومقامى آه باشد -١٠ 

  )  شود ىم... مشهور و گمنام، عالم و جاهل، زن و مرد و

  » لحم اخيه«. مردم باايمان برادر وهمخون يكديگرند -١١ 

  » ...لحم اخيه«. آبروى انسان مثل گوشت بدن او وسيله قوام اوست -١٢ 

  » لحم اخيه«) چون آافر، برادر مسلمان نيست. (آافر غيبت ندارد -١٣ 



ى آه مورد غيبت است نيز چون حاضر همان گونه آه مرده قدرت دفاع از خود را ندارد، شخص -١٤ 

  » ميتًا«. نيست، قدرت دفاع از خود را ندارد

اى چيزى  اى جدا شود، امكان پر شدن جاى آن هست، ولى اگر از مرده اگر از بدن زنده قطعه -١٥ 

آرى، غيبت، آبروى مردم را بردن است و آبرو آه رفت . ماند آنده شود، جاى آن همچنان خالى مى

  » لحم اخيه ميتًا«. شود بران نمىديگر ج

  » يأآل لحم اخيه ميتًا«. غيبت آردن، دّرندگى است -١٦ 

  » واّتقوا اللَّه... اليغتب«. غيبت آردن، با تقوى سازگارى ندارد -١٧ 

ان اللَّه ... اليغتب«. توان گناه گذشته را جبران آرد بست وجود ندارد، با توبه مى در اسالم بن -١٨ 

  » ّواب رحيمت

  » رحيم تّواب«. عذرپذيرى خدا همراه بارحمت است -١٩ 

  

   اقسام سوء ظن 

  :   سوء ظن اقسامى دارد آه از بعضى آنها نهى شده است

آسى آه از ترس خرج و مخارج زندگى ازدواج : خوانيم سوء ظن به خدا، چنانكه در حديث مى -١ 

آند اگر تنها باشد خدا قادر است رزق او  وء ظن دارد؛ يعنى خيال مىآند، در حقيقت به خدا س نمى

گونه سوء ظن به خداوند، ممنوع  را بدهد، ولى اگر همسر داشته باشد، خدا قدرت ندارد و اين

  . است

  . سوء ظن به مردم، آه در اين آيه از آن نهى شده است -٢ 

انسان نبايد نسبت به خود حسن ظن داشته آرى، . سوء ظن به خود، آه مورد ستايش است -٣ 

درخطبه (عليه السالم در صفات مّتقين  حضرت على. عيب بپندارد باشد و همه آارهاى خود را بى

  .  يكى از آماالت افراد باتقوا آن است آه نسبت به خودشان سوء ظن دارند: فرمايد مى) همام

ر علم و ايمانشان آم است و با نور آم، انسان دانند، در حقيقت نو عيب مى  افرادى آه خود را بى

قّوه وارد سالنى شويد، جز اشياى بزرگ چيزى را  مثًال اگر شما با يك چراغ. بيند چيزى نمى

وارد سالن شويد، حّتى اگر چوب آبريت يا ته سيگار ) مانند پرژآتور(بينيد، ولى اگر با نور قوى  نمى

   .توانيد آن را ببينيد در سالن باشد مى

آيد و لذا گاهى   افرادى آه نور ايمانشان آم است، جز گناهان بزرگ چيزى به نظرشان نمى

و گناه را تنها اين قبيل آارها ! ايم اى باال نرفته از ديوار خانه! ايم ما آسى را نكشته: گويند مى

ند و به درگاه خدا ناله بين هاى ريز خود را مى پندارند، اّما اگر نور ايمانشان زياد باشد، تمام لغزش مى

اند، همان نور ايمان و  يكى از داليل آنكه امامان معصوم آن همه گريه و مناجات داشته. آنند مى

  . معرفت آنان بوده است



، )و هيچ سوء ظن درباره افكار و رفتار خود نداشت(بين شد   آرى، اگر آسى نسبت به خود خوش

  . آند هرگز ترّقى نمى

بيند و به آن  آند و راههاى طى شده را مى  است آه دائمًا به عقب خود نگاه مى او مثل آسى

ها  شود، ولى اگر آمى به جلو نگاه آند و راههاى نرفته را ببيند، خواهد دانست آه نرفته مغرور مى

  ! چند برابر راههايى است آه رفته است

به : فرمايد مى )١١٤طه،   (»رّب ِزدنى ِعلماُقل «بينيم قرآن به پيامبرش با دستور    آيا وقتى آه مى

تو با : فرمايد مى )١٥٩عمران،  آل  (»شاِورُهم ِفى اَالمر«دنبال زياد شدن علم خود باش، و با دستور 

هر لحظه از آارى آزاد : فرمايد مى )٧شرح،   (»فاذا َفَرغَت َفانَصب«مردم مشورت آن، و با دستور 

دى بايد آار جديدى را به شّدت دنبال آنى، با اين دستوراتى آه خداوند به اشرف مخلوقات دارد، ش

نياز از مشورت بدانيم و مسئولّيتمان را تمام شده  التحصيل و بى آيا صحيح است امثال ما خود را فارغ

  احساس آنيم و به خود حسن ظن داشته باشيم؟ 

بين و حسن ظن داشته باشيم، ولى بايد به الطاف الهى و   خوش بنابراين ما نبايد نسبت به خود

  . رفتار مردم حسن ظّن داشته باشيم

نگرى، غفلت از  ظن، سادگى، زودباورى، سطحى   توّجه به اين نكته نيز الزم است آه معناى حسن

ار غفلت هاى نابجا، دچ ُاّمت اسالمى هرگز نبايد به خاطر حسن ظن. ها نيست ها و شيطنت توطئه

  . شده ودر دام صيادان قرار گيرد

  

   غيبت چيست؟ 

  غيبت آن است آه انسان در غياب شخصى چيزى بگويد آه مردم از آن خبر نداشته باشند، چنانكه 

