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بسم هللا الرحمن الرحیم
بسیار مىشود كه مردم ،عملى را كه مىكنند و یا مىخواهند آغاز آن كنند ،عمل خود را با نام
عزیزى و یا بزرگى آغاز مىكنند ،تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود
بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىآیـد ،به یاد آن عـزیز نیـز
بیـفتنـد.
این معنا در كالم خداىتعالى نیز جریان یافته ،خداىتعالى كالم خود را به نام خود كه عزیزترین
نام است آغاز كرده ،تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى
باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را
رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده ،نشان وى را بدان بزند ،تا عملش خدایى شده ،صفات اعمال خدا را
داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعمال ،خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام
نماند ،چون به نام خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد( ... )1و
« من به نام خدا آغاز مىكنم! »
 -1الـمیزان ج  ،1ص .26
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مقدمه مؤلف
ـر ٌ
آن َكـــریــ ٌم
اِنَّــهُ لَقُ ْ

ب َم ْكنُ
ـــــون
فـى ِكتــا ٍ
ٍ
ســهُ اِالَّ ا ْل ُم َ
ـــرو َن
ال یَ َم ُّ
ط َّه ُ

« این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! »
« در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! »
« كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »
( 77ـ  /79واقعه)

این كتاب به منزله یك «كتاب مرجع» یا فرهنگ معارف قرآن است
كه از «تفسیر المیزان» انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع ،طبقهبندى شده است.
در یک « طبقه بندی کلی» از موضوعات قرآن كریم در تفسیر المیزان
قریب  77عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع ،عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر
گرفته شد .هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید .هرفصل نیز
به سرفصلهایى تقسیم شد .در این سرفصلها ،آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان
انتخــاب و پس از تلخیص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گردید ،به طورى كه خواننده
جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفتانگیز آیات و معارف قرآن
عظیم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به همین موضوعات و همچنین
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن
کریم به عمل آورده است .آخرین مجلد منتخبی خالصه از  21جلد قبلی است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و
قطع های مختلف آماده شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  22رسید .در قطع جیبی
نیز چند بخش از هر کتاب اصلی ،عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به 77
جلد رسید.
کتاب حاضر یکی از  77جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار ،مقدمه
ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی ،در آن تکرار نشده است.
 ...و همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده
شده ،ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه طباطبائی بزرگوار به امت
اسالم در سراسر جهان پخش کرده است .روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
و نیز ...همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،
سال های طوالنی یار راه متحمل من بود ...سائل فاتحه و یاسین است!

سید مهدی ( حبیبی) امین
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فهرستی از اخالق و رفتارهای توصیه شده
در قرآن
مشی بندگان خاص خدا درجامعه
ض ه َْونا!...
 « َو ِعبَاد ُ َّعلى األ َ ْر ِ
الرحْ َم ِن الَّذِینَ یَ ْمشونَ َ
 بندگان خاص خداى رحمان آن كسانند كه سنگین و با تواضع بر زمین راهمىروند»!...
قرآن شریف در آغاز این گروه از آیات ،دو صفت از صفات ستوده مؤمنین را ذكر
می کند.
اول اینكه می فرماید :مؤمنین كسانى هستند كه روى زمین با وقار و فروتنى راه
مىروند .به نظر مى رسد كه مقصود از راه رفتن در زمین نیز كنایه از زندگى كردنشان در
بین مردم و معاشرتشان با آنان باشد.
پس مؤمنین ،هم نسبت به خداى تعالى تواضع و تذلل دارند و هم نسبت به مردم
چنینند ،چون تواضع آنان مصنوعى نیست ،واقعا در اعماق دل ،افتادگى و تواضع دارند و
چون چنینند ناگزیر ،نه نسبت به خدا استكبار مىورزند و نه در زندگى مىخواهند كه بر
دیگران استعالء كنند و بدون حق ،دیگران را پائینتر از خود بدانند و هرگز براى به دست
آوردن عزت موهومى كه در دشمنان خدا مىبینند در برابر آنان خضوع و اظهار ذلت
نمىكنند ،پس خضوع و تذللشان در برابر مؤمنین است نه كفار و دشمنان خدا.

پاسخ سالم به رفتار زشت جاهالن
 « َو ِإذَا خَاط َب ُه ُم ْال َج ِهلُونَ قَالُوا سلَما ! و چون جهالت پیشگان ،خطابشان كنند سخن مالیم گویند!»صفت دومى كه براى مؤمنین آورده این است كه ،چون از جاهالن حركات زشتى
مشاهده مىكنند و یا سخنانى زشت و ناشى از جهل مىشنوند ،پاسخى سالم مىدهند ،و به
سخنى سالم و خالى از لغو و گناه جواب مىگویند ،شاهد اینكه كلمه سالم به این معنا است:
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« آیه ال یسمعون فیها لغوا و ال تاثیما اال قیال سالما سالما »،مىباشد ،پس حاصل و برگشت
معناى این كلمه به این است كه :بندگان رحمان ،جهل جاهالن را با جهل مقابله نمىكنند.
و این صفت ،صفت عباد رحمان در روز است كه در میان مردمند و اما صفت آنان
در شب همان است كه آیه بعدى بیان نموده است:

شب زنده داری و عبادات شبانه مؤمنان
 « َو الَّذِینَ یَ ِبیتُونَ ِل َر ِب ِه ْم س َّجدا َو قِیَما،عذَابَ َها كانَ غ ََراما،
 َو الَّذِینَ یَقُولُونَ َربَّنَاعذَاب َج َهنَّ َم إِ َّن َ
عنَّا َ
اصرف َ
ِ
 ِإنَّ َها سا َءت ُمستَقَ ًّرا َو ُمقَاما ! و كسانى كه شب را با سجده و نماز براى پروردگارشان به روز آرند، و كسانى كه گویند :پروردگارا عذاب جهنم را از ما بگردان كه عذاب آن دائماست،
 كه جهنم قرارگاه و جاى بدى است!»اما صفت آنان در شب « :و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما!» کلمه بیتوته به معناى
ادراك شب است  -چه بخوابد یا نخوابد .مراد از این بیتوته در شب در حال سجده و حال
ایستاده این است كه :شب را به عبادت خدا به آخر مىرسانند ،كه یكى از مصادیق عبادتشان
همان نماز است كه هم افتادن به خاك جزء آن است و هم به پا ایستادن.
و معناى آیه این است كه :بندگان رحمان كسانى هستند كه شب را درك مىكنند در
حالى كه براى پروردگار خود سجده كنندگان و یا به پا ایستادگانند -یعنى پشت سر هم سجده
مىكنند و برمىخیزند -ممكن هم هست كه مراد تهجد به نوافل شب باشد.
« و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما »،كلمه غرام به
معناى شدت و مصیبتى است كه دست از سر آدمى بر ندارد و همواره مالزم او باشد« :
انها ساءت مستقرا و مقاما -كه جهنم قرارگاه و جاى بدى است! »

انفاق کنندگان بدون افراط و تفریط
تروا َو كانَ بَینَ ذَ ِلك قَ َواما !
ُسرفُوا َو لَ ْم یَ ْق ُ
 « َو الَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَ ْم ی ِ و كسانى كه چون خرج مىكنند اسراف نكنند و بخل نورزند و میان این دومعتدل باشند!»
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كلمه انفاق به معناى بذل مال و صرف آن در رفع حوایج خویشتن و یا دیگران است
و كلمه اسراف به معناى بیرون شدن از حد است ،اما بیرون شدن از حد اعتدال به طرف
زیاده روى و در خصوص مساله انفاق ،زیاده روى و تجاوز از حدى است كه رعایت آن
حد سزاوار و پسندیده است ،در مقابل قَتر به معناى كمتر انفاق كردن است.
كلمه قَوام به معناى حد وسط و معتدل است ،معنایش این است كه :بندگان رحمان
انفاق مىكنند و انفاقشان همواره در حد وسط و میان اسراف و إقتار است ،پس ،اینكه
فرمود «:و كان بین ذلك قواما »،توضیح همان جمله قبلى است كه فرمود «:اذا انفقوا لم
یسرفوا و لم یقتروا »،پس صدر آیه ،دو طرف افراط و تفریط در انفاق را نفى كرده و ذیل
آن ،حد وسط در آن را اثبات نموده است.
در كافى از احمد بن محمد بن على از محمد بن سنان از ابى الحسن علیهالسالم
روایت كرده كه در ذیل جمله« و كان بین ذلك قواما »،فرموده :قوام ،عبارت است از انفاق
دارندگان به مقداري كه الزم است ،و انفاق بیچارگان بمقدارى كه قدرت و توانایى دارند،
آنهم هر یك را به قدر عیال و مخارجشان ،مخارجى كه زندگیشان را اصالح كند و زندگى
خود صاحب عیال را نیز اصالح نماید ،زیرا خداى تعالى هیچ كس را تكلیف نفرموده مگر
به آن مقدارى كه قدرت به ایشان داده است.
و در مجمع البیان از معاذ روایت كرده كه گفت :از رسول خدا صلىهللا
علیهوآلهوسلم از این آیه پرسیدم ،فرمود :كسى كه در غیر حق انفاق كند اسراف كرده و
كسى كه در مورد حق انفاق نكند اقتار كرده است.

اجتناب کنندگان از شرک
 « َو الَّذِینَ ال یَ ْدعُونَ َم َع ََّّللاِ ِإلَها َءاخ ََر!...
-

و كسانى كه با خداى یكتا خدایى دیگر نخوانند»!...

این آیه شریفه ،شرك در عبادت را از بندگان رحمان نفى مىكند و شرك در عبادت
این است كه كسى هم خداى را عبادت كند و هم غیر خداى را.

اجتناب کنندگان از قتل نفس غیر حق
 « َو ال یَ ْقتُلُونَ النَّ ْفس الَّتى َح َّر َم ََّّللاُ إِال ِب ْال َحق! ...
 و انسانى را كه خدا محترم داشته جز به حق نكشند»!...و اینكه فرمود «:و ال یقتلون النفس التى حرم هللا اال بالحق »،معنایش این است كه:
در هیچ حالى از احوال ،نفس انسانى را كه خدا كشتن او را حرام كرده نمىكشند ،مگر در
یك حال و آن حالى است كه كشتن وى حق باشد ،مثال به عنوان قصاص و حد بوده باشد.
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اجتناب کنندگان از زنا
 « َو ال یَ ْزنُونَ ! ... و زنا نكنند»!...و اینكه فرمود «:وال یزنون »،معنایش این است كه :عباد رحمان كسانى هستند كه
هیچ فرج حرامى را وطى نمىكنند .چون مساله زنا در میان عرب جاهلیت امرى متداول و
شایع بود و اسالم از ابتداى ظهور دعوتش معروف بود به تحریم زنا و شرابخورى.

کیفر شرک ،زنا ،و قتل نفس
-

« َو َمن یَ ْفعَ ْل ذَ ِلك یَ ْلقَ أَثَاما،
یُضعَف لَهُ ْالعَذَاب یَ ْو َم ْال ِقیَ َم ِة َو ْ
یخلُ ْد فِی ِه ُم َهانا،
ع َمال ص ِلحا فَأُولَئك یُبَ ِد ُل َّ
َّللاُ سیِئ َاتِ ِه ْم َحسنَ ٍ
ت َو كانَ
ع ِم َل َ
إِال َمن ت َاب َو َءا َمنَ َو َ
َّ
َّللاُ َ
غفُورا َّر ِحیما،
ع ِم َل ص ِلحا فَإِنَّهُ یَتُوب إِلى َّ
َّللاِ َمت َابا !
َو َمن ت َاب َو َ

-

و هر كه چنین كند به زودى سزا بیند،
روز قیامت عذابش دو برابر شود و در آن به خوارى جاویدان به سر برد،
مگر آنكه توبه كند و مؤمن شود و عمل شایسته كند آنگاه خدا بدیهاى این گروه
را به نیكیها مبدل كند كه خدا آمرزگار و رحیم است،
و هر كه توبه كند و عمل شایسته انجام دهد به سوى خدا بازگشتى پسندیده
دارد!»

-

-

و اینكه فرمود «:و من یفعل ذلك یلق اثاما »،با كلمه ذلك به مسائل قبل ،یعنى شرك
و قتل نفس محترمه به غیر حق و نیز زنا اشاره نموده است .و كلمه اثام به معناى اثم ،یعنى
وزر و وبال گناه است ،كه همان كیفر عذابى است كه به زودى در روز قیامت با آن بر
مىخورد ،و آیه بعدى آن را بیان مىكند:
« یضاعف له العذاب یوم القیمة و یخلد فیه مهانا »،این آیه بیان لقاى اثام در آیه قبلى
است و معناى جمله « و یخلد فیه مهانا »،این است كه :در عذاب واقع مىشود در حالى كه
اهانت بر او شده باشد.
مساله خلود در عذاب ،براى كسى كه شرك ورزیده مسلم است و هیچ حرفى در آن
نیست و اما خلود در عذاب براى كسى كه قتل نفس محترمه كرده و یا مرتكب زنا شده باشد
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كه دو تا از گناهان كبیره است و همچنین براى كسى كه مرتكب رباخوارى شده باشد ،كه
قرآن كریم نسبت به آنها تصریح به خلود كرده و ممكن است به یكى از وجوه زیر توجیه
شود:
اول اینكه :بگوییم خصوص این سه گناه طبعى دارند كه اقتضاى خلود در آتش را
دارد ،همچنان كه چه بسا این احتمال از ظاهر آیه شریفه« ان هللا ال یغفر ان یشرك به و یغفر
ما دون ذلك لمن یشاء »،نیز استفاده شود ،چون فرموده شرك به هیچ وجه آمرزیده نمىشود
و اما پایینتر از شرك را خدا از هر كس بخواهد مىآمرزد ،یعنى از بعضى اشخاص مانند
مرتكب قتل و زنا و ربا نمىآمرزد.
دوم اینكه :بگوییم مراد از خلود در همه جا به معناى مكث طوالنى است ولى چیزى
كه هست این است كه در شرك این مكث طوالنى ،ابدى است و در غیر آن باألخره
پایانپذیر است.
سوم اینكه :بگوییم كلمه ذلك در جمله « و من یفعل ذلك »،اشاره به همه این سه گناه
است ،چون آیات مورد بحث كه همه در تعریف مؤمنین است ،مؤمنین را چنین معرفى
مىكند :اینان كسانى هستند كه مرتكب شرك و قتل نفس و زنا نمىشوند ،پس اگر كسى هر
سه این گناهان را مرتكب شود مخلد در آتش است ،مانند كفار كه به همه آنها مبتال بودند.
در نتیجه اگر كسى به بعضى از این سه گناه آلوده باشد دیگر از آیه شریفه خلود وى
در آتش بر نمىآید.
« اال من تاب و آمن و عمل عمال صالحا فاولئك یبدل هللا سیاتهم حسنات و كان هللا
غفورا رحیما »،این آیه شریفه استثنایى است از حكم كلى دیدار اثام و خلود در عذاب كه در
آیه قبلى بود و در مستثنا سه چیز قید شده:
اول توبه ،دوم ایمان و سوم عمل صالح.
اما توبه :كه معنایش بازگشت از گناه است و كمترین مرتبهاش ندامت است ،و
معلوم است كه اگر كسى از كردههاى قبلىاش ندامت نداشته باشد از گناه دور نمىشود و
همچنان آلوده و گرفتار آن خواهد بود.
و اما عمل صالح :اعتبار آن نیز روشن است ،براى اینكه وقتى كسى از گناه توبه
كرد قهرا اگر نخواهد توبه خود را بشكند عمل صالح انجام مىدهد ،یعنى عملش صالح
مىشود ،پس توبه مستقر و نصوح آن توبه است كه عمل را صالح كند.
و اما ایمان به خدا :از اعتبار این قید فهمیده مىشود كه آیه شریفه مربوط به كسانى
است كه هم شرك ورزیده باشند و هم قتل نفس و زنا مرتكب شده باشند و یا حداقل مشرك
بوده باشند ،چون اگر روى سخن در آن ،به مؤمنینى باشد كه قتل و زنا كرده باشند ،دیگر
معنا ندارد قید ایمان را نیز در استثناء بگنجاند.
پس آیه شریفه درباره مشركین است ،حال چه اینكه آن دو گناه دیگر را هم مرتكب
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شده باشند و چه نشده باشند ،و اما مؤمنینى كه مرتكب آن دو گناه شده باشند عهدهدار بیان
توبهشان آیه بعدى است.
جمله « فاولئك یبدل هللا سیئاتهم حسنات »،تفریع بر توبه و ایمان و عمل صالح است
و آثار نیكى را كه بر آنها مترتب مىشود بیان مىكند ،و آن این است كه :خداى تعالى
گناهانشان را مبدل به حسنه مىكند.
ت َو كانَ َّ
ع َمال ص ِلحا فَأُولَئك یُبَ ِد ُل َّ
َّللاُ سیِئ َاتِ ِه ْم َحسنَ ٍ
َّللاُ
« إِال َمن ت َاب َو َءا َمنَ َو َع ِم َل َ
َ
غفُورا َّر ِحیما،
ع ِم َل ص ِلحا فَإِنَّهُ یَتُوب ِإلى َّ
َّللاِ َمت َابا!
 َو َمن ت َاب َو َ مگر آنكه توبه كند و مؤمن شود و عمل شایسته كند آنگاه خدا بدیهاى این گروهرا به نیكیها مبدل كند كه خدا آمرزگار و رحیم است،
 و هر كه توبه كند و عمل شایسته انجام دهد به سوى خدا بازگشتى پسندیدهدارد!»