بنابراين انتقاد روبرو يا  )٦٠٤ و ٦٠٠ ، ص٨ الشيعه، ج وسائل (.اگر آن شخص بشنود ناراحت شود

  . دانند و يا اگر غيبت شونده ناراحت نشود، غيبت نيست ردم مىعيبى آه م

 در حرام بودن غيبت فرقى ميان غيبت آردِن زن و مرد، آوچك و بزرگ، آشنا و غريبه، معّلم و شاگرد، 

  . پدر و فرزند، مرده يا زنده نيست

اش خوب   آه ُمرد، دربارهها برداريد، آسى دست از سر مرده:   رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمود

   )٢٦٤الفصاحه، جمله  نهج (.بگوييد

  

   غيبت در روايات 

غيبت آننده اگر توبه آند، آخرين آسى است آه وارد بهشت :   امام صادق عليه السالم فرمود

   )١١٧ ، ص٩  جمستدرك، (.شود شود و اگر توبه نكند، اّولين آسى است آه به دوزخ برده مى مى



آند آه هر آس از ريختن آبروى    امام رضا عليه السالم از امام سجاد عليه السالم نقل مى

   )٢٥٦ ، ص٧٢ بحار، ج (.گيرد مسلمانان خود را حفظ آند، خداوند در قيامت لغزشهاى او را ناديده مى

اش   مردى را غيبت آند، تا چهل روز نماز و روزههر آس زن يا:   پيامبرصلى اهللا عليه وآله فرمودند

   )٢٥٨ ، ص٧٢ بحار، ج (.شود پذيرفته نمى

اى داده  در قيامت هنگامى آه نامه اعمال انسان به عّده:   پيامبرصلى اهللا عليه وآله فرمودند

خداوند نه : شود چرا آارهاى خوب ما در آن ثبت نشده است؟ به آنها گفته مى: گويند شود، مى مى

ايد  آند، بلكه آارهاى خوب شما به خاطر غيبتى آه آرده آند و نه آن را فراموش مى چيزى را آم مى

بينند  از بين رفته است، در مقابل افراد ديگرى هستند آه آارهاى نيك فراوانى در نامه عمل خود مى

هاى  واسطه غيبت آردن، نيكى به :گويند آنند آه اين پرونده از آنان نيست، به آنها مى و گمان مى

   )٢٥٩ ، ص٧٢ بحار، ج (.آسى آه شما را غيبت آرده، براى شما ثبت شده است

خون شما و مال شما و آبروى :   رسول خدا صلى اهللا عليه وآله در آخرين سفر خود به مّكه فرمودند

البالغه،  شرح نهج (. حج محترم استالحجة و اين ايام شما محترم است، همان گونه آه اين ماه ذى

   )٦٢ ، ص٩ الحديد، ج ابى ابن

تحرم الَجّنة على المغتاب «.خورد   در روايات، نام غيبت آننده در آنار آسى آمده آه دائمًا شراب مى

   )٢٦٠ ، ص٧٢ بحار، ج  (»و ُمدِمن الخمر

آند، ) و براى ديگران نقل(گيرى  در دينى خود را پىآسى آه عيوب برا: خوانيم   در روايات مى

   )٥٦٨ ، ص٢ داود ج  از سنن ابى٢٥٢ ، ص٥ محجة البيضاء، ج (.آند هاى او را آشكار مى خداوند زشتى

اگر آسى غيبت آند، روزه او باطل :   پيامبرصلى اهللا عليه وآله در آخرين خطبه در مدينه فرمودند

دار برخوردار است،  يعنى از برآات وآثار معنويى آه يك روزه )٢٥٤ ، ص٥ جةالبيضاء، جمح (.است

  . شود محروم مى

ترين ربا  يك درهم ربا از سى و شش زنا بدتر است و بزرگ:   پيامبر صلى اهللا عليه وآله فرمودند

   )٢٢٢ ، ص٧٢ بحار، ج (.معامله با آبروى مسلمان است

نشستن در مسجد به انتظار نماِز جماعت، عبادت است البّته مادامى آه : خوانيم  حديث مى  در

   )٣٥٧ ، ص٢ آافى، ج (.غيبت نكنيم

  

   جبران غيبت 

ايم اگر غيبت شونده از دنيا رفته است، بايد  هايى آه در گذشته مرتكب آن شده   براى جبران غيبت

اّما در صورتى آه او . پذير است اه خداوند عذرخواهى آنيم آه البّته خداوند توبهتوبه آرده و از درگ

به گفته (شود  ايم ناراحت مى زنده و در قيد حيات باشد، اگر به او بگوييم آه ما غيبت تو را آرده

م است آيا الز: قدس سره پرسيدم  گلپايگانى من از حضرت آيةاللَّه العظمى  (بعضى از مراجع تقليد



نه، زيرا اگر به او گفتيم آه : ايم تا ما را حالل آنند؟ فرمود به مردم بگوييم آه ما غيبت شما را آرده

بنابراين جبران . شود و ناراحت آردن مسلمان خود گناه ديگرى است ايم، ناراحت مى غيبت تو را آرده

، نبايد به او گفت، ))م نيستجا الز غيبت، استغفار است و حاللّيت خواستن از غيبت شونده در همه

بلكه بايد بين خود و خداوند توبه آنيم و اگر امكان دسترسى به شنوندگان است، به نحوى با ذآر 

شود از خود او  شونده ناراحت نمى ته را جبران آنيم و اگر غيبتخير و تكريم از آنها تحقير گذش

  . حاللّيت بخواهيم

اگر غيبت : فرمايد ساس حديثى از پيامبرصلى اهللا عليه وآله مى  شيخ طوسى در شرح تجريد بر ا

شونده غيبت را شنيده است، جبران آن به اين است آه نزد او برويم و رسمًا عذر خواهى آرده و 