اجتناب کنندگان از مجالس باطل
« َو الَّذِینَ ال یَش َهد ُونَ ُّ
كراما !
ور َو إِذَا َم ُّروا بِاللَّ ْغ ِو َم ُّروا َ
الز َ
 و كسانى كه گواهى به ناحق ندهند و چون بر ناپسندى بگذرند با بزرگوارىگذرند!»
كلمه زور در اصل ،به معناى جلوه دادن باطل به صورت حق است .این كلمه به
وجهى شامل دروغ و هر لهو باطلى از قبیل :غنا و دریدگى و ناسزا نیز مىشود.
اگر مراد از زور ،دروغ باشد ،تقدیر كالم چنین مىشود كه :بندگان رحمان آنهایى
هستند كه شهادت به زور نمىدهند ،و اگر مراد از زور لهو باطل از قبیل غناء و امثال آن
باشد ،معنایش این است كه :بندگان رحمان كسانى هستند كه در
مجالس باطل حاضر نمىشوند ،که از میان این دو احتمال ،ذیل آیه با احتمال دومى
مناسبتر است.

اجتناب کنندگان از اهل لغو
« و اذا مروا باللغو مروا كراما !»
« و چون بر ناپسندى بگذرند با بزرگوارى گذرند!»
كلمه لغو به معناى هر عمل و گفتارى است كه مورد اعتنا نباشد ،و هیچ فایدهاى كه
غرض عقال بر آن تعلق گیرد نداشته باشد ،و به طورى كه گفتهاند :شامل تمامى گناهان
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مىشود.
و مراد از مرور به لغو گذر كردن به اهل لغو است در حالى كه سر گرم لغو باشند.
و معناى آیه این است كه :بندگان رحمان چون به اهل لغو مىگذرند و آنان را سرگرم لغو
مىبینند ،از ایشان روى مىگردانند ،و خود را پاكتر و منزهتر از آن مىدانند كه در جمع
ایشان در آیند ،و با ایشان اختالط و همنشینى كنند.

تعقل کنندگان در آیات پروردگار خود
ع ْمیَانا !
كروا بِئ َایَ ِ
علَ ْی َها ص ًّما َو ُ
ت َربِ ِه ْم لَ ْم ِ
 « َو الَّذِینَ إِذَا ذ ُ ُیخ ُّروا َ
 و كسانى كه چون به آیههاى پروردگارشان اندرزشان دهند كر و كور بر آنننگرند!»
خرور بر زمین به معناى سقوط بر زمین است و گویا در آیه شریفه كنایه است از
مالزمت و گرفتن چیزى به این صورت كه به روى آن بیفتد .و معناى آیه شریفه این است
كه :بندگان رحمان چون متذكر آیات پروردگارشان مىشوند و حكمت و موعظهاى از قرآن
او و یا وحى او مىشنوند ،كورانه آن را نمىپذیرند و بدون اینكه تفكر و تعقل كنند بیهوده و
بى جهت ،دل به آن نمىبازند ،بلكه آن را با بصیرت مىپذیرند و به حكمت آن ایمان آورده
به موعظه آن متعظ مىشوند و در امر خود ،بر بصیرت و بر بینهاى از پروردگار خویشند.

آخرین آرزوی عبادالرحمن
ْین َو اجْ عَ ْلنَا ِل ْل ُمتَّقِینَ ِإ َماما !»
« َو الَّذِینَ یَقُولُونَ َربَّنَا هَب َلنَا ِم ْن أ َ ْز َو ِجنَا َو ذ ُ ِریَّتِنَا قُ َّرة َ أَع ٍ
« و كسانى كه گویند پروردگارا ما را از همسران و فرزندانمان ،مایه روشنى چشم
ما قرار ده و ما را پیشواى پرهیزكاران بنما!»
به كسى كه مایه مسرت آدمى است نور چشم و قرة عین گفته مىشود .و مراد
بندگان رحمان ،از اینكه در دعاى خود در خواست مىكنند به اینكه همسران و ذریههایشان
قرة عین ایشان باشد ،این است كه :موفق به طاعت خدا و اجتناب از معصیت او شوند و در
نتیجه از عمل صالح آنان ،چشم ایشان روشن گردد.
و این دعا مىرساندكه بندگان رحمان غیر از این ،دیگر حاجتى ندارند .و نیز
مىرساند كه بندگان رحمان اهل حقند و پیروى هواى نفس نمىكنند( زیرا هر همسر و هر
ذریهاى را دوست نمىدارند ،بلكه آن همسر و ذریه را دوست مىدارند كه بنده خدا باشند).
« و اجعلنا للمتقین اماما »،یعنى ما را توفیق ده تا در راه انجام خیرات و به دست
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آوردن رحمتت از یكدیگر سبقت گیریم ،در نتیجه دیگران كه دوستدار تقوایند از ما بیاموزند
و ما را پیروى كنند ،همچنان كه قرآن كریم درباره ایشان فرموده «:فاستبقوا الخیرات »،و
نیز فرموده «:سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة »،و نیز فرموده «:و السابقون السابقون
اولئك المقربون».
و گویا مراد از دعاى مورد بحث ،این است كه :بندگان رحمان همه در صف
واحدى باشند ،مقدم بر صف سایر متقین .و به همین جهت كلمه امام را مفرد آورد.

پاداش عباد الرحمن و ارزش صبر آنان
-

تحیَّة َو سلَما،
« أُولَئك یجْ زَ ْونَ ْالغُ ْرفَةَ ِب َما
صبروا َو یُلَقَّ ْونَ ِفی َها ِ
ُ
َخ ِلدِینَ فِی َها َحسنَت ُمستَقَ ًّرا َو ُمقَاما!
آنها به پاداش این صبرى كه كردهاند غرفه بهشت پاداش یابند،
و در آنجا درود و سالمى شنوند،
جاودانه در آنند كه نیكو قرارگاه و جایگاهى است! »

غرفه به معناى بنایى است كه باالى بناى دیگر واقع شده باشد و از كف خانه بلندتر
باشد.
و در آیه شریفه ،كنایه است از درجه عالىتر بهشت ،و مراد از صبر ،صبر بر
طاعت خدا و بر ترك معصیت او است و این دو قسم صبر همان است كه در آیات سابق نیز
ذكر شده بود و لیكن این دو صبر عادتا جداى از صبر قسم سوم ،یعنى صبر در هنگام شدائد
و مصائب نیست و قهرا كسى كه بر طاعت خدا و بر ترك معصیت او صبر مىكند ممكن
نیست در هنگام شدائد صبر نكند.
و معناى آیه این است :این نامبردگان كه به اوصاف قبل وصف شدند درجه رفیع و
قسمت باالى بهشت را پاداش گرفته و فرشتگان ،ایشان را با تحیت و سالم دیدار مىكنند.
تحیت به معناى هر پیشكشى است كه آدمى را خوشحال سازد .و مراد از سالم هر چیزى
است كه در آن ترس و پرهیز نباشد ،و اگر این دو كلمه ،یعنى تحیت و سالم را نكره آورد
به منظور بزرگداشت آن دو بوده است.
( مستند :آیه  63تا  76سوره فرقان المیزان ج  15 :ص )331 :
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فصل دوم

ابـرار
الگوئی برای ایمان ،اعمال و اخالق
مورد نظر قرآن

نمونه های قرآنی انسان ها
بر َم ْن َءا َمنَ ِب َّ
ب َو لَ ِك َّن ْال َّ
 ” لَّیْس ْال َّاَّللِ
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
بر أَن ت ُ َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم قِبَ َل ْال َم ِ
شر ِ
على ُح ِب ِه ذَ ِوى ْالقُ ْربى َو
َو ْالیَ ْو ِم االَ ِخ ِر َو ْال َملَئك ِة َو ْال ِكت َ ِ
ب َو النَّ ِب ِیینَ َو َءاتى ْال َما َل َ
ام الصلَوة َ َو َءاتى
الرقَا ِ
ْالیَت َ َمى َو ْال َمسكِینَ َو ابْنَ السبِی ِل َو السائلِینَ َو فى ِ
ب َو أَقَ َ
َّ
ساء َو
ع َهد ُوا َو
الضر ِاء َو ِحینَ
الصبرینَ فى ْالبَأ ْ ِ
َّ
الز َكوة َ َو ْال ُموفُونَ ِبعَ ْه ِد ِه ْم ِإذَا َ
ِ
ْالبَأ ْ ِس أُولَئك الَّذِینَ صدَقُوا َو أُولَئك ُه ُم ْال ُمتَّقُون!
 نیكى آن نیست كه روى خود را بطرف مشرق و یا مغرب بكنید ،بلكه نیكىبراى كسى است كه به خدا و روز آخرت و مالئكه و كتاب آسمانى و پیغمبران
ایمان داشته باشد ،و مال خود را با آنكه دوستش مىدارد به خویشاوندان و
یتیمان و مسكینان و در راه ماندگان و دریوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا
دارد و زكات بدهد ،و كسانیند كه به عهد خود وقتى عهدى مىبندند وفا
مىكنند ،و از فقر و بیمارى و جنگ ،خویشتن دارند ،اینان هستند كه راست
گفتند و همینهایند كه تقوى دارند!“
این از دأب قرآن در تمامى بیاناتش است كه وقتى مي خواهد مقامات معنوى را
بیان كند ،با شرح احوال و تعریف رجال دارنده آن مقام ،بیان مي كند و به بیان مفهوم تنها
قناعت نمي كند.
جملة ” و لكن البر من آمن باهلل و الیوم االخر “،تعریف ابرار و بیان حقیقت حال
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ایشان است كه هم در مرتبه اعتقاد تعریفشان مىكند و هم در مرتبه اعمال و هم اخالق.
در باره اعتقادشان مي فرماید ” :من آمن باهلل“،
درباره اعمالشان مي فرماید ” :اولئك الذین صدقوا“،
در باره اخالقشان مي فرماید ” :و اولئك هم المتقون“،
در تعریف اولى كه از ایشان كرده ،فرموده ” :كسانى هستند كه ایمان به خدا و
روز جزا و مالئكه و كتاب و انبیاء دارند“.
این تعریف شامل تمامى معارف حقهاى است كه خداى سبحان ایمان به آنها را از
بندگان خود خواسته و مراد به این ایمان ،ایمان كامل است كه اثرش هرگز از آن جدا
نمىشود و تخلف نمي كند ،نه در قلب ،و نه در جوارح.
در قلب تخلف نمي كند چون صاحب آن دچار شك و اضطراب و یا اعتراض و یا
در پیشامدى ناگوار دچار خشم نمي گردد و در اخالق و اعمال هم تخلف نمي كند ،چون
وقتى ایمان كامل در دل پیدا شد ،اخالق و اعمال هم اصالح مي شود.
” اولئك الذین صدقوا “،...در این جمله ،صدق را مطلق آورده و مقید به زبان یا
به اعمال قلب ،یا به اعمال سایر جوارح نكرده ،منظورش آن مؤمنینى است كه مؤمن حقیقى
هستند و در دعوى ایمان صادقند.
در چنین هنگامى است كه حالشان با آخرین مراتب ایمان منطبق مي شود.
بعد از این تعریف به بیان پارهاى از اعمالشان پرداخته و مي فرماید:
 ” و اتى المال على حبه ذوى القربى ،و الیتامى ،و المساكین ،و ابن السبیل ،والسائلین ،و فى الرقاب ،و اقام الصلوة ،و اتى الزكوة“،...
كه از جمله اعمال آنان نماز را شمرده كه حكمى است مربوط به عبادت كه در آیة ”
ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر -نماز از فحشاء و منكر نهى مىكند “،و نیز در آیة ”
و أقم الصلوة لذكرى  -نماز را براى یادآورى من بپا بدار “،در اهمیت آن سخن رفته است.
یكى دیگر زكات را كه حكمى است مالى و مایه صالح معاش ذكر فرموده و قبل
از این دو بذل مال كه عبارت است از انتشار خیر و احسان غیر واجب را ذكر كرد كه مایه
رفع حوائج محتاجین است و نمىگذارد چرخ زندگیشان به خاطر حادثهاى كه برایشان پیش
مىآید ،متوقف گردد .
خداى سبحان بعد از ذكر پارهاى از اعمال آنان به ذكر پارهاى از اخالقشان
پرداخته ،از آن جمله وفاى به عهدى كه كردهاند ،و صبر در باساء و ضراء و صبر در
برابر دشمن و ناگواریهاى جنگ را مي شمارد.
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عهد عبارتست از التزام به چیزى و عقد قلبى بر آن .و هر چند خداي تعالى آن را
در آیه مطلق آورده ،لكن بطوریكه بعضى گمان كردهاند شامل ایمان و التزام به احكام دین
نمي شود ،براى اینكه دنبالش فرموده ”:اذا عاهدوا -وقتى كه عهد مىبندند “،معلوم مىشود
منظور از عهد نامبرده عهدهائى است كه گاهى با یكدیگر مىبندند و یا با خدا مىبندند ،مانند
نذر و قسم و امثال آن ،و ایمان و لوازم ایمان مقید به قید زمان نمي شود بلكه ایمان را
همیشه باید داشت .
و لكن اطالق عهد در آیه شریفه شامل تمامى وعدههاى انسان و قولهائى كه به
اشخاص مي دهد مي شود ،و نیز شامل هر عقد و معامله و معاشرت و امثال آن مىشود.
و صبر عبارتست از ثبات بر شدائد ،در مواقعى كه مصائب و یا جنگى پیش
مىآید و این دو خلق یعنى وفاى به عهد و صبر هر چند شامل تمامى اخالق فاضله نمي
شود و لكن اگر در كسى پیدا شد ،بقیه آن خلقها نیز پیدا مي شود .
و این دو خلق یكى متعلق به سكون است و دیگرى متعلق به حركت ،وفاى به عهد
متعلق به حركت ،و صبر متعلق به سكون ،پس در حقیقت ذكر این دو صفت از میان همه
اوصاف مؤمنین به منزله این است كه فرموده باشد :مؤمنین وقتى حرفى مي زنند ،پاى
حرف خود ایستادهاند و از عمل به گفته خود شانه خالى نمي كنند.
و اما این كه براى بار دوم مؤمنین را معرفى نموده كه” اولئك الذین صدقوا“،
براى این بود كه صدق ،وصفى است كه تمامى فضائل علم و عمل را دربر مي گیرد ،ممكن
نیست كسى داراى صدق باشد و عفت و شجاعت و حكمت و عدالت ،چهار ریشه اخالق
فاضله را نداشته باشد ،چون آدمى به غیر از اعتقاد و قول و عمل ،چیز دیگرى ندارد و
وقتى بنا بگذارد كه جز راست نگوید ،ناچار مي شود این سه چیز را با هم مطابق سازد،
یعنى نكند مگر آنچه را كه مي گوید و نگوید مگر آنچه را كه معتقد است و گر نه دچار
دروغ مي شود.
و انسان مفطور بر قبول حق و خضوع باطنى در برابر آن است هر چند كه در
ظاهر اظهار مخالفت كند.
بنا بر این اگر اذعان به حق كرد و بر حسب فرض بنا گذاشت كه جز راست
نگوید ،دیگر اظهار مخالفت نمي كند ،تنها چیزى را مي گوید كه بدان معتقد است و تنها
عملى را مي كند كه مطابق گفتارش است ،در این هنگام است كه ایمان خالص و اخالق
فاضله و عمل صالح ،همه با هم برایش فراهم مي شود .
همچنانكه در جاى دیگر نیز در شان مؤمنان فرموده ”:یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا ،و
كونوا مع الصادقین  -اى كسانیكه ایمان آوردهاید از خدا بترسید و با راستگویان باشید! “
انحصاري كه از جملة ” اولئك الذین صدقوا  -تنها اینهایند كه راست مي گویند“،
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استفاده مي شود آن تعریف و بیان تا حدى كه گذشت تاكید مي كند و معنایش  -و خدا داناتر
است  -این مي شود كه هر گاه خواستى راستگویان را ببینى راستگویان تنها همان ابرارند !
و اما تعریفى كه براى بار سوم از آنان كرد و فرمود ”:اولئك هم المتقون“،
انحصاري كه در آن هست ،براى بیان كمال ایشان است ،چون نیکی و صدق اگر به حد
كمال نرسند ،تقوى دست نمي دهد.
و اوصافى كه خداى سبحان در این آیه از ابرار شمرده ،همان اوصافى است كه
در آیات دیگر آورده ،از آن جمله فرموده:
 ” ان االبرار یشربون من كاس كان مزاجها كافورا ،عینا یشرب بها عباد هللا،یفجرونها تفجیرا ،یوفون بالنذر ،و یخافون یوما كان شره مستطیرا ،و یطعمون
الطعام على حبه مسكینا و یتیما و اسیرا ،انما نطعمكم لوجه هللا ،ال نرید منكم
جزاء و ال شكورا  . . .و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا !
 براستى ابرار از جامى مي نوشند كه مزاج كافور دارد ،چشمهاى كه بندگانخدا از آن مي نوشند و آنرا به هر جا كه خواهند روان كنند ،نیكوكاران به نذر
وفا كنند و از روزى كه شر آن روز عالمگیر است ،بیم دارند و طعام را با
آنكه دوستش دارند به مستمند و یتیم و اسیر دهند و منطقشان این است كه ما
شما را فقط براى رضاى خدا طعام مي دهیم ،و از شما پاداشى و سپاسى
نخواهیم  . . .و پروردگارشان هم در عوض آن صبرى كه كردند ،بهشت و
دیبا پاداششان دهد ! “
كه در این آیات ،ایمان به خدا و ایمان به روز جزا و انفاق در راه خدا و وفاى به
عهد و صبر را نام برده ،و نیز فرموده:
 ” كال ان كتاب االبرار لفى علیین ،و ما ادریك ما علیون ،كتاب مرقوم ،یشهدهالمقربون ،ان االبرار لفى نعیم  . . .یسقون من رحیق مختوم  . . .عینا یشرب
بها المقربون!
 حاشا كه كتاب ابرار هر آینه در درجات بلندى است ،و تو نمىداني آن درجاتچیست؟ قضائى است رانده شده كه مقربین درگاه خدا آن را مشاهده مي كنند
كه ابرار همانا در نعیم باشند  . . .از شرابى خالص و صـــــافى و سر به مهـر
مي نوشند  . . .چشمهاى كه همان مقربین خودشان از آن مي نوشند!“
كه اگر میان این آیات و آیات سوره دهر كه گذشت تطبیق به عمل آید ،آنوقت
حقیقت وصف مؤمنین و مآل كارشان -اگر در آن دقت كنى -بخوبى روشن مي گردد.
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از یكسو در این آیات ایشان را توصیف كرده به اینكه عباد هللا هستند ،و عباد هللا
مقرب درگاه خدایند و در ضمن اوصافى كه براى عباد خود ذكر كرده ،فرموده:
 ” ان عبادى لیس لك علیهم سلطان ،تو اى ابلیس بر بندگان من تسلطنمىیابى!“
و از سوى دیگر مقربین را توصیف كرده به اینكه:
 ” و السابقون السابقون ،اولئك المقربون ،فى جنات النعیم، سبقت گیرندگان در دنیا بسوى خیرات كه سبقت گیرندگان به مغفرتند درآخرت ،اینان به تنهائى مقربین و در بهشت نعیمند!“
پس معلوم مي شود این عباد هللا كه در آخرت بسوى نعمت خدا سبقت مىگیرند،
همانهایند كه در دنیا بسوى خیرات سبقت مي گرفتند و اگر به تفحص از حال ایشان ادامه
بدهى ،مطالب عجیبى برایت كشف مي شود .
از آنچه گذشت این معنا روشن شد كه :ابرار داراى مرتبه عالیهاى از ایمان هستند
و خداي تعالى در بارهشان فرموده:
 ” الذین آمنوا ،و لم یلبسوا ایمانهم بظلم ،اولئك لهم االمن و هم مهتدون! كسانى كه ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم نیامیختند ،تنها اینان هستند كهداراى امنیتند و هم راه یافتگانند! “
از رسولخدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روایت شده كه هر كس به این آیه عمل كند
ایمان خود را به كمال رسانده باشد.
مؤلف :وجه آن با در نظر داشتن بیان ما روشن است ،و از زجاج و فراء هم نقل
شده كه آندو گفتهاند :این آیه مخصوص انبیاء معصومین علیهمالسالم است براى اینكه هیچ
كس بجز انبیاء نمى تواند همه دستوراتى كه در این آیه آمده آنطور كه حق آن است عمل كند،
این بود گفتار آن دو ،ولى سخنان آن دو ناشى از این است كه در مفاد آیات تدبر نكردهاند و
میان مقامات معنوى خلط كردهاند ،چون آیات سوره دهر كه در باره اهل بیت رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم نازل شده ،بعنوان ابرار از ایشان یاد فرموده نه به عنوان انبیاء ،چون
اهل بیت علیهم السالم انبیاء نبودند.
بله اینقدر هست كه مقامى بس عظیم دارند ،بطورى كه وقتى حال اولوا االلباب را
ذكر مي كند ،كه كسانى هستند كه خدا را در قیام و قعود و بر پهلویشان ذكر مي كنند و در
خلقت آسمانها و زمین تفكر مي نمایند ،در آخر از ایشان نقل مي فرماید كه از خدا
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درخواست مي كنند ما را به ابرار ملحق ساز ”:و توفنا مع االبرار  -با ابرار ما را بمیران!“
در تفسیر الدر المنثور است كه حكیم ترمذى از ابى عامر اشعرى روایت كرده كه
گفت :به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم عرضه داشتم :تمامیت بر و نیكى به چیست؟
فرمود :اینكه در خلوتت همان كنى كه در انظار مي كنى.
( مستند :آیه  177سوره بقره المیزان ج  1 :ص ) 648 :

استثنا شدگان از محکومین به خسران
-

صر!
« َو ْالعَ ِ
سر،
إِ َّن االنسنَ لَ ِفى ُخ ٍ
الصبر!
اصوا ِب
ع ِملُوا الص ِل َح ِ
اصوا ِب ْال َحق َو ت ََو ْ
ت َو ت ََو ْ
ِإال الَّذِینَ َءا َمنُوا َو َ
ِ
سوگند به عصر!
كه انسانها همه در خسران و زیانند،
مگر افراد و اقلیتى كه ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادهاند و یكدیگر را به
حق سفارش كرده و به صبر توصیه نمودهاند !»

این سوره تمامى معارف قرآنى و مقاصد مختلف آن را در كوتاهترین بیان خالصه
كرده است.
و العصر در این كلمه به عصر سوگند یاد شده ،و از نظر مضمونى كه دو آیه بعد
دارد مناسبتر آن است كه منظور از عصر ،عصر ظهور رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلم
باشد ،كه عصر طلوع اسالم بر افق مجتمع بشرى ،و ظهور و غلبه حق بر باطل است،
چون مضمون دو آیه بعد این است كه خسران عالم انسان را فراگیر است و تنها كسانى را
فرا نمىگیرد كه از حق پیروى نموده ،و در برابر آن صبر كنند ،و این اقلیت عبارتند از
كسانى كه به خدا و روز جزا ایمان آورده و عمل صالح كنند.
آدمى در نوعى مخصوص از خسران قرار دارد ،غیر خسران مالى و آبرویى ،بلكه
خسران در ذات « ،اال الذین امنوا و عملوا الصالحات »،این استثنا استثناى از جنس انسان
است كه محكوم به خسران است ،و استثنا شدگان افرادى هستند كه متصف به ایمان و اعمال
صالح باشند ،و چنین افرادى ایمن از خسرانند.
بیان مىكند كه سرمایه آدمى زندگى او است ،با زندگى است كه مىتواند وسیله
عیش خود در زندگى آخرت را كسب كند ،اگر در عقیده و عمل حق را پیروى كند تجارتش
سودبخش بوده ،و در كسبش بركت داشته است ،و در آیندهاش از شر ایمن است ،و اگر
باطل را پیروى كند ،و از ایمان به خدا و عمل صالح اعراض نماید ،تجارتش ضرر كرده(
نه تنها از سرمایه عمر چیزى زاید بر خود سرمایه به دست نیاورده ،بلكه از خود سرمایه
خورده ،و سرمایه را وسیله بدبختى خود كرده است )،و در آخرتش از خیر محروم شده ،لذا
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در سوره مورد بحث مىفرماید « :ان االنسان لفى خسر اال الذین امنوا و عملوا الصالحات»،
و مراد از ایمان ،ایمان به خدا ،و مراد از ایمان به خدا ایمان به همه رسوالن او ،و مراد از
ایمان به رسوالن او اطاعت و پیروى ایشان است ،و نیز ایمان به روز جزا است همچنان كه
قرآن در جاى دیگر تصریح كرده به اینكه كسانى كه به بعضى از رسوالن خدا ایمان دارند،
و به بعضى ندارند ،مؤمن به خدا نیستند.
و ظاهر جمله « و عملوا الصالحات »،این است كه به همه اعمال صالح متصف
باشد .پس این جمله استثنائیه شامل فاسقان كه بعضى از صالحات را انجام مىدهند ،و نسبت
به بعضى دیگر فسق مىورزند نمىشود ،و الزمه این ،آن است كه منظور از خسران اعم
از خسران به تمام معنا باشد یعنى شامل خسران از بعضى جهات هم بشود ،و بنابر این دو
طایفه خاسرند ،یكى آنهایى كه از جمیع جهات خاسرند نظیر كفار معاند حق و مخلد در
عذاب ،دوم آنهایى كه در بعضى جهات خاسرند ،مانند مؤمنینى كه مرتكب فسق مىشوند و
مخلد در آتش نیستند چند صباحى عذاب مىبینند ،بعد عذابشان پایان مىپذیرد و مشمول
شفاعت و نظیر آن مىشوند.
« و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر »،تواصى به حق این است كه :یكدیگر را به
حق سفارش كنند ،سفارش كنند به اینكه از حق پیروى نموده و در راه حق استقامت و
مداومت كنند ،پس دین حق چیزى به جز پیروى اعتقادى و عملى از حق ،و تواصى بر حق
نیست ،و تواصى بر حق عنوانى است وسیعتر از عنوان امر به معروف و نهى از منكر،
چون امر به معروف و نهى از منكر شامل اعتقادیات و مطلق ترغیب و تشویق بر عمل
صالح نمىشود ،ولى تواصى بر حق ،هم شامل امر به معروف مىشود و هم شامل عناوین
مذكور.
شاهد بر اینكه خداى تعالى از میان همه اعمال صالح به تواصى به حق عنایت
بیشتر داشته ،و بدین منظور خصوص آن را بعد از عموم اعمال صالح ذكر نموده این است
كه همین تواصى را در مورد صبر تكرار كرد ،و با اینكه مىتوانست بفرماید :و تواصوا
بالحق و الصبر ،فرمود :و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
و بنا بر همه آنچه گفته شد ،ذكر تواصى به حق و به صبر ،بعد از ذكر اتصافشان
به ایمان و عمل صالح براى این بوده كه اشاره كند به حیات دلهاى مؤمنین ،و پذیرا گشتن
سینههاشان براى تسلیم خدا شدن ،پس مؤمنین اهتمامى خاص و اعتنایى تام به ظهور
سلطنت حق و گسترده شدن آن بر همه مردم دارند ،و مىخواهند همه جا حق پیروى شود ،و
پیروى آن دائمى گردد.
در آیه مورد بحث صبر را مطلق آورده ،و بیان نكرده كه صبر در چه مواردى
محبوب است ،و نتیجه این اطالق آن است كه مراد از صبر اعم از صبر بر اطاعت خدا و
صبر از معصیت و صبر در برخورد با مصائبى است كه به قضا و قدر خدا به آدمى
مىرسد.
( مستند :آیه  1تا  3سوره عصر المیزان ج  20 :ص )609 :
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فصل سوم

تقوی
مهمترین دستور اخالقی قرآن

ترس از خدا و رعایت حق تقوی
ق تُقَاتِ ِه َو ال ت ُموت ُنَّ ِإال َو أَنتُم ُّمس ِل ُمونَ !
َّللاَ َح َّ
 ” یَأَی َها الَّ ِذینَ َءا َمنُوا اتَّقُوا َّ اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،از خدا آنطور كه شایسته اوست پروا كنید وزنهار مبادا جز با حالت اسالم بمیرید ! “
تقوا عبارت است از امتثال اوامر خداى تعالى ،و اجتناب از آنچه كه از ارتكاب آن
نهى فرموده ،و شكر در برابر نعمتهایش ،و صبر در هنگام ابتالء به بالیش ،كه برگشت این
دوتاى اخیر به یكى است ،و آن همان شكرگزارى است ،چون شكر عبارت است از اینكه
انسان هر چیزى را در جاى خود قرار دهد ،و صبر در هنگام برخورد با بالى خدائى یكى
از مصادیق این معنا است ،پس صبر هم شكر است.
و سخن كوتاه اینكه ،تقواى خداى سبحان عبارت شد از اینكه ،خداى تعالى اطاعت
بشود و معصیت نشود ،و بنده او در همه احوال براى او خاضع گردد ،چه اینكه او نعمتش
بدهد و چه اینكه ندهد ،و یا از دستش بگیرد.
این معناى كلمه تقوا بود.

حق تقوی :عبودیت خالص
ولى اگر این كلمه با قید حق تقوا اعتبار شود با در نظر گرفتن اینكه حق التقوى،
آن تقوائى است كه مشوب با باطل و فاسدى از سنخ خودش نباشد ،قهرا حق التقوى عبارت
خواهد شد از عبودیت خالص ،عبودیتى كه مخلوط با انانیت و غفلت نباشد.
سادهتر بگویم :تقوا عبارت خواهد شد از پرستش خداى تعالى فقط بدون اینكه
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مخلوط باشد با پرستش هواى خویش ،و یا غفلت از مقام ربوبى !
و چنین پرستشى عبارت است از اطاعت بدون معصیت و شكر بدون كفران ،و یا
دائمى بدون فراموشى ،و این حالت ،همان اسالم حقیقى است البته درجه عالى از اسالم.
و بنا بر این ،برگشت معناى جمله ”:و ال تموتن اال و انتم مسلمون “،همانند این
است كه فرموده باشد :این حالت را یعنى حق التقوى را همچنان حفظ كنید تا مرگتان فرا
رسد !

مفهوم حداکثر توان در رعایت تقوی
و این معنا غیر از آن معنائى است كه از آیه ”:فاتقوا هللا ما استطعتم “،استفاده
مى شود ،براى اینكه این آیه به این معنا است كه فرموده باشد :تقوا را در هیچیك از مقدرات
خود رها نكنید .چیزى كه هست این استطاعت و قدرت بر حسب اختالف قواى اشخاص و
فهم و همت آنان مختلف مىشود ،پس آیه ”:فاتقوا هللا ما استطعتم “،مىتواند شامل حال همه
مراتب تقوا بشود ،و هر كس مىتواند در خور قدرت و فهم خود این دستور را امتثال بكند.
و اما در آیه مورد بحث به آن معنائى كه ما برایش كردیم ،حق التقوى چیزى
نیست كه همه افراد بتوانند آن را به دست آورند ،زیرا حق التقوى بطورى كه مالحظه
كردید ،ریشه در باطن و ضمیر انسان دارد ،و در این مسیر باطنى ،مواقف و معاهدى بس
دشوار و خطرهائى ناپیدا هست ،كه جز افراد دانشمند ،پى به آن مواقف نمىبرد ،تا چه رسد
به اینكه تقوا را در آن مراحل حفظ كند ،و نیز در این مسیر باطنى دقائق و لطائفى است كه
جز مخلَصون كسى متوجه آن نمىگردد.
چه بسیار مرحله از مراحل تقوا هست كه فهم عامى مردم آن را مقدور نفس
انسانى نمىداند ،و انسان را مستطیع و تواناى داشتن چنان مرحله ندانسته حكم قطعى مىكند
به اینكه این مقدار از تقوا براى بشر مقدور نیست ،ولى كسانى كه اهل حق التقوایند ،این
مرحله را نه تنها مقدور مىدانند ،بلكه پشت سر انداخته به مراحلى دشوارتر رسیدهاند.
بنا بر این آیه ”:فاتقوا هللا ما استطعتم “،كالمى است كه همه فهمهاى مختلف هر
یك آن را به معنائى درك مىكند و صاحب هر مرحله از فهم و درك آن را با تقوائى كه
براى خود مقدور مىداند ،تطبیق مىنماید.
و ضمنا این كالم وسیلهاى مىشود كه شنونده از كالمى دیگر یعنى از آیه ”:اتقوا
هللا حق تقاته و ال تموتن اال و انتم مسلمون  “،...بفهمد كه منظور از آن این است كه انسانها
خود را در صراط به دست آوردن حق التقوى قرار بدهند و رسیدن به این مقام و استقرار
در آن را هدف همت خویش سازند .
پس آیه سوره تغابن ،وسیلهاى است براى اینكه خطاب در آیه مورد بحث عمومى
شود ،نظیر مساله اهتداء به صراط مستقیم ،كه در عین اینكه مقام بس بلندى است كه به جز
افرادى انگشت شمار به آن نمىرسند ،مع ذلك خداى تعالى عموم بشر را به رساندن خویش
به آن مقام دعوت فرموده است.
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در نتیجه ،از دو آیه فوق یعنى آیه ”:اتقوا هللا حق تقاته  “،...و آیه ”:فاتقوا هللا
ما استطعتم  “،...چنین استفاده مىشود كه نخست خداى تعالى همه مردم را دعوت به حق
التقوى نموده و سپس دستور داده كه در این مسیر قرار بگیرند ،و براى رسیدن به این
مقصد تالش كنند ،و هر كس هر قدر توانائى دارد صرف بكند.
نتیجه این دو دعوت این مىشود كه همه مردم در صراط تقوا قرار بگیرند ،اال
اینكه هر كس به یك مرحله آن برسد ،و طبق فهم و همت خود و توفیقاتى كه خداى تعالى به
او افاضه مى كند ،یك درجه آن را كسب كند ،تا ببینى فهم هر كس و همتش و تایید و تسدید
خدا در باره او چقدر باشد .پس این است آنچه كه با تدبر در معناى دو آیه ،از آن دو استفاده
مىشود.
پس معلوم شد كه این دو آیه اختالفى در مضمون ندارند ،و در عین حال آیه اولى
یعنى آیه ”:اتقوا هللا حق تقاته “،نمىخواهد عین آن مطلبى را خاطر نشان سازد كه آیه دومى
در مقام افاده آن است .آیه اولى دعوت به اصل مقصد دارد ،و آیه دومى كیفیت پیمودن راه
این مقصد را بیان مىكند.
” و ال تموتن اال و انتم مسلمون! “ نهى از مردن بدون اسالم كنایه است از اینكه
همواره و در همه حاالت ملتزم به اسالم باش تا قهرا هر وقت مرگت رسید در یكى از حاالت
اسالمت باشد ،و در حال اسالم مرده باشى !
در كتاب معانى و كتاب تفسیر عیاشى از ابى بصیر روایت آمده كه گفت :من از
امام صادق علیهالسالم از كالم خداى عز و جل پرسیدم كه مىفرماید ”:اتقوا هللا حق تقاته؟“
فرمود :حق تقواى از خدا این است كه اطاعت بشود و نافرمانى نشود ،بیاد باشد و فراموش
نشود ،شكرش بجا آورده شود و كفران نگردد.
( مستند :آیه  102سوره آل عمران المیزان ج  3 :ص )569 :