حاللّيت بخواهيم، اّما اگر نشينده است، بايد هرگاه يادى از غيبت شونده آرديم، براى او استغفار 

   )٦٠٥ ، ص٨ الشيعه، ج وسائل  (»لغيبة أن تستغفر لَمن اغتبَته آّلما ذآرَتهاّن آّفارة ا«. نماييم

  

   موارد جواز غيبت 

  : آنيم   در مواردى غيبت آردن جايز است، به بعضى از موارد آن اشاره مى

هاى  بتوانيم عي در مقام مشورت؛ يعنى اگر شخصى درباره ديگرى مشورت خواست، ما مى -١ 

  . آسى آه مورد مشورت است را به مشورت آننده بگوييم

براى رّد حرف، عقيده باطل و اشخاصى آه داراى چنين اعتقاداتى هستند، تا مبادا مردم  -٢ 

  . رو آنها شوند دنباله

ت همان گونه آه براى رّد اّدعاهاى نابجا بايد حقيق. براى گواهى دادن بر ضد خالفكار نزد قاضى -٣ 

  . را گفت

  . براى رّد گواهى شاهدى آه مورد اطمينان نيست -٤ 

  . براى اظهار مظلومّيت، بيان آردن ظلم ظالم مانعى ندارد - ٥ 

  . آند، غيبت ندارد آسى آه بدون حيا و آشكارا گناه مى -٦ 

مجتهدم، دآترم، سّيد من : گويد مثًال مى. براى تقّيه يا رّد ادعاهاى پوچ، غيبت مانعى ندارد -٧ 

دانيم آه او اهل اين صفات نيست، جايز است به مردم آگاهى دهيم آه او اهل اين  هستم، و مى

  . صفات نيست

  

   خطرات غيبت 

  :    در غيبت آردن گناهان ديگرى نيز نهفته است از جمله

 نه تنها نشر، بلكه عالقه به هاى مردم به قدرى خطرناك است آه اشاعه فحشا، نشر دادن بدى -١ 

   )١٩نور، . »لهم عذاب اليم... اّن اّلذين يحّبون ان تشيع الفاحشة (.نشر آن نيز عذابى دردناك دارد



  . تحقير وخوار آردن مؤمن -٢ 

  . سخن چينى -٣ 

  . انگيزى جنگ و فتنه -٤ 

  ...  ظلم و گناهان ديگر - ٥ 

  

  يبت  انواع غ

  غيبت گاهى با زبان، گاهى با اشاره، گاهى با نوشتن، گاهى با عكس، شكل و مجسمه، گاهى 

  . باشد با تقليد آردن از او و گاهى با سكوت آردن مى

فهماند آه فالنى  حيف آه دين جلو زبانم را گرفته است و با اين آلمه به همه مى: گويد  مثًال مى

فهماند آه فالنى گرفتار شده  ا با گفتِن الحمدللَّه آه ما گرفتار نشديم، مىو ي. هاى زيادى دارد عيب

  . است

ما ! انسان ضعيف است: گويد فهماند آه ديگرى عيب دارد، مثًال مى  گاهى با عيب گرفتن از خود مى

  . يعنى او ضعيف و آم صبر است! همه آم صبريم

لَّه، اللَّه اآبر و با اين ذآر گوينده را براى ادامه دادن سبحان ال: گويد  گاهى بعد از شنيدن غيبت مى

غيبت نكنيد، ولى قلبًا دوست دارد بشنود، آه : گويد آند، و گاهى با زبان مى به غيبت تشويق مى

  .  اين نفاق است

  

   آثار غيبت 

  آثار اخالقى واجتماعى :  الف

 ايجاد اختالف و فتنه در ميان مردم و آنار زدن افراد مفيد پيدا شدن آينه و از بين رفتن اعتماد و -١ 

  . جامعه

اند و  زيرا همين آه انسان فهميد مردم از عيب و خالفكارى او آگاه شده. جرأت بيشتر بر گناه -٢ 

  . رود شود و تصميم بر ترك و توبه در او از بين مى آبرويش رفته است، جرأت او بر گناه بيشتر مى

  . آند ر عيب مردم، محيط و جامعه را آلوده و جرأت ديگران را بر گناه نيز اضافه مىنش -٣ 

زيرا همين آه غيبت شونده فهميد آه ديگرى آبرويش را برده، به . آند حّس انتقام را تحريك مى -٤ 

  .  افتد آه او نيز آبروى غيبت آننده را بريزد فكر مى

التغتب «. شود ما، سبب جرأت مردم بر غيبت آردن از ما مى به عبارت ديگر غيبت آردن امروز 

   )٢٤٩ ، ص٧٢ بحار، ج (.افتد و آسى آه براى برادرش چاه بكند، خودش در آن مى» فتغتب

  آثار اخروى :  ب

   )٢٥٧ ، ص٧٥ بحار، ج (.هاست آردن، سبب از بين رفتن حسنات و خوبى غيبت -١ 



  . ، مانع قبول شدن طاعات الهى استغيبت -٢ 

، ٢ آافى، ج (.دهد غيبت آردن انسان را از َمدار واليت الهى خارج و در َمدار ديگران قرار مى -٣ 

   )٣٥٨ ص

  

  هاى غيبت   انگيزه وريشه

غضب مرا اگر هنگام : در بعضى آتب آسمانى آمده. گاهى ريشه غيبت، عصبانّيت و غضب است -١ 

محّجةالبيضاء،  (.آنم آنم و غضب نمى غيظ آنى، من نيز هنگام غضب تو را ياد مى ياد آنى و آظم

   )٢٦٥ ، ص٥ ج

بيند آه ديگران از شخصى بدگوئى  گاهى همسو شدن با ديگران عامل غيبت است، او مى -٢ 

آند، غافل از آنكه  ز غيبت مىخواهد خودش را همسوى آنان قرار دهد، او ني آند و چون مى مى