امر به تقوی ،یاد قیامت ،و یاد خدا
َّللاَ ِإ َّن َّ
س َّما قَدَّ َمت ِلغَ ٍد َو اتَّقُوا َّ
 « یَأَی َها الَّذِینَ َءا َمنُوا اتَّقُوا َّیر
َّللاَ َو ْلت ْ
َنظر نَ ْف ٌ
َّللاَ َخ ِب ُ
ِب َما ت َ ْع َملُونَ !
 َو ال ت َ ُكونُوا كالَّذِینَ نَسوا ََّّللاَ فَأَنسا ُه ْم أَنفُس ُه ْم أُولَئك ُه ُم ْالفَ ِسقُونَ !
 اى كسانى كه ایمان آوردهاید! از خدا بترسید ،و هر انسانى منتظر رسیدن بهاعمالى كه از پیش فرستاده باشد ،و از خدا بترسید چون خدا با خبر است از
آنچه مىكنید!
 -و مانند آن كسانى مباشید كه خدا را فراموش كردند و خدا هم خود آنان را از یاد
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خودشان ببرد و ایشان همان فاسقانند !»
در این آیه شریفه مؤمنین را به تقوى و پرواى از خدا امر نموده ،و با امرى دیگر
دستور مىدهد كه در اعمال خود نظر كنند ،اعمالى كه براى روز حساب از پیش
مىفرستند.
و متوجه باشند كه آیا اعمالى كه مىفرستند صالح است ،تا امید ثواب خدا را داشته
باشند ،و یا طالح است ،و باید از عقاب خدا بهراسند ،و از چنان اعمالى توبه نموده نفس را
به حساب بكشند.
اما امر اول ،یعنى تقوى ،كه در احادیث به ورع و پرهیز از حرامهاى خدا تفسیر
شده ،و با در نظر گرفتن اینكه تقوى هم به واجبات ارتباط دارد ،و هم به محرمات ،الجرم
عبارت مىشود از :اجتناب از ترك واجبات ،و اجتناب از انجام دادن محرمات.
و اما امر دوم ،یعنى نظر كردن در اعمالى كه آدمى براى فردایش از پیش
مىفرستد ،امرى دیگرى است غیر از تقوى .و نسبتش با تقوى نظیر نسبتى است كه یك نظر
اصالحى از ناحیه صنعتگرى در صنعت خود براى تكمیل آن صنعت دارد ،همان طور كه
هر صاحب عملى و هر صانعى در آنچه كرده و آنچه ساخته نظر دقیق مىكند ،ببیند آیا
عیبى دارد یا نه ،تا اگر عیبى در آن دید در رفع آن بكوشد ،و یا اگر از نكتهاى غفلت كرده
آن را جبران كند ،همچنین یك مؤمن نیز باید در آنچه كرده دوباره نظر كند ،ببیند اگر عیبى
داشته آن را برطرف سازد.
پس بر همه مؤمنین واجب است از خدا پروا كنند ،و تكالیفى كه خداى تعالى متوجه
ایشان كرده به نحو احسن و بدون نقص انجام دهند ،نخست او را اطاعت نموده ،از
نافرمانیش بپرهیزند ،و بعد از آنكه اطاعت كردند ،دوباره نظرى به كردههاى خود بیندازند،
چون این اعمال مایه زندگى آخرتشان است كه امروز از پیش مىفرستند ،با همین اعمال به
حسابشان مىرسند تا معلوم كنند آیا صالح بوده یا نه.
پس خود آنان باید قبال حساب اعمال را برسند تا اگر صالح بوده امید ثواب داشته
باشند ،و اگر طالح بوده از عقابش بترسند ،و به درگاه خدا توبه برده ،از او طلب مغفرت
كنند.
و این وظیفه ،خاص یك نفر و دو نفر نیست ،تكلیفى است عمومى ،و شامل تمامى
مؤمنین ،براى اینكه همه آنان احتیاج به عمل خود دارند ،و خود باید عمل خود را اصالح
كنند ،نظر كردن بعضى از آنان كافى از دیگران نیست.
چیزى كه هست در بین مؤمنین كسانى كه این وظیفه را انجام دهند ،بسیار
كمیاباند ،به طورى كه مىتوان گفت نایاباند.
اینكه فرمود «:و لتنظر نفس ما قدمت لغد »،خطابى است به عموم مؤمنین ،و لیكن
از آنجا كه عامل به این دستور در بین اهل ایمان و حتى در بین اهل تقوى از مؤمنین در
نهایت قلت است ،بلكه مىتوان گفت وجود ندارد ،براى اینكه مؤمنین و حتى افراد معدودى
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كه از آنان اهل تقوى هستند ،همه مشغول به زندگى دنیایند ،و اوقاتشان مستغرق در تدبیر
معیشت و اصالح امور زندگى است ،لذا آیه شریفه خطاب را به صورت غیبت آورده ،آن
هم به طور نكره و فرموده :نفسى از نفوس باید كه بدانچه مىكند نظر بیفكند.
و این نوع خطاب با اینكه تكلیف در آن عمومى است ،به حسب طبع داللت بر عتاب
و سرزنش مؤمنان دارد .و نیز اشاره دارد بر اینكه افرادى كه شایسته امتثال این دستور
باشند در نهایت كمى هستند.
« ما قدمت لغد »،این جمله استفهامى از ماهیت عملى است كه براى فرداى خود
ذخیره مىكند ،و هم بیانگر كلمه نظر است .باید نفسى از نفوس نظر كند در آنچه براى
فرداى خود از پیش فرستاده .و مراد از كلمه« غد – فردا »،روز قیامت است ،كه روز
حسابرسى اعمال است .و اگر از آن به كلمه فردا تعبیر كرده براى این است كه بفهماند
قیامت به ایشان نزدیك است ،آنچنان كه فردا به دیروز نزدیك است ،همچنان كه در آیه« انهم
یرونه بعیدا و نریه قریبا »،به این نزدیكى تصریح كرده است.
و در جمله« و اتقوا هللا ان هللا خبیر بما تعملون »،براى بار دوم امر به تقوى نموده،
مىفرماید :علت اینكه مىگویم از خدا پروا كنید این است كه« ان هللا خبیر بما تعملون -او با
خبر است از آنچه مىكنید!»
و تعلیل امر به تقوى به اینكه خدا با خبر از اعمال است ،خود دلیل بر این است كه
مراد از این تقوى كه بار دوم امر بدان نموده ،تقواى در مقام محاسبه و نظر در اعمال
است ،نه تقواى در اعمال كه جمله اول آیه بدان امر مىنمود ،و مىفرمود :اتقوا هللا!
پس حاصل كالم این شد كه :در اول آیه مؤمنین را امر به تقوى در مقام عمل نموده،
مىفرماید عمل شما باید منحصر در اطاعت خدا و اجتناب گناهان باشد ،و در آخر آیه كه
دوباره امر به تقوى مىكند ،به این وظیفه دستور داده كه هنگام نظر و محاسبه اعمالى كه
كردهاید از خدا پروا كنید ،چنان نباشد كه عمل زشت خود را و یا عمل صالح ولى غیر
خالص خود را به خاطر اینكه عمل شما است زیبا و خالص به حساب آورید.
اینجاست كه به خوبى روشن مىگردد كه مراد از تقوى در هر دو مورد یك چیز
نیست ،بلكه تقواى اولى مربوط به جرم عمل است ،و دومى مربوط به اصالح و اخالص آن
است .اولى مربوط به قبل از عمل است ،و دومى راجع به بعد از عمل.

مراقب باشید خدا را فراموش نکنید!
« و ال تكونوا كالذین نسوا هللا فانسیهم انفسهم  »،...آیه شریفه مورد بحث به حسب
لب معنا ،به منزله تاكیدى براى مضمون آیه قبلى است ،گویا فرموده :براى روز حساب و
جزاء عمل صالح از پیش بفرستید ،عملى كه جانهایتان با آن زنده شود ،و زنهار زندگى خود
را در آن روز فراموش مكنید.
و چون سبب فراموش كردن نفس فراموش كردن خدا است ،زیرا وقتى انسان خدا
را فراموش كرد اسماى حسنى و صفات علیاى او را كه صفات ذاتى انسان ارتباط مستقیم با
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آن دارد نیز فراموش مىكند ،یعنى فقر و حاجت ذاتى خود را از یاد مىبرد ،قهرا انسان
نفس خود را مستقل در هستى مىپندارد ،و به خیالش چنین مىرسد كه حیات و قدرت و
علم ،و سایر كماالتى كه در خود سراغ دارد از خودش است ،و نیز سایر اسباب طبیعى
عالم را صاحب استقالل در تاثیر مىپندارد ،و خیال مىكند كه این خود آنهایند كه یا تاثیر
مىكنند و یا متاثر مىشوند.
اینجا است كه بر نفس خود اعتماد مىكند ،با اینكه باید بر پروردگارش اعتماد
نموده ،امیدوار او و ترسان از او باشد ،نه امیدوار به اسباب ظاهرى ،و نه ترسان از آنها ،و
به غیر پروردگارش تكیه و اطمینان نكند ،بلكه به پروردگارش اطمینان كند.
و كوتاه سخن اینكه :چنین كسى پروردگار خود و بازگشتش به سوى او را فراموش
مىكند ،و از توجه به خدا اعراض نموده ،به غیر او توجه مىكند ،نتیجه همه اینها این
مىشود كه خودش را هم فراموش كند ،براى اینكه او از خودش تصورى دارد كه آن نیست.
او خود را موجودى مستقل الوجود ،و مالك كماالت ظاهر خود ،و مستقل در تدبیر
امور خود مىداند .موجودى مىپندارد كه از اسباب طبیعى عالم كمك گرفته ،خود را اداره
مىكند ،در حالى كه انسان این نیست ،بلكه موجودى است وابسته ،و سراپا جهل و عجز و
ذلت و فقر ،و امثال اینها.
و آنچه از كمال از قبیل وجود ،علم ،قدرت ،عزت ،غنى و امثال آن دارد كمال
خودش نیست ،بلكه كمال پروردگارش است ،و پایان زندگى او و نظائر او ،یعنى همه اسباب
طبیعى عالم ،به پروردگارش است.
حاصل اینكه :علت فراموش كردن خویش فراموش كردن خدا است.
و چون چنین بود آیه شریفه نهى از فراموشى خویشتن را به نهى از فراموش كردن
خداى تعالى مبدل كرد ،چون انقطاع مسبب به انقطاع سببش بلیغتر و مؤكدتر است ،و به
این هم اكتفاء نكرد كه از فراموش كردن خدا نهیى كلى كند ،و مثال بفرماید :زنهار خدا را
فراموش نكنید ،كه اگر بكنید خدا خود شما را از یادتان مىبرد بلكه مطلب را به بیانى اداء
كرد كه نظیر اعطاى حكم به وسیله مثال باشد ،و در نتیجه مؤثرتر واقع شود ،و به قبول
طرف نزدیكتر باشد ،لذا ایشان را نهى كرد از اینكه از كسانى باشند كه خدا را فراموش
كردند.
آیه شریفه هر چند از فراموش كردن خداى تعالى نهى نموده ،و فراموش كردن
خویشتن را فرع آن و نتیجه آن دانسته ،لیكن از آنجا كه آیه در سیاق آیه قبلى واقع شده ،با
سیاقش داللت مىكند بر امر به ذكر خدا ،و مراقبت او .سادهتر بگویم :لفظ آیه از فراموش
كردن خدا نهى مىكند ولى سیاق به ذكر خدا امر مىنماید.
( مستند :آیه  18و  19سوره حشر المیزان ج  19 :ص ) 374 :
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الهام تقوی و فجور در نفس انسانی
ورهَا َو ت َ ْق َواهَا،
 « َو نَ ْف ٍس َو َما َّسواهَا ،فَأَل َه َم َها ف ُج َ
 قَ ْد أ َ ْفلَ َح َمن زَ َّكاهَاَ ،و قَ ْد خَاب َمن دَساهَا !-

و سوگند به جان آدمى و آن كس كه آن را با چنان نظام كامل بیافرید،
و در اثر داشتن چنان نظامى خیر و شر آن را به آن الهام كرد !
سوگند به این آیات كه هر كس جان خود را از گناه پاك سازد رستگار مىشود،
و هر كس آلودهاش سازد زیانكار خواهد گشت!»

حاصل مضمون این سوره این است كه :انسان  -كه با الهام خدایى تقوا را از فجور
و كار نیك را از كار زشت تمیز مىدهد -اگر بخواهد رستگار شود باید باطن خود را تزكیه
كند ،و آن را با پرورشى صالح بپروراند و رشد دهد ،با تقوا بیاراید ،و از زشتىها پاك كند،
و گر نه از سعادت و رستگارى محروم مىماند ،هر قدر بیشتر آلودهاش كند ،و كمتر بیاراید
محرومیتش بیشتر مىشود.
« و نفس و ما سویها »،یعنى سوگند مىخورم به نفس ،و آن چیز نیرومند و دانا و
حكیمى كه آن را این چنین مرتب خلق كرد و اعضایش را منظم و قوایش را تعدیل كرد.
اگر كلمه نفس را نكره آورد براى این بود كه اشاره كند به اینكه آنقدر این خلقت
اهمیت دارد كه قابل تعریف و توصیف نیست ،و اینكه این خلقت را خبرى هست .و مراد از
نفس ،نفس انسانیت و جان همه انسانها است.
« فالهمها فجورها و تقویها »،كلمه فجور به معناى دریدن پرده حرمت دین است.
در حقیقت وقتى شریعت الهى از عمل و یا از ترك عملى نهى مىكند ،این نهى پردهاى است
كه بین آن عمل و ترك عمل و بین انسان زده شده ،و ارتكاب آن عمل و ترك این عمل
دریدن آن پرده است.
و كلمه تقوى به معناى آن است كه انسان خود را از آنچه مىترسد در محفظهاى
قرار دهد .و منظور از این محفظه و تقوا به قرینه اینكه در مقابل فجور قرار گرفته اجتناب
از فجور و دورى از هر عملى است كه با كمال نفس منافات داشته باشد ،و در روایت هم
تفسیر شده به ورع و پرهیز از محرمات الهى.
كلمه الهام به معناى آن است كه تصمیم و آگهى و علمى از خبرى در دل آدمى بیفتد،
و این خود افاضهاى است الهى ،و صور علمیهاى است یا تصورى و یا تصدیقى كه خداى
تعالى به دل هر كس كه بخواهد مىاندازد ،و اگر در آیه شریفه هم تقواى نفس را الهام
خوانده ،و هم فجور آن را ،براى این بود كه بفهماند مراد از این الهام این است كه خداى
تعالى صفات عمل انسان را به انسان شناسانده ،و به او فهمانده عملى كه انجام مىدهد تقوى
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است و یا فجور است ،عالوه بر تعریفى كه نسبت به متن عمل و عنوان اولى آن كرده،
عنوانى كه مشترك بین تقوا و فجور است ،مثال تصرف مال را كه مشترك بین تصرف در
مال یتیم و تصرف در مال خویش است ،و همخوابگى را كه مشترك بین زنا و نكاح است،
به او شناسانده ،عالوه بر آن این را هم به او الهام كرده كه تصرف در مال یتیم و
همخوابگى با زن اجنبى فجور است ،و آن دوى دیگر تقوا است ،و خالصه كالم اینكه
منظور از الهام این است كه خداى تعالى به انسانها شناسانده كه فعلى كه انجام مىدهند فجور
است یا تقوا ،و برایش مشخص كرده كه تقوا چگونه اعمالى ،و فجور چگونه اعمالى است.
در آیه شریفه با آوردن حرف فاء بر سر آن ،مساله الهام را نتیجه تسویه قرار داده،
و فرموده «:و نفس و ما سویها »،و چون نفس را تسویه كرد« فالهمها  ...پس به او الهام
كرد  »،...و این براى آن بود كه اشاره كند به اینكه الهام فجور و تقوا همان عقل عملى
است ،كه از نتایج تسویه نفس است ،پس الهام مذكور از صفات و خصوصیات خلقت آدمى
است ،همچنان كه در جاى دیگر فرمود «:فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت هللا التى فطر الناس
علیها ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین القیم».
و اضافه فجور و تقوا به ضمیرى كه به نفس بر مىگردد ،براى آن بوده كه اشاره
كند به اینكه مراد از فجور و تقواى الهام شده ،فجور و تقواى مختص به نفسى است كه در
آیه آمده ،یعنى نفس انسانى و نفس جن ،چون بر اساس آنچه از كتاب عزیز استفاده مىشود
طایفه جن نیز مكلف به ایمان و عمل صالح هستند.
« قد افلح من زكیها و قد خاب من دسیها »،كلمه فالح به معناى ظفر یافتن به
مطلوب و رسیدن به هدف است ،بر خالف خیبت كه به معناى ظفر نیافتن و نرسیدن به
هدف است ،و كلمه زكاة به معناى روییدن و رشد گیاه است به رشدى صالح و پربركت و
ثمربخش ،و كلمه تزكیه به معناى رویاندن آن است به همان روش و كلمه دسى به معناى آن
است كه چیزى را پنهانى داخل در چیز دیگر كنیم ،و مراد از این كلمه در آیه مورد بحث به
قرینه اینكه در مقابل تزكیه ذكر شده ،این است كه انسان نفس خود را به غیر آن جهتى كه
طبع نفس مقتضى آن است سوق دهد ،و آن را بغیر آن تربیتى كه مایه كمال نفس است
تربیت و نمو دهد.
و تعبیر از اصالح نفس و افساد آن به تزكیه و تدسى مبتنى بر نكتهاى است كه آیه«
فالهمها فجورها و تقویها »،بر آن داللت دارد ،و آن این است كه :كمال نفس انسانى در این
است كه به حسب فطرت تشخیص دهنده فجور از تقوى باشد ،و خالصه آیه شریفه مىفهماند
كه دین ،یعنى تسلیم خدا شدن در آنچه از ما مىخواهد كه فطرى نفس خود ما است ،پس
آراستن نفس به تقوا ،تزكیه نفس و تربیت آن به تربیتى صالح است ،كه مایه زیادتر شدن
آن ،و بقاى آن است ،همچنان كه در جاى دیگر به این نكته تصریح نموده مىفرماید «:و
تزودوا فان خیر الزاد التقوى و اتقون یا اولى االلباب »،و وضع نفس در فسق و فجور بر
خالف وضعى است كه در صورت تقوا دارد.
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( مستند :آیه  7تا  10سوره شمس المیزان ج  20 :ص )500 :

انفاق ،تقوى و تصدیق پاداش آخرت  ،زیرساخت زندگی آسان
 «  ...إِ َّن س ْعیَك ْم لَشتى،ُسرى،
 فَأ َ َّما َم ْن أَعْطى َو اتَّقَىَ ،و صدَّقَ ِبال ُحسنى ،فَسنُیَ ُسرهُ ِل ْلی َ
سرى!
 َو أ َ َّما َمن ِبخ َل َو است َ ْغنىَ ،و َكذَّب بِال ُحسنى ،فَسنُیَ ُ
سرهُ ِل ْلعُ َ
-

 ...كه اعمال شما متفرق و گوناگون است،
اما آنكه انفاق كند و پرهیزكار باشد،
و پاداش نیك روز جزا را قبول داشته باشد،
به زودى راه انجام كارهاى نیك را برایش آسان مىسازیم،
و اما كسى كه بخل بورزد و طالب ثروت و غنى باشد،
و پاداش نیك روز جزا را تكذیب كند،
اعمال نیك را در نظرش سنگین و دشوار مىسازیم».

آیه شریفه می خواهد به انسانها بفهماند مساعى و تالشهایشان یك جور نیست،
بعضى از مردمند كه انفاق مىكنند ،و از خدا پروا دارند ،و وعده حسناى خدا را تصدیق
مىكنند ،و خداى تعالى هم در مقابل ،حیاتى جاودانه و سراسر سعادت در اختیارشان
مىگذارد ،و بعضى دیگرند كه بخل مىورزند ،و به خیال خود مىخواهند بى نیاز شوند ،و
وعده حسناى خدایى را تكذیب مىكنند ،و خداى تعالى هم آنان را به سوى عاقبت شر راه
مىبرد.
( مستند :آیه  4تا  10سوره واللیل المیزان ج  20 :ص ) 509 :
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فصل چهارم

چند قانون اجتماعي و اخالقي قرآن

انفاق ،جلوگیري از خشم ،عفو ،ذكر ،استغفار ،عدم اصرار در کار زشت
-

ع ْرض َها الس َم َوت َو األ َ ْرض أ ُ ِعدَّت
سار ُ
عوا إِلى َم ْغ ِف َرةٍ ِمن َّربِك ْم َو َجنَّ ٍة َ
” َو ِ
ِل ْل ُمتَّقِینَ ،
اس َو َّ
السر ِاء َو
الَّذِینَ یُن ِفقُونَ فى
الضر ِاء َو ْال ِ
َّللاُ
َّ
َّ
ع ِن النَّ ِ
كظ ِمینَ ْالغَیْظ َو ْالعَافِینَ َ
یحب ْال ُمحْ ِسنِینَ ،
ِ
َّ
َ
َ
ُ
َو الذِینَ ِإذَا فَعَلوا فَ ِحشة أ ْو ظلَ ُموا أنفُس ُه ْم ذَ َك ُروا َّ
َّللاَ فَاست َ ْغفَ ُروا ِلذُنُو ِب ِه ْم َو َمن
یَ ْغ ِف ُر الذُّنُوب ِإال َّ
على َما فَعَلُوا َو ُه ْم یَ ْعلَ ُمونَ ،
َّللاُ َو لَ ْم ی ُّ
ُصروا َ
أُولَئك َجزَ ا ُؤ ُهم َّم ْغ ِف َرة ٌ ِمن َّر ِب ِه ْم َو َجنَّتٌ تجْ ِرى ِمن تحْ ِت َها األَن َه ُر َخ ِلدِینَ ِفی َها َو
نِ ْع َم أَجْ ُر ْالعَ ِم ِلین!َ...

-

بشتابید به سوى مغفرت پروردگار خود و به سوى بهشتى كه پهناى آن همه
آسمانها و زمین را فرا گرفته و مهیا براى پرهیزكاران است،
آنهائى كه از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستى انفاق كنند و خشم و
غضب فرو نشانند و از بدى مردم درگذرند ،چنین مردمى نیكوكارند ،و خدا
دوستدار نیكوكاران است،
نیكان آنها هستند كه هر گاه كار ناشایسته از ایشان سر زند یا ظلمى به نفس
خویش كنند خدا را به یاد آرند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار
كنند ،كه مىدانند ،كه هیچ كس جز خدا نمىتواند گناه خلق را بیامرزد ،و آنها
هستند كه اصرار در كار زشت نكنند چون به زشتى معصیت آگاهند،
آنها هستند كه پاداش عملشان آمرزش پروردگار است و باغهائى كه از زیر
درختان آن نهرها جارى است جاوید در آن بهشتها متنعم خواهند بود و چه
نیكو است پاداش نیكوكاران عالم“!...

-

-

-

-

خداى سبحان در این آیات مسلمانان را به شیوه و روشى هدایت مىفرماید كه اگر
آنرا شیوه خود كنند هرگز به ورطه هالكت گرفتار نمىشوند.
آنان را ترغیب مىكند به اینكه به سوى خیرات یعنى انفاق در راه خدا در دو حال
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دارائى و ندارى ،و كظم غیظ ،و عفو از مردم ،بشتابند كه جامع همه آنها منتشر شدن احسان
و خیر در جامعه ،و صبر در تحمل آزارها و بدیها ،و گذشت از بدرفتاریها است.

انفاق و اثر آن در استحکام اجتماع
انفاق به همه طرقش از بزرگترین عواملى است كه ریشه و بنیان اجتماع بر آن
پایه استوار است ،و یگانه عاملى است كه روح وحدت را در كالبد مجتمع انسانى مىدمد ،و
در نتیجه قواى پراكنده آن را متحد مىسازد ،و به این وسیله سعادت زندگیش را تامین
مىكند ،و هر آفت مهلكى و یا آزار هر آن كسى كه قصد او را داشته باشد دفع مىنماید ،و
یكى از بزرگترین اضداد این وحدت ربا است ،كه اثرى ضد اثر انفاق را دارد.
و این همان است كه خداى تعالى مسلمین را به آن ترغیب و تشویق كرده و سپس
ترغیب مىكند كه از پروردگارشان به خاطر گناهان و زشتىها منقطع نگردند ،و اگر احیانا
عملى كردند كه مورد رضاى پروردگارشان نیست ،این نقیصه را با توبه و برگشتن بسوى
او تدارك و تالفى كنند ،بار دوم و بار سوم هم همین طور بدون اینكه كسالت و سستى از
خود نشان دهند ،و با این دو امر است كه حركت و سیرشان در راه زندگى پاك و سعادتمند
مستقیم مىشود ،و دیگر گمراه نمىشوند ،و در پرتگاه هالكت قرار نمىگیرند .
و این بیان به طورى كه مالحظه مىفرمائید بهترین طریقى است كه انسان بعد از
ظهور نقص و صدور گناه به وسیله آن به سوى تكمیل نفس خود هدایت مىشود ،و بهترین
راهى است در عالج رذائل نفسانى كه بسا مىشود آن رذائل بدون آگاهى خود آدمى به دل او
رخنه مى كند و دلهاى آراسته به فضائل را دچار انحطاط و سقوط نموده و سرانجام به
هالكت مىرساند.

شتاب برای کسب مغفرت
” و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة  “،...قرآن كریم در غالب موارد ،مغفرت
را در مقابل جنت قرار داده است ،و این نیست مگر به خاطر اینكه بهشت خانه پاكان است
پس كسى كه هنوز آلوده به قذارتهاى گناهان و پلیدیهاى معاصى باشد داخل آن نمىشود،
مگر آنكه خداى تعالى با آمرزش خود قذارتهاى او را از بین برده و پاكش كند.
و مغفرت و جنت كه در این آیه آمده در مقابل دو چیزى است كه در دو آیه بعد
آمده ،اما مغفرت در مقابل جمله ”:و الذین اذا فعلوا فاحشة  “،...واقع شده ،و اما جنت
محاذى جمله ”:الذین ینفقون فى السراء و الضراء  “،...قرار گرفته است.
ع ْرض َها الس َم َوت َو األ َ ْرض أ ُ ِعدَّت ِل ْل ُمت َّ ِقین !
َ ” -و َجنَّ ٍة َ
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 و به سوى بهشتى كه پهناى آن همه آسمانها و زمین را فرا گرفته و مهیا براىپرهیزكاران است!“
اینكه فرمود ”:اعدت للمتقین “،به منزله توطئه و زمینه چینى براى اوصافى است
كه بعد از این آیه براى متقین مىشمارد ،چون غرض از آن آیات بیان اوصاف است،
اوصافى كه با حال مؤمنین در این مقام یعنى در هنگام نزول این آیات ارتباط دارد ،چون
این آیات بعد از جنگ احد نازل شده كه آن احوال یعنى ضعف و وهن و مخالفتها از ایشان
سر زده بود ،و گرفتاریها بر سرشان آمده بود ،و در عین حال به زودى به جنگهائى دیگر
باید بروند ،و حوادثى شبیه به حوادث جنگ احد در پیش داشتند ،و سخت به اتحاد و اتفاق و
ائتالف نیازمند بودند.

نیکان و سه نمونه از اخالق آنان
اس َو
السر ِاء َو
 ” الَّذِینَ یُن ِفقُونَ فىالضر ِاء َو ْال ِ
َّ
َّ
كظ ِمینَ ْالغَیْظ َو ْال َعافِینَ َع ِن النَّ ِ
َّ
یحب ْال ُمحْ ِسنِینَ !
َّللاُ ِ
 آنهائى كه از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستى انفاق كنند و خشم وغضب فرو نشانند و از بدى مردم درگذرند ،چنین مردمى نیكوكارند ،و خدا
دوستدار نیكوكاران است !“
جمله ” وهللا یحب المحسنین “،اشاره است به این كه آن چه از اوصاف ذكر شد
در حقیقت معرف متقین است ،و این متقین معرفى دیگر در دو مرحله دارند ،و آن عبارت
است از كلمه محسنین كه در مورد انسانها معنایش نیكوئی کردن به انسانها است ،و در
مورد خداى تعالى معنایش استقامت و تحمل راه خدا است ،كه در این باره در جاى دیگر
قرآن مىخوانیم ”:و بشرى للمحسنین ان الذین قالوا ربنا هللا ثم استقاموا فال خوف علیهم و ال
هم یحزنون“.
بلكه احسان در آیات سوره احقاف ،اصل و ریشه است براى احسان به مردم ،چرا
كه اگر احسان به خلق ،براى خدا نباشد نزد خدا هیچ ارزشى ندارد ،آرى از آیات سابق از
قبیل آیه ” مثل ما ینفقون فى هذه الحیوة الدنیا  “،...و امثال آن بر مىآید كه احسان به مردم
زمانى در نزد خدا داراى منزلت است كه براى رضاى او انجام شده باشد.
دلیل بر این گفته ما آیه شریفه زیر است كه مىفرماید ”:والذین جاهدوا فینا
لنهدینهم سبلنا وان هللا لمع المحسنین “،براى اینكه مىدانیم معناى این جهاد كه عبارت است
از بذل جهد در جائى و در امرى تصور دارد كه آن امر مطابق میل نباشد ،بلكه مخالف با
مقتضاى طبع باشد ،و این نیز تصور ندارد و یا بگو شخص عاقل بر خالف میل خود تالش
نمى كند مگر وقتى كه به امورى دیگر ایمان داشته باشد ،كه منافع آن بیش از آن تالش باشد،
امورى كه هر انسان عاقلى وقتى آن را درك كند حكم كند كه باید در صدد تحصیلش بر آمده
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و بلكه مقاومت هم بكند ،و براى به دست آوردنش از همه محبوبهاى طبیعى و شهوات
نفسانى چشم بپوشد ،و الزمه داشتن چنین دركى اعتقادى ،و نیز الزمه ادعاى داشتن این
درك و این اعتقاد این است كه بگویند ” :ربنا هللا! “ و به پاى این گفته خود ایستادگى هم
بكنند ،این از نظر اعتقاد ،و اما به حسب عمل هم باید به پاى گفته خود بایستند یعنى در راه
خدا جهاد كنند ،و بینهم و بین هللا انگیزهاى به جز عبادت او نداشته باشند ،نه اینكه عبادت او
را وسیله رونق داد ن به دنیاى خود سازند ،و در راه او انفاق كنند ،و بینهم و بین الناس با
حسن معاشرت سلوك نمایند.
پس از آنچه گفتیم این معنا به دست آمد كه احسان عبارت است از انجام دادن هر
عملى به وجه حسن و بدون عیب ،هم از جهت استقامت و ثبات ،و هم از جهت اینكه جز
براى خدا نبوده باشد.

ذكر و استغفار ،و عدم اصرار در گناه
 ” َو الَّذِینَ ِإذَا فَعَلُوا َف ِحشة أ َ ْو ظلَ ُموا أَنفُس ُه ْم ذَ َك ُروا ََّّللاَ فَاست َ ْغفَ ُروا ِلذُنُو ِب ِه ْم َو َمن
یَ ْغ ِف ُر الذُّنُوب ِإال َّ
على َما فَعَلُوا َو ُه ْم یَ ْعلَ ُمونَ !
َّللاُ َو لَ ْم ی ُّ
ُصروا َ
 نیكان آنها هستند كه هر گاه كار ناشایسته از ایشان سر زند یا ظلمى به نفسخویش كنند خدا را به یاد آرند و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار
كنند ،كه مىدانند ،كه هیچ كس جز خدا نمىتواند گناه خلق را بیامرزد ،و آنها
هستند كه اصرار در كار زشت نكنند چون به زشتى معصیت آگاهند!“
كلمه فاحشه به معناى هر عملى است كه متضمن فحش یعنى زشتى باشد ،ولى
بیشتر در زنا استعمال مىشود ،پس مراد از ظلم به قرینه مقابله سایر گناهان كبیره و
صغیره است ،و ممكن هم است فاحشه را به معناى گناهان كبیره بگیریم ،و ظلم را به معناى
گناهان صغیره بدانیم ،و اینكه فرمود ”:ذكروا هللا “،...داللت دارد بر اینكه مالك در استغفار
این است كه یاد خدا داعى بر آن باشد ،نه صرف كلمه استغفر هللا كه به لقلقه زبان صورت
گیرد و به مجرد عادت از زبان جارى شود ،و جمله ” :و من یغفر الذنوب اال هللا؟ “ تشویق
گنهكاران به توبه است و مىخواهد قریحه پناه بردن به خدا را در انسان گنه كار بیدار كند.
خداى تعالى در آیه مورد بحث استغفار را مقید كرد به جمله” و لم یصروا على ما
فعلوا و هم یعلمون “،در نتیجه فهمانید كه تنها استغفار كسى مؤثر است كه نخواهد آن عمل
زشت را همچنان مرتكب شود ،براى اینكه اصرار داشتن بر گناه هیاتى در نفس ایجاد
مى كند كه با بودن آن هیات ذكر مقام پروردگار نه تنها مفید نیست ،بلكه توهین به امر خداى
تعالى نیز هست ،و دلیل بر این است كه چنین كسى از هتك حرمتهاى الهى و ارتكاب به
محرمات او هیچ باكى ندارد ،و حتى نسبت به خداى عز و جل استكبار دارد ،با این حال
دیگر عبودیتى باقى نمىماند ،و ذكر خدا سودى نمىبخشد ،و به خاطر همین علت بود كه
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جمله نامبرده را با جمله ”:و هم یعلمون “،ختم فرمود ،و این خود قرینهاى است بر این كه
كلمه ظلم در صدر آیه شامل گناهان صغیره نیز مىشود ،چون اصرار بر گناه موجب اهانت
به امر خدا است ،و نشانه آن است كه چنین كسى هیچ احترامى و اهمیتى براى امر خدا قائل
نیست ،و مقام او را تحقیر مىكند ،و در این داللت هیچ فرقى بین گناه صغیره و كبیره
نیست ،پس جمله :ما فعلوا اعم است از گناهان كبیره ،و مراد از آن همان چیزى است كه در
صدر آیه ذكر كرد ،چیزى كه هست گناه صغیره اگر فاحشه نیست ظلم به نفس است( زیرا
بتدریج ملكه گناهكارى را در نفس پدید مىآورد).
و جمله ”:اولئك جزاؤهم مغفرة “،بیان اجر جزیل آنان است ،و آنچه خداى تعالى
در این آیه تذكر داده عین همان فرمانى است كه در آیه زیر فرموده ،یعنى مسارعه به سوى
مغفرت ،و به سوى جنت و فرمود ”:و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة  “،...و از اینجا
روشن مىگردد كه امر به مسارعت در چند عمل است:
 – 1انفاق
 - 2كظم غیظ
 - 3عفو از خطاهاى مردم
 - 4استغفار
در كافى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه فرمود :هیچ گناهى ،هر قدر هم
كه كوچك باشد ،با اصرار در ارتكابش صغیره نیست ،و هیچ گناهى هر قدر هم كه بزرگ
باشد با استغفار از آن كبیره نیست.
و در تفسیر عیاشى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه در حدیثى فرمود :و
در كتاب خداى تعالى نجات از هر پستى و بصیرت از هر كوردلى و شفا از هر بیمارى
اخالقى ،وجود دارد ،و شما آن را در آیاتى جستجو كنید كه به توبه و استغفار امرتان
مىكند ،مثال مىفرماید ”:والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا هللا فاستغفروا
لذنوبهم ،و من یغفر الذنوب اال هللا ،و لم یصروا على ما فعلوا و هم یعلمون  “.و نیز
فرموده ”:و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر هللا یجد هللا غفورا رحیما “،این نمونهاى
است از آیاتى كه خداى تعالى در آن امر به استغفار فرموده ،البته در آیاتى دیگر استغفار را
مشروط به توبه و دل كندن از گناه كرده ،از آیه زیر هم مىتوان شرطى دیگر را استفاده
كرد ،و آن عمل صالح است چون مىفرماید ”:الیه یصعد الكلم الطیب و العمل الصالح
یرفعه “،پس معلوم مىشود بدون توبه و عمل صالح استغفار به سوى خدا باال نمىرود.
( مستند :آیه  133تا  136سوره آل عمران المیزان ج  4 :ص )23 :
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فصل پنجم