و برترى دادن رضاى ! خرد، به اميد محبوبّيت احتمالى نزد دوستان غضِب نقد و قطعى خدا را مى

  .  ترين خسارت است مردم بر رضاى خداوند، بزرگ

آند تا خودش را  گاهى انگيزه غيبت، بزرگ نشان دادن خود است؛ يعنى ديگران را خراب مى -٣ 

خرد به آرزوى محبوب شدن احتمالى نزد مردم آه اين  او نيز قهر قطعى الهى را مى. هدبزرگ جلوه د

  .  معامله پر خسارت است

گاهى انگيزه غيبت، مسخره آردن است، غافل از آنكه او غيبت شونده را نزد افراد آمى تحقير  -٤ 

  . د آردآند، ولى خداوند در قيامت او را در برابر تمام خالئق تحقير خواه مى

آنم آه فالنى با آن همه  من تعّجب مى: گويد مثًال مى. آند گاهى با اظهار تعّجب غيبت مى - ٥ 

در حالى بايد تعّجب آند آه با اين آلمه چگونه آن همه عبادات ! علم و اطالعات چرا اين گونه شد

  ! آشاند خودش را به نابودى مى

  . گاهى ريشه غيبت حسادت است -٦ 

  . آند گاهى براى سرگرمى، از ديگران غيبت مى -٧ 

  . آند اندازد و غيبت مى گاهى براى تبرئه خود از عيبى، عيب را به گردن ديگران مى - ٨ 

من دلم براى فالنى آه گرفتار فالن مسئله : گويد آند و مى گاهى از روى دلسوزى غيبت مى -٩ 

  سوزد   شده است مى

  . شود د ديگرى نيز سبب غيبت مى البّته عوامل متعّد

  

   شنيدن غيبت 

الّساآُت َشريُك «: خوانيم در حديث مى.   وظيفه شنونده، گوش ندادن به غيبت ودفاع از مؤمن است

   )غررالحكم (.آسى آه غيبت را بشنود و سكوت آند، شريِك جرم گوينده است» القائل



هر آس غيبتى را شنيد وآن را رّد آرد، خداوند هزار درب شّر را در : آله فرمود  پيامبرصلى اهللا عليه و

بندد، ولى اگر ساآت بود و گوش داد، گناه گوينده براى او نيز ثبت  دنيا وآخرت بر روى او مى

دا و اگر بتواند غيبت شونده را يارى آند ولى يارى نكرد، خ )٦٠٧ ، ص٨ الشيعه، ج وسائل (.شود مى

شود افراد  زيرا سكوت، سبب مى )٦٠٦ ، ص٨ الشيعه، ج وسائل (.آند در دنيا و آخرت او را ذليل مى

  . مفيدى در جامعه به حال فلج در آيند وآسى از آنها دفاع نكند

اگر در مجلسى از آسى بدگوئى شد بايد آنان را از اين :   رسول خدا صلى اهللا عليه وآله فرمود

   )٨٠ ، ص٢ آنزالعّمال، ج (.از دارد و از مجلس خارج شودعمل ب

هر يك از گوش و چشم و دل در قيامت مورد بازخواست قرار : خوانيم  سوره اسراء مى٣٦  در آيه 

  . گيرند، بنابراين ما حق شنيدن هر حرفى را نداريم مى

، ٧٢ بحار، ج (. آن، شرك دانسته شده است  در روايتى، غيبت آردن، آفر و شنيدن و راضى بودن به

   )٢٢٦ ص

  

  هاى ترك غيبت   شيوه

  . توّجه به خطرات غيبت و آثار منفى آن آه در صفحات قبل به آن اشاره شد -١ 

گوئى در حالى  چگونه عيب مردم را مى: فرمايد حضرت على عليه السالم مى. هاى خود ياد عيب -٢ 

اى و بر فرض آن عيب را ندارى،  ت يا مثل همان خالف را دارى و يا بدتر از آن را مرتكب شدهآه خود

   )١٤٠البالغه، خطبه  نهج (.همين جرأت تو بر نقل خالف و عيب ديگران، از عيب آنان بدتر است

فكر اصالح و به (خوشا به حال آسى آه عيب خودش او را مشغول آند : خوانيم  در روايات مى

   )١٩١ ، ص١ بحار، ج (.و آارى به عيب مردم نداشته باشد) باشد

   تذّآرات 

  :   در پايان بحث غيبت، چند تذّآر الزم است

ويل لكّل همزة «حرمت غيبت تنها در اين سوره و اين آيه نيست، بلكه از آيات ديگر مانند آيه  -١ 

 )١٤٨نساء،   (»اليحّب اللَّه الجهر بالسوء«گو و آيه  اى بر هر عيبجوى هرزهو )١همزه،   (»لمزة

  . شود هاى مردم علنى شود، نيز حرام بودن غيبت استفاده مى خداوند دوست ندارد بدى

جويى باشد، ولى اگر عيب مردم را براى اصالح ديگران گفتيم، مانعى  در غيبت بايد انگيزه عيب -٢ 

مثًال اگر خصوصّيات بيمار را به پزشك بگوييم گرچه بيمار راضى .  هر چند شخص راضى نباشدندارد

  .  نباشد، اشكالى ندارد

بعضى چنين و چنانند و مردم مصداق آن بعض را : در غيبت بايد شخص معّين باشد، اگر گفتيم -٣ 

  . ندانند مانعى ندارد



باشد  ها به عنوان توهين، تحقير، اشاعه فحشا مى گفتهگاهى عنوان غيبت در آار نيست، ولى  -٤ 

  .   آه حرام است

  