منهیات اخالقی و اجتماعی قرآن

نهی از مسخره کردن دیگران
عسى أَن یَ ُكونُوا خَیرا ِمن ُه ْم َو ال نِسا ٌء
 « یَأ َای َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال یَسخ َْر قَ ْو ٌم ِمن قَ ْو ٍم َب بِئْس
عسى أَن یَ ُك َّن خَیرا ِمن ُه َّن َو ال ت َْل ِم ُزوا أَنفُسك ْم َو ال تَنَابَ ُزوا بِاأل َ ْلقَ ِ
ِمن نِساءٍ َ
االس ُم ْالفُ ُ
سوق بَ ْعدَ االی َم ِن َو َمن لَّ ْم یَتُب فَأُولَئك ُه ُم الظ ِل ُمونَ !
 اى كسانى كه ایمان آوردهاید هیچ قومى حق ندارد قومى دیگر را مسخره كند چهبسا كه آنان از ایشان بهتر باشند ،هیچ یك از زنان حق ندارند زنانى دیگر را
مسخره كنند چون ممكن است آنان از ایشان بهتر باشند ،و هرگز عیبهاى خود
را بر مال مكنید( كه اگر عیب یكى از خودتان را بر مال كنید در واقع عیب خود
را بر مال كردهاید )،و لقب بد بر یكدیگر منهید كه این بد رقم یادآورى از
یكدیگر است كه بعد از ایمان باز هم یكدیگر را به فسوق یاد كنید و هر كس
توبه نكند همه آنان از ستمكارانند !»
« یَأ َای َها الَّذِینَ َءا َمنُوا ال یَسخ َْر قَ ْو ٌم ِمن َق ْو ٍم »،سخریه و استهزاء عبارت است از
اینكه چیزى بگویى كه با آن ،كسى را حقیر و خوار بشمارى ،حال چه اینكه چنین چیزى را
به زبان بگویى و یا به این منظور اشارهاى كنى ،و یا عمال تقلید طرف را در آورى ،به
طورى كه بینندگان و شنوندگان بالطبع از آن سخن ،و یا اشاره ،و یا تقلید بخندند.
دو جمله « عسى أن یكونوا خیرا منهم »،و « عسى أن یكن خیرا منهن »،حكمت
نهى را بیان مىكند.
و آنچه از سیاق استفاده مىشود این است كه مىخواهد بفرماید :هیچ كسى را مسخره
نكنید ،چون ممكن است آن كس نزد خدا از شما بهتر باشد.
چیزى كه هست چون غالبا مردان ،مردان را ،و زنان ،زنان را مسخره مىكنند،
فرموده هیچ مردى مرد دیگرى را و هیچ زنى زن دیگرى را مسخره نكند ،و گر نه ممكن
است گاهى اوقات یعنى در غیر غالب مردى زنى را ،و یا زنى مردى را مسخره كند.
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نهی از فاش کردن عیب دیگران
« و ال تلمزوا أنفسكم »،كلمه لمز به معناى این است كه شخصى را به عیبش آگاه
سازى .و اگر كلمه مزبور را مقید به قید انفسكم -خود را نموده ،براى اشاره به این است كه
مسلمانان در یك مجتمع زندگى مىكنند ،و در حقیقت همه از همند ،و فاش كردن عیب یك
نفر در حقیقت فاش كردن عیب خود است.
پس باید از لمز دیگران به طور جدى احتراز جست( همان طور كه از لمز خودت
احتراز دارى ،و هرگز عیب خودت را نمىگویى) همانطور كه حاضر نیستى دیگران عیب
تو را بگویند .پس كلمه أنفسكم با همه كوتاهىاش حكمت نهى را بیان مىكند.

نهی از لقب های زشت دادن به دیگران
« و ال تنابزوا بااللقاب بئس االسم الفسوق بعد االیمان »،تنابز كه باب تفاعل و
طرفینى است به معناى این است كه مسلمانان به یكدیگر لقب زشت از قبیل فاسق ،سفیه و
امثال آن بدهند.
و مراد از كلمه اسم در جمله« بئس االسم الفسوق »،ذكر است ،و از این باب است
كه در فارسى هم مىگوییم اسم فالنى به سخاوت در رفته ،یعنى ذكرش سر زبانها است.
و بنا بر این معناى بئس االسم ،بئس الذكر است ،یعنى بد ذكرى است ذكر مردمى
كه ایمان آوردهاند به فسوق ،و اینكه آنان را به بدى یاد كنى ،چون مؤمن بدان جهت كه
مؤمن است سزاوارتر است كه همواره به خیر یاد شود ،و به او طعنه زده نشود ،و باید
چیزى كه اگر بشنود ناراحت مىشود در بارهاش گفته نشود ،مثال نگویند پدرش چنین ،و یا
مادرش چنان بوده است.
ممكن هم هست مراد از كلمه اسم سمت و عالمت باشد ،و معناى جمله این باشد كه:
بد عالمتى است اینكه انسانى را بعد از ایمان به داغ فسوق عالمت بگذارى ،و به عالمتى
زشت یادش كنى ،مثال به كسى كه یك روزى گناهى كرده و بعد توبه نموده ،تا آخر عمرش
به او بگویند فالنكاره است.
و یا معنا این باشد كه :این بد عالمتى است كه تو با بدگویى مردم براى خود قرار
مى دهى ،و همه تو را به عنوان مردى بد زبان بشناسند كه همواره افراد را به زشتى یاد
مىكنى .و به هر یك از این معانى باشد جمله مذكور اشارهاى به حكمت نهى دارد.
« و من لم یتب فاولئك هم الظالمون »،یعنى هر كس توبه نكند و از این گونه
گناهان كه سابقا كرده بوده دست بر ندارد ،و با این كه بر آن نهى نازل شده همچنان مرتكب
شود ،و از آن پشیمان نگردد ،و با ترك آن به سوى خداى سبحان برگشت نكند ،چنین كسانى
حقا ستمكارند ،چون با اینكه خداى تعالى عملشان را از معاصى دانسته و از آن نهى
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فرموده ،با این حال عمل بدى نمىدانند.
از جمله مورد بحث یعنى جمله« و من لم یتب  »،...این معنا هم فهمیده مىشود كه
در زمان نزول آیه كسانى از مؤمنین بودهاند كه مرتكب چنین گناهى مىشدند.
( مستند :آیه  11سوره حجرات المیزان ج  18 :ص ) 481 :

نهی از ظن سوء بردن
 « یَأ َای َها الَّذِینَ َءا َمنُوا اجْ ت َ ِنبُوا َك ِثیرا ِمنَ الظن ِإ َّن بَ ْعض الظن ِإثْ ٌم َو ال ت َجسسوایحب أ َ َحد ُك ْم أَن یَأْك َل لَحْ َم أ َ ِخی ِه َمیْتا فَ َك ِر ْهت ُ ُموهُ َو اتَّقُوا
َو ال یَ ْغت َب بَّ ْعض ُكم بَ ْعضا أ َ ِ
َّللاَ إِ َّن َّ
َّ
َّللاَ ت ََّوابٌ َّر ِحی ٌم،
 هان اى كسانى كه ایمان آوردهاید! از بسیارى گمانها اجتناب كنید كه بعضى ازگمانها گناه است ،و از عیوب مردم تجسس مكنید و دنبال سر یكدیگر غیبت
مكنید ،آیا یكى از شما هست كه دوست بدارد گوشت برادر مرده خود را
بخورد؟ قطعا از چنین كارى كراهت دارید و از خدا پروا كنید كه خدا توبه پذیر
مهربان است».
مراد از ظنى كه در این آیه مسلمین مامور به اجتناب از آن شدهاند ،ظن سوء است،
و گر نه ظن خیر كه بسیار خوب است ،و به آن سفارش هم شده است.
و مراد از اجتناب از ظن اجتناب از خود ظن نیست ،چون ظن ،خود نوعى ادراك
نفسانى است ،و در دل باز است ،ناگهان ظنى در آن وارد مىشود و آدمى نمىتواند براى
نفس و دل خود درى بسازد ،تا از ورود ظن بد جلوگیرى كند ،پس نهى كردن از خود ظن
صحیح نیست .بله ،مگر آنكه از پارهاى مقدمات اختیارى آن نهى كند.
پس منظور آیه مورد بحث نهى از پذیرفتن ظن بد است ،مىخواهد بفرماید :اگر در
باره كسى ظن بدى به دلت وارد شد آن را نپذیر و به آن ترتیب اثر مده.
و بنا بر این ،اینكه فرمود بعضى از ظنها گناه است ،باز خود ظن را نمىگوید،
بلكه ترتیب اثر دادن به آن است كه در بعضى موارد گناه است( مثل اینكه نزد تو از كسى
بدگویى كنند ،و تو دچار سوء ظن به او شوى و این سوء ظن را بپذیرى ،و در مقام ترتیب
اثر دادن بر آمده او را توهین كنى ،و یا همان نسبت را كه شنیدهاى به او بدهى و یا اثر
عملى دیگرى بر مظنهات بار كنى كه همه اینها آثارى است بد و گناه و حرام).
و مراد از اینكه فرمود« كثیرا من الظن »،با در نظر گرفتن اینكه كلمه كثیرا را
نكره آورده ،تا داللت كند بر اینكه ظن گناه فى نفسه زیاد است ،نه با مقایسه با سایر مصادیق
ظن كه همان بعض ظنى است كه فرموده گناه است -پس ظن گناه فى نفسه زیاد است ،هر
چند كه بعضى ،از مطلق ظن است ،و نسبت به مطلق ظن اندك است.
ممكن هم هست كه مراد اعم از خصوص ظن گناه باشد ،مثال خواسته باشد بفرماید
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از بسیارى از مظنهها اجتناب كنید ،چه آنهایى كه مىدانید گناه است ،و چه آنهایى كه
نمىدانید تا در نتیجه یقین كنید كه از ظن گناه اجتناب كردهاید ،كه در این صورت امر به
اجتناب از بسیارى از ظنها ،امرى احتیاطى خواهد بود( مثل اینكه بگوییم از مالهایى كه
نمىدانى حالل است اجتناب كن ،چه از آنهایى كه مىدانى حرام است ،و چه از آنها كه
نمىدانى حرام است یا حالل ،تا در نتیجه یقین كنى كه از مال حرام دورى جستهاى).
در روایات اسالمی ،در كافى به سند خود از حسین بن مختار از امام صادق
علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :امیر المؤمنین صلوات هللا علیه در یكى از كلماتش
فرمود :همواره كار برادر مسلمانت را حمل بر صحت و بلكه بر بهترین وجهش كن ،تا
وقتى كه دلیلى قطعى وظیفهات را تغییر دهد ،و دلت را از او برگرداند.
و هرگز كلمهاى را كه از برادر مسلمانت مىشنوى حمل بر بد مكن ،مادام كه
مىتوانى محمل خیرى براى آن كلمه پیدا كنى.
و در نهج البالغه فرموده:
وقتى صالح بر روزگار و اهل روزگار مسلط باشد ،در چنین جوى اگر یك نفر
سوء ظنى به كسى پیدا كرد كه از او خطائى ندیده ،نباید آن ظن بد را از دل خود بپذیرد و
اگر بپذیرد ظلم كرده.
و اگر فساد بر زمان و اهل زمان مسلط شد ،در چنین جوى اگر یك نفر نسبت به
كسى حسن ظن پیدا كند ،خود را فریب داده.
مؤلف :این دو روایت تعارضى با هم ندارد ،براى اینكه روایت دومى ناظر به خود
ظن است ،و روایت اولى راجع به ترتیب اثر دادن عملى بر ظن است.

نهی از تجسس در عیوب دیگران
« و ال تجسسوا - »،كلمه تجسس به معناى پىگیرى و تفحص از امور مردم است،
امورى كه مردم عنایت دارند پنهان بماند و تو آنها را پىگیرى كنى تا خبردار شوى.
كلمه تحسس نیز همین معنا را مىدهد ،با این تفاوت كه تجسس در شر استعمال
مىشود ،و تحسس در خیر به كار مىرود ،و به همین جهت بعضى گفتهاند :معناى آیه این
است كه :دنبال عیوب مسلمانان را نگیرید ،و در این مقام بر نیایید كه امورى را كه
صاحبانش مىخواهند پوشیده بماند تو آنها را فاش سازى.
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« و ال یغتب بعضكم بعضا أیحب احدكم ان یاكل لحم اخیه میتا فكرهتموه »،كلمه
غیبت عبارت است از اینكه در غیاب كسى عیبى از او بگویى كه حكمت و وجدان بیدار تو
را از آن نهى كند.
البته فقهاء این كلمه را به خاطر اختالفى كه در مصادیقش از حیث وسعت دارد ،به
عبارتهاى مختلفى تفسیر كردهاند كه برگشت همه آن عبارتها به این است كه در غیاب كسى
در باره او چیزى بگویى كه اگر بشنود ناراحت شود.
و به همین جهت بدگویى دنبال سر فردى كه تظاهر به فسق مىكند را جزء غیبت
نشمردهاند( چون اگر بشنود كه دنبال سرش چنین گفتهاند ناراحت نمىشود).
و شارع اسالم از این جهت از غیبت نهى فرموده كه :غیبت اجزاى مجتمع بشرى
را یكى پس از دیگرى فاسد مىسازد ،و از صالحیت داشتن آن آثار صالحى كه از هر كسى
توقعش مىرود ساقط مىكند ،و آن آثار صالح عبارت است از اینكه هر فرد از افراد جامعه
با فرد دیگر بیامیزد و در كمال اطمینان خاطر و سالمتى از هر خطرى با او یكى شود ،و
ترسى از ناحیه او به دل راه ندهد ،و او را انسانى عادل و صحیح بداند ،و در نتیجه با او
مانوس شود ،نه اینكه از دیدن او بیزار باشد و او را فردى پلید بشمارد.
در این هنگام است كه از تك تك افراد جامعه آثارى صالح عاید جامعه مىگردد ،و
جامعه عینا مانند یك تن واحد متشكل مىشود.
و اما اگر در اثر غیبت و بدگویى از او بدش بیاید و او را مردى معیوب بپندارد ،به
همین مقدار با او قطع رابطه مىكند ،و این قطع رابطه را هر چند اندك باشد ،وقتى در بین
همه افراد جامعه در نظر بگیریم ،آن وقت مىفهمیم كه چه خسارت بزرگى به ما وارد آمده،
پس در حقیقت عمل غیبت و این بالى جامعه سوز به منزله خورهاى است كه در بدن
شخص راه یابد ،و اعضاى او را یكى پس از دیگرى بخورد  ،تا جایى كه به كلى رشته
حیاتش را قطع سازد .
غیبت در حقیقت ابطال هویت و شخصیت اجتماعى افرادى است كه خودشان از
جریان اطالعى ندارند و خبر ندارند كه دنبال سرشان چه چیزهایى مىگویند ،و اگر خبر
داشته باشند و از خطرى كه این كار برایشان دارد اطالع داشته باشند از آن احتراز
مىجویند و نمىگذارند پردهاى را كه خدا بر روى عیوبشان انداخته به دست دیگران پاره
شود ،چون خداى سبحان این پردهپوشیها را بدین منظور كرده كه حكم فطرى بشر اجراء
گردد ،یعنى اینكه فطرت بشر او را وامىداشت تا به زندگى اجتماعى تن در دهد ،این
غرض حاصل بشود ،و افراد بشر دور هم جمع شوند ،با یكدیگر تعاون و معاضدت داشته
باشند ،و گر نه اگر این پردهپوشى خداى تعالى نبود ،با در نظر گرفتن اینكه هیچ انسانى
منزه از تمامى عیوب نیست ،هرگز اجتماعى تشكیل نمىشد.
جمله« أیحب احدكم ان یاكل لحم اخیه میتا فكرهتموه »،در ضمن مثالى به همین
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حقیقت اشاره مىكند .و حاصل معناى آیه این است كه :غیبت كردن مؤمن به منزله آن است
كه یك انسانى گوشت برادر خود را در حالى كه او مرده است بخورد.
حال چرا فرمود گوشت برادرش؟ براى اینكه مؤمن برادر او است ،چون از افراد
جامعه اسالمى است كه از مؤمنین تشكیل یافته ،و خداى تعالى فرموده «:انما المومنون
اخوة »،و چرا او را مرده خواند؟ براى اینكه آن مؤمن ،بى خبر از این است كه دارند از او
غیبت مىكنند.
و اینكه فرمود فكرهتموه اشعار دارد به اینكه كراهت شما امرى است ثابت و محقق،
و هیچ شكى در این نیست كه شما هرگز راضى نمىشوید یك انسانى را كه برادر شما است
و مرده است ،بخورید.
پس همان طور كه این كار مورد كراهت و نفرت شما است ،باید غیبت كردن برادر
مؤمنتان ،و بدگویى در دنبال سر او نیز مورد نفرت شما باشد ،چون این هم در معناى
خوردن برادر مرده شما است.
فرق غیبت با تجسس تنها در این است كه غیبت اظهار عیب مسلمانى است براى
دیگران  -چه اینكه عیبش را خود ما دیده باشیم و چه اینكه از كسى شنیده باشیم  -و تجسس
عبارت است از اینكه به وسیلهاى علم و آگاهى به عیب او پیدا كنیم.
ولى در اینكه هر دو عیب جویى است مشتركند ،در هر دو مىخواهیم عیبى پوشیده
بر مال شود .در تجسس براى خود ما بر مال شود ،و در غیبت براى دیگران.
این را هم باید دانست كه در این كالم اشعار و یا داللتى هست بر اینكه حرمت غیبت
تنها در باره مسلمان است ،به قرینه اینكه در تعلیل آن عبارت لحم اخیه را آورده ،و ما
مىدانیم كه اخوت تنها در بین مؤمنین است.
« و اتقوا هللا ان هللا تواب رحیم »،اگر مراد از تقوى ،اجتناب از همین گناهانى باشد
كه قبال مرتكب شده بودند ،و بعد از نزول این دستور از آن توبه كنند ،آن وقت معناى ان هللا
تواب رحیم این مى شود كه :خدا بسیار پذیراى توبه است ،و نسبت به بندگان تائب كه به وى
پناهنده مىشوند مهربان است.
و اما اگر مراد از تقوى اجتناب و پرهیز از مطلق گناهان باشد -هر چند كه تاكنون
مرتكب آن نشده باشند -آن وقت مراد از جمله ان هللا تواب رحیم این مىشود كه :خدا بسیار
به بندگان با تقوایش مراجعه نموده در صدد هدایت بیشتر آنان برمىآید ،و هر لحظه با فراهم
كردن اسباب ،آنان را از اینكه در مهلكههاى شقاوت قرار گیرند ،حفظ مىكند ،و نسبت به
ایشان مهربان است.
و اینكه گفتیم دو احتمال دارد ،بدین جهت است كه توبه از جانب خدا دو گونه است:
یك توبه خدا قبل از توبه بنده است ،و آن به این است كه به بنده خود رجوع نموده ،او را
موفق به توبه مىنماید ،همچنان كه فرموده «:ثم تاب علیهم لیتوبوا »،و یك توبه دیگرش بعد
از توبه بنده است ،یعنى وقتى بندهاش توبه كرد ،دوباره به او رجوع مىكند تا او را بیامرزد
و توبهاش را بپذیرد ،همچنان كه فرموده « :فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان هللا یتوب
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علیه ! »
در كتاب خصال از اسباط بن محمد به سندى كه به رسول هللا دارد از آن جناب
روایت كرده كه فرمود :غیبت از زنا شدیدتر است.
پرسیدند :یا رسول هللا چرا چنین است؟ فرمود :زناكار مىتواند توبه كند ،و خدا هم
توبهاش را بپذیرد ،چون سر و كارش تنها با خدا است ،ولى مرتكب غیبت مىخواهد توبه
كند ،اما خدا توبهاش را نمىپذیرد مگر وقتى كه شخص غیبت شده از او درگذرد.
و در كافى به سند خود از سكونى از امام صادق علیهالسالم روایت آورده كه
فرمود :رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم فرمود :غیبت در تباه كردن دین مسلمان سریعتر از
خورهاى است كه اندرون او را بخورد.
و در همان كتاب به سند خود از حفص بن عمر ،از امام صادق علیهالسالم روایت
كرد كه فرمود :شخصى از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم پرسید :كفاره گناه غیبت
چیست؟ فرمود :براى آن كس كه غیبتش كردهاى ،به تالفى غیبتش استغفار كن!
( مستند :آیه  12سوره حجرات المیزان ج  18 :ص ) 483 :