  » ١٣« آيه   

 َوَجَعْلَنُكْم ُشُعوبًا َوَقَبآِئَل ِلَتَعاَرُفوْا ِإنَّ َأْآَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقُكْم ِإنَّ   َيَأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَنُكم مِّن َذَآٍر َوُأنَثى

  لََّه َعِليٌم َخِبيٌر ال

ها قرار داديم تا يكديگر را  ها و قبيله ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را تيره!  اى مردم

  . ترين شما نزد خدا، با تقواترين شماست، البّته خدا داناى خبير است بشناسيد، همانا گرامى

  : ها  نكته

چون مسخره و غيبت آردن برخاسته از : اند  دانسته و گفته  بعضى اين آيه را مربوط به آيات قبل

  . مالك برترى و آرامت، تقوى است: فرمايد روحّيه خودبرتربينى و تحقير ديگران است، اين آيه مى

اصل مساوات، اصل آشنايى جوامع اسالمى با :   دراين آيه به سه اصل مهم اشاره شده است

هاى برترى ديگرى از قبيل  البّته در آيات ديگر قرآن، مالك. ترى استيكديگر و اصل اينكه تقوى مالك بر

  . خورد علم، سابقه، امانت، توانايى و هجرت نيز به چشم مى

  : ها  پيام

. مرد يا زن بودن، يا از فالن قبيله وقوم بودن، مالك افتخار نيست آه اينها آار خداوند است -١ 

  » جعلنا، خلقنا«

. باشد، حكيمانه و براى شناسائى يكديگر است، نه براى تفاخر ها مى ايى آه در آفريدهه تفاوت -٢ 

  » لتعارفوا«

  » اآرمكم عنداللَّه«. آرامت در نزد مردم زودگذر است، آرامت نزد خداوند مهم است -٣ 

. زد خداستافراد با تقوى نبايد از مردم طلبكار باشند، زيرا آرامت آنان يك مقام معنوى و ن -٤ 

  » عنداللَّه«

اى، اقليمى، اقتصادى، فكرى، فرهنگى،  قرآن تمام تبعيضات نژادى، حزبى، قومى، قبيله - ٥ 

  » ان اآرمكم عنداللَّه أتقاآم«. داند شمارد و تنها مالك را تقوى مى اجتماعى و نظامى را مردود مى

سالم مسير اين خواسته و فطرت را خواهى، در فطرت انسان است و ا طلبى و برترى توسعه -٦ 

  » اّن اآرمكم عنداللَّه أتقاآم«. تقوى قرار داده است

جوئى  هاى برترى داند آه نژاد و قبيله مالك ارزش نيست و تمام سرچشمه آنكه آفريد بهتر مى -٧ 

  » عليم خبير... اتقاآم... اّن اآَرمكم«. مردم لغو است

  » عليم خبير«. شناسد آن نكنيم آه خداوند همه را خوب مىاّدعاى تقوى و تظاهر به  - ٨ 

  



  » ١٤« آيه   

 َقاَلِت اْلَأْعَراُب َءاَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوْا َوَلِكن ُقوُلوْا َأْسَلْمَنا َو َلمَّا َيْدُخِل اْلِإيَمُن ِفى ُقُلوِبُكْم َوِإن ُتِطيُعوْا اللََّه َو 

  م مِّْن َأْعَمِلُكْم َشْيئًا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم َرُسوَلُه َلا َيِلْتُك

اسالم : ايد، ولى بگوئيد شما ايمان نياورده: ايم، به آنان بگو ما ايمان آورده: نشينان گفتند  باديه

ايم و هنوز ايمان در دلهاى شما وارد نشده است و اگر خدا و رسولش را اطاعت آنيد، خداوند  آورده

  . همانا خداوند آمرزنده مهربان است. آند ى از اعمال شما را آم نمىا ذّره

  : ها  نكته

نشينان بودند آه بعضى آنان مؤمن بودند، چنانكه در سوره توبه از آنان تجليل    مراد از اعراب، باديه

، ولى بعضى از آنان خود را )٩٩توبه،   (»و ِمن اَالعراب َمن ُيؤمن ِباللَِّه و اليوِم اآلخر«شده است، 

اى بيش  آردند، در حالى آه يك مسلمان ساده پنداشتند و اّدعاى ايمان مى باالتر از آنچه بودند مى

  . نبودند

  : ها  پيام

  » و قالِت اَالعراب آمّنا«. به هر اّدعا و شعارى گوش ندهيم -١ 

  » قل لم تؤمنوا«. اّدعاهاى نابجا را مهار آنيم -٢ 

  » قولوا َاسَلمنا«. هر آس بايد حريم خود را حفظ آند و خود را بيش از آنچه هست مطرح نكند -٣ 

  » فى قلوبكم«. اسالم، مرحله ظاهرى است، ولى ايمان، به دل مربوط است -٤ 

دُخل و لّما َي«. اى سخن گفت آه از رسيدن به آمال نااميد نشوند با مّدعيان آمال بايد به گونه - ٥ 

  » االيمان فى قلوبكم

  » ...و ان ُتطيعوا اللَّه و رسوله«. راه رسيدن به آمال باز است -٦ 

اطاعت از پيامبرصلى اهللا عليه وآله در آنار اطاعت از خدا آمده است و اين نشانه عصمت حضرت  -٧ 

  » لهان ُتطيعوا اللَّه و رسو«. است، پس بايد او را بدون چون و چرا اطاعت آرد

مديرّيت و تدبير صحيح آن . (آند اى از پاداش عمل انسان را آم نمى خداوند عادل است و ذّره - ٨ 

  » ال َيِلتكم من اعمالكم شيئًا«) اى از حقوق و مزد شخص آم نشود است آه ذّره

  

  

   تفاوت اسالم با ايمان 

  . تفاوت در عمق -١ 

صلى اهللا عليه وآله به  امام صادق.  ايمان تمّسك قلبى است اسالم رنگ ظاهرى است، ولى

رنگ الهى اسالم است، و در : فرمودند )١٣٨بقره،   (»وَمن َاحَسُن من اللَّه ِصبَغة«مناسبت آيه 



تمّسك به ريسمان محكم الهى، : فرمودند )٢٥٦بقره،   (» فقد اسَتمَسك ِبالُعرَوة الوثقى«تفسير آيه 

   )١٤، ص ٢ آافى، ج (.همان ايمان است

  . تفاوت در انگيزه -٢ 

 گاهى انگيزه اسالم آوردن، حفظ يا رسيدن به منافع ماّدى است، ولى انگيزه ايمان حتمًا معنوى 

شود و ازدواج حالل  با اسالم آوردن، خون انسان حفظ مى: عليه السالم فرمودند امام صادق. است

   )٢٤، ص ٢ آافى، ج (.ولى پاداش اخروى بر اساس ايمان قلبى استشود،  مى

  . تفاوت در عمل -٣ 

: خوانيم  اسالم، بدون عمل ممكن است، ولى ايمان بايد همراه با عمل باشد، چنانكه در حديث مى

بنابراين در ايمان، اسالم نهفته  )٢٤ ، ص٢ آافى، ج  (»االيماُن ِاقراٌر وَعَمل و االسالم ِاقراٌر بالَعَمل«

  . است، ولى در اسالم ايمان نهفته نيست

 )٥٢ ، ص٢ آافى، ج (. در حديث ديگرى، اسالم به مسجد الحرام وايمان به آعبه تشبيه شده است

  . آرى، آعبه در وسط مسجدالحرام است، ولى مسجدالحرام در آعبه نيست

  .  اجتماعى و سياسىتفاوت در مسائل -٤ 

اسالم : فرق ميان اسالم و ايمان چيست؟ حضرت فرمودند: عليه السالم سؤال شد  از امام صادق

باشد، ولى ايمان آن شهادت و عمل است آه  مى... گفتن شهادتين و عمل به ظواهر نماز و زآات و

   )٢٤ ، ص٢ آافى، ج (.بر اساس شناخت رهبر الهى باشد

  . تفاوت در رتبه - ٥ 

ايمان يك درجه باالتر از اسالم است و تقوى يك درجه باالتر از ايمان است و : خوانيم  در حديثى مى

، ٢ آافى، ج (.تر از يقين نيست يقين يك درجه باالتر از تقوى است و در ميان مردم چيزى آمياب

   )٥١ ص

  

  

  » ١٥« آيه   

َيْرَتاُبوْا َوَجَهُدوْا ِبَأْمَوِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفى َسِبيِل اللَِّه   اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه ُثمَّ َلْم  ِإنََّما

  ُأْوَلِئَك ُهُم الصَِّدُقوَن 

موال و  مؤمنين تنها آسانى هستند آه به خدا ورسولش ايمان آوردند، سپس ترديد نكردند و با ا

  . آنان همان راستگويانند. جانهاى خود در راه خدا جهاد آردند

  : ها  پيام

و هم الگوها را » اّن اآَرَمكم عندالّله اتقاآم«آند،  قرآن، هم مالك و معيارهاى تكامل را بيان مى -١ 

  » ...اّنما المؤمنون اّلذين«. دهد نشان مى



  » آمنوا بالّله و رسوله«.  عليه وآله در آنار ايمان به خداوند استصلى اهللا ايمان به پيامبر اآرم -٢ 

  » ثّم لم َيرتابوا«. نشانه ايمان واقعى، پايدارى و عدم ترديد در آن است -٣ 

  » ...جاهدوا... اّنما المؤمنون اّلذين«. شود ايمان امرى باطنى است آه از راه آثار آن شناخته مى -٤ 

ايمان افراد بخيل و ترسو، واقعى (» ...جاهدوا باموالهم«. ن عمل شعارى بيش نيستايمان بدو - ٥ 

  ) نيست

جاهدوا باموالهم و انفسهم فى «. در فرهنگ اسالم، جهاد بايد با مال وجان ودر راه خدا باشد -٦ 

لى آنان آه با پرداخت مبلغى از رفتن به جبهه و يا انجام آارهاى سخت شانه خا(» سبيل الّله

  ) آنند، مؤمن واقعى نيستند مى

  

   سيماى مؤمن واقعى 

شروع شده آه سيماى مؤمنين واقعى را براى ما ترسيم » اّنما المؤمنون«  چهار آيه قرآن با جمله 

  : آنند مى

انًا و على رّبهم اّنما المؤمنون اّلذين اذا ُذآراللَّه َوِجلْت قلوبهم و اذا ُتليت عليهم آياته زادتهم ايم« -١ 

يعنى مؤمنان واقعى تنها آسانى هستند آه هرگاه نام خداوند برده شود  )٢انفال،   (»َيتوّآلون

گردد وتنها بر  لرزد وهمين آه آيات الهى بر آنان تالوت شود، بر ايمانشان افزوده مى دلهايشان مى

  . آنند خدا تكيه مى

وا بالّله و رسوله و اذا آانوا معه على امٍر جامع لم َيذَهبوا حّتى اّنما المؤمنون اّلذين آمن« -٢ 

يعنى مؤمنان واقعى تنها آسانى هستند آه به خدا و رسولش ايمان دارند  )٦٢نور،  (»...َيستأِذنوه

  . شوند و هرگاه در يك آار دسته جمعى با پيامبرشان هستند، بدون اجازه حضرت از صحنه خارج نمى

و بار » ...اّنما المؤمنون اخوة«در همين سوره دوبار مطرح شده است؛ يك بار در آيه دهم،  -٤ و ٣ 

  . ديگر همين آيه

همانان . آنيم  اگر اين چهار آيه را در آنار هم بگذاريم، سيماى مؤمنان صادق و واقعى را آشف مى