نهی از بخل ،زنجیر گردن انسان در قیامت
 ” َو ال یحْ َّسبن الَّذِینَ یَ ْب َخلُونَ ِب َما َءات َا ُه ُم َّ
شر
َّللاُ ِمن فَض ِل ِه ُه َو خَیرا لَّ ُهم بَ ْل ُه َو ٌّ
ض َو َّ
َّللاُ ب َما
یرث الس َم َو ِ
ُطوقُونَ َما ِ
ت َو األ َ ْر ِ
لَّ ُه ْم سی َّ
بخلُوا ِب ِه یَ ْو َم ْال ِقیَ َم ِة َو ََّّللِ ِم َ
یر !
ت َ ْع َملُونَ َخبِ ٌ
 آنانكه بخل نموده و حقوق فقیران را از مالى كه خدا به فضل خویش به آنهاداده ادا نمىكنند ،گمان نكنند كه این بخل به منفعت آنها خواهد بود ،بلكه به
ضرر آنها است چه آنكه آن مالى كه در آن بخل ورزیدهاند ،در روز قیامت
زنجیر گردن آنها شود( كه آن روز هیچكس مالك چیزى نیست )،و تنها خدا
وارث آسمانها و زمین خواهد بود و خدا به كردار شما آگاه است ! “
حالت افراد بخیل كه مال خود را در راه خدا انفاق نمىكنند ،شبیه به حالت كفار
است ،چون بخیل هم مانند كفار به جمع مال افتخار مىكند.
اگر از مال تعبیر كرد به ” ما آتیهم هللا من فضله “،براى این بود كه به وجهى
اشاره كرده باشد به مالمت و مذمت بخیالن ،و فهمانده باشد كه این طایفه آنقدر فرومایهاند
كه مال را با اینكه صاحبش خدا است در راه خود خدا انفاق نمىكنند.
( مستند :آیه  180سوره آل عمران المیزان ج  4 :ص )125
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نهی از گفتن سخن زشت با صدای بلند
السوء ِمنَ ْالقَ ْو ِل إِال َمن ظ ِل َم َو كانَ َّ
یحب َّ
ع ِلیما،
ِ
َّللاُ ِ
 « ال ِسمیعا َ
َّللاُ ْال َج ْه َر بِ
 ِإن ت ُ ْبد ُوا خَیرا أ َ ْو ْعن سوءٍ فَإ ِ َّن َّ
عفُ ًّوا قَدِیرا !
َّللاَ كانَ َ
تخفُوهُ أ َ ْو ت َ ْعفُوا َ
 خدا دوست نمىدارد كه كسى با گفتار زشت به عیب خلق صدا بلند كند مگرآنكه ظلمى به او رسیده باشد كه خدا شنوا و به اقوال و احوال بندگان دانا
است،
 اگر در باره خلق به آشكار یا پنهان نیكى كنید یا از بدى دیگران بگذرید كهخدا همیشه از بدیها در مىگذرد با آنكه در انتقام بدان توانا است !»
اینكه فرمود :خدا سخن زشت به جهر گفتن را دوست نمىدارد كنایه است از اینكه
در شریعتى كه تشریع فرموده ،این عمل را نكوهیده شمرده ،حال چه نكوهیده به حد حرمت
و چه اینكه زشتى آن به حد حرمت نرسد و از حد كراهت و اعانه تجاوز نكند.
جمله « :اال من ظلم »،استثنا است و در حقیقت فرموده :خدا دوست نمىدارد سخن
زشت با صداى بلند گفتن را ،لیكن كسى كه مورد ظلم شخصى یا اشخاصى قرار گرفته،
مى تواند در مورد خصوص آن شخص و یا اشخاص و در خصوص ظلمى كه به وى رفته،
سخن زشت و با صداى بلند بگوید .و همین خود قرینه است بر اینكه چنین كسى نمىتواند
هر چه از دهانش بیرون بیاید به او نسبت دهد و حتى آیه شریفه داللت ندارد بر اینكه
نمىتواند بدىهاى دیگر او را كه ربطى به ظلمش ندارد به زبان بیاورد بلكه تنها مىتواند با
صداى بلند ظلم كردنش را بگوید و صفات بدى از او را به زبان آورد كه ارتباط با ظلم او
دارد.
« و كان هللا سمیعا علیما »،می فرماید :این كارى كه گفتیم خداى تعالى دوستش
ندارد به راستى كار خوبى نیست ،كارى نیست كه هر انسانى به خود اجازه ارتكاب آن را
بدهد مگر مظلوم چون خداى تعالى سخن زشت را مىشنود و علیمى است كه سخن هر
صاحب سخن را مىداند.
« ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان هللا كان عفوا قدیرا »،یعنى كسى كه
وقتى به او احسان مىشود تشكر مىكند و در مقام شكرگزارى سخنان خوب مىگوید و اگر
چنانچه كسى به او بدى كند یا ستم روا بدارد عفو كند و از جهر به سخنان زشت در باره او
صرفنظر مىنماید.
و اما كلمه عفو در جمله «:او تعفوا عن سوء »،به معناى پوشاندن است ،پس عفو
از سوء به معناى پوشاندن عمل زشت است ،این نیز دو جور است ،یكى به زبان و آن به
این است كه نام كسى را كه به او بدى كرده نزد مردم فاش نكند و آبروى او را نزد مردم
نبرد و سخنان زشت به جهر و آشكارا در باره او نگوید ،قسم دوم به عمل است و آن به این
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است كه در مقام تالفى ظلم او بر نیاید و از او انتقام نگیرد ،هر چند كه شرعا جائز باشد.
( مستند :آیه  148و  149سوره نساء المیزان ج  5 :ص )200 :

نهی از رشگ به بهره مندی های ناپایدار مادی
ع ْینَیْك إِلى َما َمت َّ ْعنَا ِب ِه أ َ ْز َوجا ِمن ُه ْم زَ ْه َرة َ الحْ ََیَوةِ الدُّ ْنیَا ِلنَ ْفتِن ُه ْم فِی ِه
 « َو ال ت َ ُمد ََّّن ََیر َو أ َ ْبقَى!
َو ِر ْز ُق َر ِبك خ ٌ
 دیدگان خویش را به آن چیزهایى كه رونق زندگى دنیا است و بعضى ازدستههاى آدمیان را از آن بهره دادهایم تا در باره آن عذابشان كنیم نگران و
خیره مساز كه روزى پروردگارت بهتر و پایدارتر است!»
مد عین یعنى نگاه را طوالنى كردن ،و نگاه طوالنى به هر چیز كنایه است از شدت
عالقه و محبت به آن ،و مراد از كلمه ازواج ،اصناف كفار و یا جفتهاى زن و شوهرى از
كفار است كه همان معناى خانواده مىباشد( و اگر ازواج را نكره آورد براى اندك نشان
دادن آنان است و اظهار اینكه اینان آنقدر ناچیزند كه قابل اعتناء نیستند).
مقصود از زهره حیات دنیا زینت و بهجت آن است و كلمه نفتنهم به معناى آزمایش
و سنجیدن است .بعضى گفتهاند ،مراد از آن فتنه عذاب است چون زیادى مال و اوالد نوعى
عذاب است از ناحیه خداى تعالى همچنانكه فرمود «:وال تعجبك اموالهم واوالدهم انما یرید
هللا ان یعذبهم بها فى الدنیا و تزهق انفسهم و هم كافرون !»
و مراد از جمله « رزق ربك خیر و ابقى »،به قرینه مقابله با« زهره حیات دنیا»،
عبارت است از رزق حیات آخرت كه معلوم است هم بهتر است و هم ماندنىتر.
و معناى آیه این است كه چشم خود را به زینت حیات دنیا و بهجت آن كه ما اصنافى
از مردم و یا عده معدودى از ایشان را به آن اختصاص دادهایم تا امتحانشان كنیم و ببینیم در
آنچه روزیشان كردهایم چه مىكنند مدوز ،زیرا آنچه پروردگارت به زودى در آخرت
روزیت مىكند بهتر و ماندنىتر است.
در تفسیر قمى در ذیل جمله« و ال تمدن عینیك  »،...مىگوید امام صادق علیهالسالم
فرمود وقتى كه این آیه نازل شد رسول خدا برخاست و نشست آنگاه فرمود كسى كه در
ناكامیها به آنچه نزد خدا است دلگرم نباشد دلش از حسرت بر دنیا پاره پاره مىشود و كسى
كه چشم به آنچه مردم دارند بدوزد اندوهش بسیار گشته و هرگز از غیظ تهى نمىشود و
كسى كه نفهمد كه خداى تعالى غیر از خوردن و آشامیدن نعمتهایى دارد اجلش كوتاه و
عذابش نزدیك مىگردد.
( مستند :آیه  131سوره طه المیزان ج  14 :ص )334 :
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نهی از شدت عالقه به مال
-

عدَّدَهُ،
« َو ْی ٌل ِلكل ُه َمزَ ٍة لُّ َمزَ ٍة ،الَّذِى َج َم َع َماال َو َ
یحْ سب أ َ َّن َمالَهُ أ َ ْخلَدَهُ !
واى به حال هر طعنه زن عیب جوى،
كسى كه مالى را جمع مىكند و از شمردن مكرر آن لذت مىبرد،
گمان مىكند كه مال او وى را براى ابد از مرگ نگه مىدارد!»

این سوره تهدید شدیدى است به كسانى كه عاشق جمع مالند ،و مىخواهند با مال
بیشتر خود بر سر و گردن مردم سوار شوند ،و بر آنان كبریایى بفروشند.
« الذى جمع ماال و عدده یحسب ان ماله اخلده »،این آیه ،همزه و لمزه را بیان
مىكند ،و اگر كلمه ماال را نكره آورد به منظور تحقیر و ناچیز معرفى كردن مال دنیا بوده،
چون مال هر قدر هم كه زیاد و زیادتر باشد دردى از صاحبش را دوا نمىكند ،تنها سودى
كه به حالش دارد همان مقدارى است كه به مصرف حوائج طبیعى خودش مىرساند،
مختصرى غذا كه سیرش كند ،و شربتى آب كه سیرابش سازد ،و دو قطعه جامه كه به تن
كند.
مىفرماید شخصى كه همزه و لمزه است از بس عاشق مال و حریص بر جمع آن
است ،مال را روى هم جمع مىكند و پى در پى آن را مىشمارد ،و از بسیار بودن آن لذت
مىبرد.
« یحسب ان ماله اخلده »،یعنى او خیال مىكند مالى كه براى روز مبادا جمع كرده
زندگى جاودانه به او مىدهد ،و از مردنش جلوگیرى مىنماید.
پس انسان نامبرده به خاطر اخالد در ارض و چسبیدنش به زمین و زندگى مادى
زمینى ،و فرو رفتنش در آرزوهاى دور و دراز ،از مال دنیا به آن مقدارى كه حوائج
ضرورى زندگى كوتاه دنیا و ایام گذراى آن را كفایت كند قانع نمىشود ،بلكه هر قدر مالش
زیادتر شود حرصش تا بىنهایت زیادتر مىگردد ،پس از ظاهر حالش پیداست كه مىپندارد
مال ،او را در دنیا جاودان مىسازد ،و چون جاودانگى و بقاى خود را دوست مىدارد ،تمام
همش را صرف جمع مال و شمردن آن مىكند ،و وقتى جمع شد و خود را بىنیاز احساس
كرد ،شروع به یاغىگرى نموده ،بر دیگران تفوق و استعال مىورزد ،همچنان كه در جاى
دیگر فرمود «:ان االنسان لیطغى ان راه استغنى »،و این استكبار و تعدى اثرى كه براى
آدمى دارد همز و لمز است.
( مستند:آیه  1تا  9سوره همزه المیزان ج  20 :ص ) 615 :
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نشانه های اخالق و اعمال منافقانه
-

ِین،
« أ َ َر َءیْت الَّذِى یُ َكذِب بِالد ِ
فَذَ ِلك الَّذِى یَد ُ ُّ
یم،
ع ْالیَ ِت َ
ین،
َو ال ی ُحض َ
على ط َع ِام ْال ِمس ِك ِ
فَ َو ْی ٌل ِل ْل ُمصلِینَ  ،الَّذِینَ ُه ْم َعن صالت ِه ْم سا ُهونَ ،
الَّذِینَ ُه ْم ی َُرا ُءونَ َ ،و یَ ْمنَعُونَ ْال َماعُونَ !
اى رسول ما ،آیا دیدى آن كس را كه روز جزا را انكار كرد؟
این همان شخص بى رحم است كه یتیم را از در خود به قهر میراند،
و كسى را بر اطعام فقیر ترغیب نمىكند،
پس واى بر آن نمازگزاران ،كه دل از یاد خدا غافل دارند،
همانان كه اگر طاعتى كنند به ریا و خودنمایى كنند،
و دیگران را از ضروریات زندگى منع مىكنند!»

این سوره تهدید كسانى است كه خود را مسلمان معرفى كردهاند ولى متخلق به
اخالق منافقینند ،از قبیل سهو از نماز ،و ریا كردن در اعمال ،و منع ماعون ،كه هیچ یك از
اینها با ایمان به روز جزا سازگارى ندارد.
خطاب در این آیه شریفه به رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم است ،بدان جهت كه
فردى شنونده است ،نه بدان جهت كه پیامبر است ،در نتیجه خطاب به عموم شنوندگان دنیا
خواهد بود.
و مراد از دین ،جزاى یوم الجزاء است ،پس كسى كه دین را تكذیب كند منكر معاد
است.
« فذلك الذى یدع الیتیم »،او كسى است كه یتیم را به زور از در خانه خود مىراند،
و او را جفا مىكند ،و از عاقبت عمل زشتش نمىترسد ،و اگر روز جزا را انكار نمىداشت
چنین جرأتى را به خود نمىداد ،و از عاقبت عمل خود مىترسید ،و اگر مىترسید به یتیم
ترحم مىنمود.
« و ال یحض على طعام المسكین »،یعنى مردم را به اطعام طعام مسكین تشویق
نمىكند.
« فویل للمصلین الذین هم عن صالتهم ساهون »،یعنى آنهایى كه از نمازشان غافلند
اهتمامى به امر نماز ندارند ،و از فوت شدنش باكى ندارند چه اینكه به كلى فوت شود و چه
اینكه بعضى از اوقات فوت گردد ،و چه اینكه وقت فضیلتش از دست برود و چه اینكه
اركان و شرایطش و احكام و مسائلش را ندانسته نمازى باطل بخوانند.
در آیه شریفه تكذیبگر روز جزا به چنین نمازگزارانى تطبیق شده ،و مىرساند
چنین نمازگزارانى خالى از نفاق نیستند ،چون تكذیب روز جزا تنها به این نیست كه به كلى
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آن را منكر شود ،كسى هم كه تظاهر به ایمان مىكند و نماز مسلمانان را مىخواند ،اما
طورى مىخواند كه عمال نشان مىدهد باكى از روز جزا ندارد ،او نیز روز جزا را تكذیب
كرده است.
« الذین هم یراؤن »،كسانى كه عبادت را در انظار مردم انجام مىدهند( و یا در
انظار بهتر و غلیظتر انجام مىدهند )،اینگونه افراد شكارچیانى هستند كه با زبان شكار
حرف مىزنند ،تا شكار بدامشان بیفتد ،در بین مسلمانان خود را مسلمانتر از آنان جلوه
مى دهند ،و معلوم است اگر در بین اهل ملتى دیگر قرار بگیرند چهره آن مردم را به خود
مىگیرند.
« و یمنعون الماعون »،كلمه ماعون به معناى هر عملى و هر چیزى است كه به
شخصى محتاج داده شود ،و حاجتى از حوائج زندگى او را بر آورد ،مانند قرض و هدیه و
عاریه و امثال آن.
( مستند :آیه  1تا  7سوره ماعون المیزان ج  20 :ص )633 :
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فصل ششم

امر به معروف
امر به رعایت آداب قرآنی

امر به نیكو سخن گفتن و ادب در كالم
-

ى أَحْ ُ
سن !
« َو قُل ِل ِعبَادِى یَقُولُوا الَّتى ِه َ
ِإ َّن الشیْطنَ یَنزَ ُ
عد ًُّوا ُّم ِبینا!
غ بَیْن ُه ْم ِإ َّن الشیْطنَ كانَ ِل
النسن َ
ِ
و به بندگانم بگو سخنى كه بهتر است بگوئید!
چون شیطان مىخواهد میان آنان كدورت بیفكند،
كه شیطان براى انسان دشمنى آشكار است!»