اولئك هم «و )٧٤ و ٤انفال،   (»المؤمنون حّقا اولئك هم«: شان فرموده است آه قرآن درباره

  : بنابراين مؤمنان واقعى آسانى هستند آه» الصادقون

  » اذا ذآر اللَّه َوِجَلت قلوبهم«...) نه با مال و مقام و. (دلهاى آنان به ياد خدا بتپد -١ 

ر هر پيام الهى آنان دائمًا در حال حرآت و تكامل هستند و توّقفى در آارشان نيست و در براب -٢ 

  » و اذا ُتليت عليهم آياته زادتهم ايمانا«. متعّهد، عاشق و عامل هستند

، بعضى حرآت قهقرائى و )٧٤بقره،   (»آالِحجاَرة« البّته در مقابل بعضى همچون سنگ متوّقفند، 

ارند آه به حيوانى آه گرد وبعضى حرآت دورى د )١٣٧نساء،   (»آمنوا ثّم آفروا«روبه عقب دارند، 

   )٢٠٨، ص ١ بحار، ج (.اند چرخد، تشبيه شده آسياب مى



...) هاى به شرق و غرب و نه به قراردادها و وابستگى. (گاه آنان ايمان به خداست تنها تكيه -٣ 

  » على رّبهم َيتوّآلون«

آنند و نسبت به آن   او حرآتى نمىدر نظام اجتماعى، رهبر الهى را انتخاب و بدون دستور -٤ 

  » اذا آانوا معه على امٍر جامع لم َيذَهبوا حّتى َيستأذنوه«. وفادارند

اّنما المؤمنون «. آنند دانند و با همه به چشم برادرى نگاه مى آنان خود را برتر از ديگران نمى - ٥ 

  » اخوة

، عقل و فطرت است و به خاطر عمل به آنچه ايمانشان بر اساس علم. (ايمان آنان پايدار است -٦ 

اند و تبليغات و حوادث تلخ و شيرين آنان را دلسرد و دچار ترديد  دانند، به درجه يقين رسيده مى

  » ثّم لم َيرتابوا«. آند نمى

  » و جاهدوا بَاموالهم و انفسهم«. آنند هر لحظه الزم باشد با مال وجان از مكتب خود دفاع مى -٧ 

  

   پايدارى در ايمان 

تر از ايمان است، استقامت وپايدارى در آن است، چنانكه قرآن آن را با چند عبارت بيان    آنچه مهم

  : آرده است از جمله

  . آسانى آه در ايمان استقامت آردند )٣٠فّصلت،   (»قالوا رّبنا اللَّه ثّم استقاموا« -١ 

حضرت يعقوب به فرزندانش سفارش آرد آه جز در  )١٠٢بقره،   (» و انتم مسلمونالَتموُتّن اّال« -٢ 

  . راه تسليم او جان ندهند

راه مستقيم را براى ما تداوم بخش، تفسير ! آه به معناى پروردگارا» اهدَنا الّصراط المستقيم« -٣ 

  .  شده است

  ! گيرى، با نيكان باشم آنگاه آه جان مرا مى! پروردگارا )١٩٣ن، عمرا آل  (»َتَوّفنا مع اَالبرار« -٤ 

  ! جان مرا در حالى آه تسليم تو هستم بگير! پروردگارا )١٠١يوسف،   (»َتَوّفنى ُمسِلمًا« - ٥ 

در اين آيه، » تقّرمس«مراد از : عليه السالم فرمود امام صادق )٩٨انعام،   (»فُمستقّر و ُمستودع« -٦ 

   )ميزان الحكمه (.اى است ، ايمان عاريه»مستودع«ايمان پايدار و مراد از 

  

   وسيله پايدارى ايمان 

  : شود از جمله   عواملى باعث پايدارى ايمان مى

ان را از دل خارج َورع، ايمان را در دل پايدار و طمع، ايم: عليه السالم فرمود امام صادق. تقوى -١ 

   )ميزان الحكمه (.آند مى

زيرا . آنچه براى پايدار بودن ايمان الزم است، استمداد از الطاف الهى است. استمداد از خدا -٢ 

اذ يوحى رّبك «. دهد آه مؤمنان را در ايمانشان ثابت قدم قرار دهيد خداوند به فرشتگان دستور مى



و َرَبطنا على «: خوانيم ودر جاى ديگر مى )١٢انفال،   (»م َفَثّبتوا اّلذين آمنواالى المالئكة اّنى َمعك

  . هاى آنان را حفظ آرديم ما دل )١٤آهف،   (»قلوبهم

و آال َنُقّص عليك من َانباء «. پند گرفتن از تاريخ، سبب پايدارى در ايمان است. شناخت تاريخ -٣ 

آنيم تا به وسيله  ما خبرهاى مهم پيامبران را بر تو بازگو مى )١٢٠د، هو  (»ّبت به فؤادكالّرسل ما ُنَث

  . آن دل تو را محكم آنيم

  

  

  » ١٦« آيه   

  ٍء َعِليٌم  ِبُكلِّ َشْى  ُقْل َأُتَعلُِّموَن اللََّه ِبِديِنُكْم َواللَُّه َيْعَلُم َما ِفى السََّمَوِت َوَما ِفى اْلَأْرِض َواللَُّه 

ها و زمين  آنيد، در حالى آه خداوند آنچه در آسمان آيا شما خدا را از دين و ايمان خود آگاه مى:  بگو

  ؟ !داند و او به هر چيزى دانا است است مى

  : ها  نكته

اين آيه نازل . ه است  گروهى با سوگند به پيامبر اآرم صلى اهللا عليه وآله گفتند آه ايمان ما صادقان

  . شد آه نياز به سوگند نيست، خداوند به همه چيز آگاه است

  تحويل وعرضه نمودن عقائد خود به اولياى خدا، اگر براى ارزيابى واصالح ويا آسب اطمينان باشد، 

عليه السالم  بسيار پسنديده است، چنانكه حضرت عبدالعظيم حسنى عقائد خود را به امام هادى

  . ، جاى سرزنش وتوبيخ است)اين آيه مانند مخاطبين(اّما اگر عرضه عقائد رياآارانه باشد، . ه آردعرض

  : ها  پيام

با اينكه اين گروه نزد رسول . تظاهر نزد پيامبرصلى اهللا عليه وآله در حقيقت تظاهر نزد خداست -١ 

  » ...أُتعّلمون الّله«: فرمايد خدا صلى اهللا عليه وآله تظاهر آردند، ولى قرآن مى

والّله ... أتعّلمون«. داند، اّدعا و تظاهر نداشته باشيم در برابر خداوندى آه همه چيز را مى -٢ 

  » ...يعلم

وهوبكل شى ... يعلم«. داند خدا هم به وجود اشيا آگاه است وهم خصوصّيات هر چيزى را مى -٣ 

 را بشناسد، ولى نداند آه هر يك از آنها از چه ممكن است انباردارى همه اجناس انبار(» عليم

  . ترآيب شده ويا چه اثرى دارد

  

  » ١٧« آيه   

 َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموْا ُقل لَّا َتُمنُّوْا َعَلىَّ ِإْسَلَمُكم َبِل اللَُّه َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن َهَديُكْم ِلْلِإيَمِن ِإن ُآنُتْم 

   َصِدِقيَن



اسالم آوردنتان را بر من مّنت ننهيد، : بگو. گذارند  آنان به خاطر اسالمى آه پذيرفتند، بر تو مّنت مى

گوييد اين خداوند است آه به خاطر آن آه شما را به سوى ايمان هدايت آرد، بر  بلكه اگر راست مى

  . شما مّنت دارد

  : ها  نكته

، اسالم آوردن خود را مّنتى بر پيامبر اسالم صلى اهللا )اسد نىمثل طائفه ب(  بعضى از مسلمانان 

ما بدون جنگ و خونريزى اسالم آورديم و تو بايد قدر ما را داشته : گفتند دانستند و مى عليه وآله  مى

  . باشى، آه اين آيه آنان را از اين عمل نهى فرمود

 سوره ٥عمران، فرستادن انبيا و در آيه  ل سوره آ١٦٤  خداوند در اين آيه، نعمت ايمان و در آيه 

ترين  دهد آه مهم قصص، وارث آردن مستضعفان را مّنت خود بر مردم شمرده است و اين نشان مى

  . باشد ها، نعمت هدايت الهى، نعمت رهبرى معصوم و نعمت حكومت حّق مى نعمت

  : ها  پيام

بل «. ذيرش اسالم، مّنتى از جانب خداستهدايت شدن به اسالم، نعمت بزرگ الهى است و پ -١ 

  » اللَّه يمّن

  » التمّنوا علّى«. خداوند به اسالم و ايمان و عبادت ما احتياج و نيازى ندارد -٢ 

ان آنتم «. دار خداوند دانستن است، نه مّنت گذاشتن بر او نشانه ايمان صادقانه، خود را مّنت -٣ 

  ) داند آرى، مسلمان واقعى خود را طلبكار از خدا نمى(» ...ه يمّنبل اللَّ... التمّنوا... صادقين

خداوند پاسخ مّنت بر پيامبرش را آنگونه . (مّنت نهادن بر پيامبر، در حقيقت مّنت بر خداست -٤ 

  » ...يمّن اللَّه بل...عليك يمّنون«) اند دهد آه گويا مّنت بر او گذاشته مى

آند و راضى نيست آه حضرتش وام دار و مّنت آش ديگران  ايت مى آرى، خداوند از پيامبرش حم

  . باشد

در حالى آه خداوند » يمّنون عليك ان اسلموا«گذاريد،  شما مرحله اسالم آوردن را مّنت مى - ٥ 

با توّجه به اينكه ايمان مرحله (» هداآم لاليمان«. شما را به مرحله برترى هدايت فرموده است

  ) م استباالترى از اسال

نه تنها تظاهر به اسالم، زيرا » هداآم لاليمان«مقصد نهايِى تكامل انسان، ايمان واقعى است،  -٦ 

  . باشند منافقان نيز در ظاهر چنين مى

  

  » ١٨« آيه   

    ِإنَّ اللََّه َيْعَلُم َغْيَب السََّمَوِت َواْلَأْرِض َواللَُّه َبِصيُر ِبَما َتْعَمُلوَن 

  . آنيد بصيرت دارد داند و به آنچه عمل مى ها و زمين را مى  همانا خداوند غيب و پنهان آسمان

  : ها  پيام



در مدار توحيد، ارزشها بر اساس تظاهر، مّنت وشعار نيست، بلكه بر اساس اخالص قلبى است  -١ 

آرى، خداوندى آه غيب و (» رضاّن اللَّه يعلم غيب السموات و اال«. آه آگاهى بر آن مخصوص اوست

  !) داند؟ داند، چگونه ايمان درونى ما را نمى پنهان هستى را مى

اى فيلم ما را  اگر بدانيم از روزنه. (ايمان به علم وبصيرت خداوند، ضامن تقواى انسان است -٢ 

  ) آنيم مىآنند، در آلمات و حرآات خود دّقت بيشترى  گيرند و با نوارى صداى ما را ضبط مى مى

علم خداوند همراه با بصير بودن او است؛ يعنى علم اجمالى، سطحى، يك جانبه، قابل ترديد و  -٣ 

  » ...واللَّه بصير... ان اللَّه يعلم«. موّقت نيست

 ٢٤/٤/١٣٨٠      

مرحمت  اميد است خداوند توفيق تالوت، تّدبر، عمل و ابالغ به ديگران را به نويسنده و خوانندگان 

  . فرمايد

   