جمله« التى هى احسن »،كلماتى است كه از نظر مشتمل بودن بر ادب و خالى بودن
از خشونت و ناسزا و توالى فاسده دیگر ،نیكوتر باشند.
این آیه و دو آیه بعد از آن ،داراى یك سیاقند ،و خالصه مضمون آن دو دستور به
نیكو سخن گفتن ،و ادب در كالم را رعایت كردن ،و از وسوسههاى شیطان احتراز جستن
است ،و اینكه بدانند كه امور همه به مشیت خدا است ،نه به دست رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم  ،تا او قلم تكلیف را از گروندگان خود برداشته و ایشان را اهلیت
سعادت بدهد به طورى كه هر چه خواستند بگویند ،و دیگران را از هر چیزى محروم كنند،
و در باره دیگران هر چه دلشان خواست بگویند ،نه ،چنین نیست كه خداوند به گزاف فردى
را هر چند از انبیاء باشد چنین اختیارى بدهد كه افراد ناالیق را بى جهت تقرب داده و افراد
الیق را محكوم آنان كند ،آرى در درگاه خدا حسن سریره و خوش رفتارى و كمال ادب
مالك برترى انسانها است ،حتى اگر در میان انبیاء هم خداوند بعضى را بر بعضى برترى
داده باز بیهوده نبوده ،بلكه به خاطر همین حسن رفتار و سیرت و ادب بیشتر بوده است،
مثال داوود علیهالسالم را بر دیگران برترى داده و او را زبور داد و در آن بهترین ادب و
پاكیزهترین حمد و ثنا را نسبت به خداى تعالى به وى آموخت.
از همینها معلوم مىشود كه گویا قبل از هجرت رسول خدا بعضى از مسلمانها با
مشركین مواجه مىشدند و در گفتگوى با آنان سخنان درشت گفته و چه بسا مىگفتهاند شما
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اهل آتش و ما مؤمنین به بركت رسول خدا صلىهللاعلیه وآلهوسلم اهل بهشتیم ،و همین باعث
مىشده كه مشركین علیه مسلمانان ،تهییج شده عداوتها و فاصلهها بیشتر شود ،و در روشن
كردن آتش فتنه و آزار مؤمنین و رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم و عناد با حق بهانههاى
تازهاى به دستشان بیاید.
لذا خداى تعالى به رسول گرامى خود دستور مىفرماید كه مردم را امر به خوش
زبانى كنند و اتفاقا مقام مناسب چنین سفارشى هم بود ،چون در همین آیات قبل بود كه دیدیم
مشركین نسبت به آن جناب بى ادبى نموده و او را مردى جادو شده خواندند ،و نیز نسبت به
قرآن و معارفى كه در باره مبدأ و معاد در آن است استهزاء كردند.
پس جمله « و قل لعبادى یقولوا التى هى احسن »،امر به این است كه رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم را امر به خوش زبانى كند ،و آیه شریفه از نظر بیان نظیر آیه« و
جادلهم بالتى هى احسن »،مىباشد.
آیه « ربكم اعلم بكم ان یشا یرحمكم و ان یشا یعذبكم و ما ارسلناك علیهم وكیال»،
این معنا را مىرساند كه خداوند دوست دارد كه مؤمنین از سخن درشت با یكدیگر دورى كنند
و نسبت به سعادت و شقاوت یكدیگر -كه خدا به آن داناتر است -قضاوت نكنند و مثال
نگویند فالنى چون پیروى رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم را كرده سعید و آن دیگرى كه
نكرده شقى است ،فالنى اهل بهشت و آن دیگرى اهل جهنم است زیرا:
كس نمىداند در این بحر عمیق،
سنـگریزه قـرب دارد یا عقیـق!
آرى كسانى كه به خدا ایمان دارند باید اینگونه امور را به خدا واگذار نمایند ،چون
پروردگار شما ،شما را بهتر مىشناسد ،و همانا او به مقتضاى استحقاقى كه از رحمت و یا
عذاب او دارید میان شما قضاوت و داورى مىكند ،اگر خواست رحم مىكند( و البته این
ترحم را نمىكند مگر به شرط ایمان و عمل صالح ،چون در كالمش مكرر این شرط شده)،
و اگر خواست عذابتان مىكند ،و این را عملى نمىكند مگر با كفر و فسق ،و ما تو را اى
پیغمبر وكیل ایشان قرار نداده و امر ایشان را به تو واگذار نكردهایم تا اختیار تام داشته
باشى به هر كه خواستى بدهى و هر كه را خواستى محروم كنى!
از همینها مىتوان فهمید كه تردید در عبارت :اگر خواست بر شما رحم مىكند ،و
اگر خواست عذابتان مىكند به اعتبار مشیتهاى مختلف پدید مىآید و مشیتهاى مختلف هم
ناشى از ایمان و كفر و عمل صالح و طالح است.
و این نیز روشن مىگردد كه جمله« و ما ارسلناك علیهم وكیال »،ردع و تخطئه
مؤمنین است از اینكه در نجات خود از عمل صالح دست بردارند و تنها اعتماد به رسول
خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم كنند و سرنوشت خود را مستند به قبول دین او بدانند همانطور كه
یهود و نصارى به دین خود دلخوش هستند.
( مستند :آیه  53و  54سوره اسری المیزان ج  13 :ص (162 :
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تحیت و درود ،و حکم عمومی و الهی آن
-

« َو ِإذَا ُح ِییتُم ِبت َِحیَّ ٍة فَ َحیُّوا ِبأَحْ سنَ ِمن َها أ َ ْو ُردُّوهَا !
ِإ َّن َّ
على كل ش ْىءٍ َحسِیبا!
َّللاَ كانَ َ
چون به شما درودى گویند در پاسخ درودى بهتر از آن گوئید!
و یا حد اقل همان را باز گوئید!
كه خدا بر هر چیز براى حسابگرى ناظر است!»

این جمله امر به تحیت و سالم است ،در مقابل تحیتى كه دیگران به انسان مىدهند،
مىفرماید :در پاسخ تحیت دیگران ،تحیتى به مثل آن و یا بهتر از آن بدهید.
و این حكمى است عمومى ،تمامى تحیتها را شامل مىشود ،چیزى كه هست مورد
آیات محل بحث ما به شهادت آیات بعد تحیت سالم و صلحى است كه مسلمانان دریافت
مىكنند.

گفتارى در معناى تحیت و سالم
امتها و اقوام با همه اختالفى كه از حیث تمدن و توحش تقدم و تاخر دارند در این
جهت اختالفى ندارند كه هر یك در مجتمع خود تحیتى دارند ،كه هنگام برخورد با یكدیگر
آن درود و تحیت را در بین خود رد و بدل مىكنند ،حال یا آن تحیت عبارت است از اشاره
به سر و یا دست و یا برداشتن كاله و یا چیز دیگر ،كه البته اختالف عوامل در این اختالف
بى تاثیر نیست .
و اما اگر خواننده عزیز ،در این تحیتها كه در بین امتها به اشكال مختلف دائر
است دقت كند ،خواهد دید كه همه آنها به نوعى خضوع و خوارى و تذلل اشاره دارد ،تذللى
كه زیر دست در برابر ما فوق خود و مطیع در برابر مطاعش و برده در برابر موالیش،
اظهار مىدارد و سخن كوتاه اینكه تحیت كاشف از یك رسم طاغوتى و استكبار است كه
همواره در بین امتها در دورههاى توحش و غیر آن رائج بوده ،هر چند كه در هر دوره و
در هر نقطه و در هر امتى شكلى بخصوص داشته ،و به همین جهت است كه هر جا تحیتى
مشاهده مى كنیم تحیت از طرف مطیع و زیر دست و وضیع شروع و به مطاع و ما فوق و
شریف ختم مىشود .
پس پیدا است كه این رسم از ثمرات بتپرستى است ،كه آن نیز از پستان استكبار و
استعباد شیر مىنوشد.
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و اما اسالم ،همانطور كه خواننده عزیز آگاه است ،بزرگترین همش محو آثار
بتپرستى و وثنیت و غیر خداپرستى است و هر رسم و آدابى است كه به غیر خداپرستى
منتهى گشته و یا از آن متولد شود ،به همین جهت براى تحیت طریقهاى معتدل و سنتى در
مقابل سنت وثنیت و استعباد تشریع كرد.
و آن عبارت است از :سالم دادن كه در حقیقت اعالم امنیت از تعدى و ظلم از
ناحیه سالم دهنده به شخصى است كه به وى سالم مىدهد ،شخص سالم دهنده به سالم
گیرنده اعالم مى كند تو از ناحیه من در امانى و هیچگونه ظلمى و تجاوزى از من نسبت به
خودت نخواهى دید و آزادى فطرى را كه خدا به تو مرحمت كرده از ناحیه من صدمه
نخواهد دید .
و اینكه گفتیم سالم طریقهاى است معتدل ،علتش این است كه اولین چیزى كه یك
اجتماع تعاونى نیازمند آن است كه در بین افراد حاكم باشد ،همانا امنیت داشتن افراد در
ِعرض و مال و جانشان از دستبرد دیگران است ،نه تنها جان و مال و ِعرض ،بلكه الزم
است هر چیزى كه به یكى از این سه چیز برگشت كند امنیت داشته باشند.
و این همان سالمى است كه خداى عز و جل آن را در بین مسلمانان سنت قرار داد
تا هر فردى به دیگرى برخورد كند قبل از هر چیز سالم بدهد ،یعنى طرف مقابل را از هر
خطر و آزار و تجاوز خود امنیت دهد .
و در كتاب مجیدش فرموده «:فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحیة من عند هللا
مباركة طیبة »،و نیز فرموده «:یا ایها الذین آمنوا ال تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستانسوا
و تسلموا على اهلها ذلكم خیر لكم لعلكم تذكرون».
و خداى تعالى بعد از تشریع این سنت ،مسلمانان را با رفتار پیامبرش یعنى سالم
دادن آن جناب به مسلمانان با اینكه سید آنان و سرورشان بود ،به این ادب مؤدب نمود و
فرمود «:و اذا جاءك الذین یؤمنون بایاتنا فقل سالم علیكم ،كتب ربكم على نفسه الرحمة»،
عالوه بر این دستور داد به غیر مسلمانان نیز سالم بدهد و فرمود:
« فاصفح عنهم و قل سالم فسوف یعلمون!»
البته تحیت به كلمه سالم بطورى كه از تاریخ و اشعار و سایر آثار جاهلیت بر
مىآید ،در بین عرب جاهلیت معمول بوده ،در كتاب لسان العرب آمده :كه عرب جاهلیت
چند جور تحیت داشتند ،گاهى در برخورد با یكدیگر مىگفتند :انعم صباحا ،گاهى مىگفتند:
ابیت اللعن و یا مىگفتند :سالم علیكم ،و كانه كلمه سوم عالمت مسالمت است و در حقیقت به
طرف مقابل مى گفتند :بین من و تو و یا شما جنگى نیست ،پس از آنكه اسالم آمد تحیت را
منحصر در سالم كردند و از ناحیه اسالم مامور شدند سالم را افشاء كنند.
چیزى كه هست خداى سبحان در داستانهاى ابراهیم«ع» سالم را مكرر حكایت
مىكند و این خالى از شهادت بر این معنا نیست كه این كلمه كه در بین عرب جاهلیت
مستعمل بوده ،از بقایاى دین حنیف ابراهیم بوده ،نظیر حج و امثال آن كه قبل از اسالم
معمول آنان بوده ،توجه بفرمائید «:قال سالم علیك ساستغفرلك ربى »،در این جمله از
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ابراهیم علیهالسالم حكایت كرده كه در گفتگو با پدرش گفت :سال ٌم علیك به زودى من از
پروردگارم برایت طلب مغفرت مىكنم .و نیز فرموده «:و لقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرى
قالوا سالما قال سالم »،و این قضیه در چند جاى قرآن كریم آمده است .و بطورى كه از
آیات كریمه قرآن استفاده مىشود خداى تعالى كلمه سالم را تحیت خودش قرار داده است ،به
آیات زیر توجه فرمائید:
سالم على نوح فى العالمین،
سالم على ابراهیم،
سالم على موسى و هرون،
سالم على آل یاسین،
سالم على المرسلین
و صریحا فرموده كه سالم تحیت مالئكه است ،توجه بفرمائید:
الذین تتوفیهم المالئكة طیبین یقولون سالم علیكم،
و المالئكة یدخلون علیهم من كل باب ،سالم علیكم.
و نیز فرموده :تحیت اهل بهشت در بهشت سالم است:
و تحیتهم فیها سالم!
ال یسمعون فیها لغوا و ال تاثیما اال قیال سالما سالما !

روایات وارده درباره چگونگی سالم گفتن
در كافى به سند خود از سكونى روایت كرده كه گفت :رسول خدا صلىهللاعلیه وآله
وسلم فرمود :سالم مستحب و رد آن واجب است .
در همان كتاب به سند خود از جراح مدائنى از امام صادق علیهالسالم روایت كرده
كه فرمود :كوچكتر به بزرگتر و رهگذر به كسى كه ایستاده و عده كم به عده بسیار سالم
مىكند.
و در تهذیب به سند خود از محمد بن مسلم روایت كرده كه گفت :شرفیاب حضور
حضرت باقر علیهالسالم شدم ،دیدم كه در نمازند ،عرضه داشتم :السالم علیك ،فرمود:
السالم علیك ،عرضه داشتم :حالتان چطور است؟ حضرت چیزى نفرمودند ،همینكه از نماز
فارغ شدند ،پرسیدم :آیا در نماز مىتوان جواب داد؟ فرمود :آرى ،به همان مقدارى كه به او
سالم دادهاند .
و در همان كتاب به سند خود از منصور بن حازم از امام صادق علیهالسالم روایت
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كرده كه فرمود :وقتى كسى به تو سالم داد در حالى كه مشغول نماز هستى جواب سالمى
آهسته و به مثل سالم او به او بده.
و در كتاب فقیه به سند خود از مسعدة بن صدقه از امام باقر از پدرش علیهما
السالم روایت آورده كه فرمود :بر یهود و نصارا و بر مجوس سالم ندهید ،و همچنین بر
بتپرستان و بر كسانى كه كنار سفره شراب نشستهاند .و بر كسى كه مشغول بازى شطرنج
و نرد است ،و بر مخنث(كسى كه مردان را به خود مىكشد )،و بر شاعرى كه نسبتهاى
ناروا به زنان پاكدامن مىدهد ،و بر نمازگزار سالم ندهید ،چون نمازگزار نمىتواند جواب
شما را رد كند .آرى سالم دادن براى شما مستحب است ولى رد آن براى شنونده واجب
است ،و نیز به ربا خوار و به كسى كه در حال ادرار كردن است و به كسى كه در حمام
است ،و نیز بر فاسقى كه فسق خود را علنى مىكند سالم ندهید .

تحلیل روایات
كلمه سالم تحیتى است كه گسترش صلح و سالمت و امنیت در بین دو نفر كه به هم
برمىخورند را اعالم مىدارد ،البته صلح و امنیتى كه نسبت به دو طرف مساوى و برابر
است و مانند تحیتهاى جاهلیت قدیم و جدید عالمت تذلل و خوارى زیر دست نسبت به ما
فوق نیست.
و اگر در روایات فرمودند كه كوچكترها به بزرگترها سالم كنند ،یا عده كم به عده
زیاد یا یك نفر به چند نفر ،منافاتى با این مساوات ندارد ،بلكه خواستهاند با این دستور خود
حقوق رعایت شده باشد و بفهمانند كه حتى در سالم كردن نیز حقوق را رعایت كنید.
آرى اسالم هرگز حاضر نیست به امت خود دستورى دهد كه الزمهاش لغو شدن
حقوق و بىاعتبار شدن فضایل و مزایا باشد ،بلكه به كسانى كه فضیلتى را ندارند ،دستور
مى دهد فضیلت صاحبان فضل را رعایت نموده ،حق هر صاحب حقى را بدهند ،بله به
صاحب فضل اجازه نمى دهد كه به فضل خود عجب بورزد ،و به خاطر اینكه مثال پدر و یا
مادر است و یا عالم و معلم است و یا سن و سال بیشترى دارد نسبت به فرزندان و مریدان و
شاگردان و كوچكتران تكبر ورزیده ،خود را طلبكار احترام آنان بداند و بدون جهت به مردم
ستم كند و با این رفتار خود توازن بین اطراف مجتمع را بر هم زند .
و اما اینكه از سالم كردن بر بعضى افراد نهى كردهاند ،این نهى ،فرع و شاخهاى
است از نهى واردى كه از دوستى و ركون به آن افراد نهى نموده ،از آن جمله فرموده:
« ال تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء»!...
« ال تتخذوا عدوى و عدوكم اولیاء !»
« و ال تركنوا الى الذین ظلموا !»
و آیاتى دیگر از این قبیل.
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بله چه بسا مىشود كه مصلحت اقتضاء كند انسان به ستمكاران تقرب بجوید براى
اینكه دین خدا را تبلیغ كند ،بطورى كه اگر با آنها نسازد نمىگذارند تبلیغ دین در بین مردم
صورت بگیرد و یا براى اینكه كلمه حق را به گوش آنها برساند ،و این تقرب حاصل
نمى شود مگر با سالم دادن به آنها ،تا كامال با ما مانوس شوند و دلهاشان با دل ما ممزوج
گردد ،به همین خاطر كه گاهى مصلحت چنین اقتضا مىكند رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم نیز به این روش مامور شدند ،در آیه «:فاصفح عنهم و قل سالم!»
همچنانكه در وصف مؤمنین فرمود «:و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما !»
( ادامه روایات رسیده درباره سالم گفتن) :
و در تفسیر صافى از رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم روایت آورده كه مردى به
آن جناب سالم كرد و گفت :السالم علیك ،حضرت در پاسخش فرمود :السالم علیك
ورحمةهللا ،مردى دیگر رسید و گفت :السالم علیك ورحمةهللا ،حضرت در پاسخش فرمود:
السالم علیك ورحمةهللا و بركاته ،مردى دیگر رسید و گفت :السالم علیك و رحمة هللا و
بركاته ،حضرت در پاسخش فرمود :و علیك ،آن مرد سؤال كرد كه چطور رد سالم مرا
كوتاه كردى ،و به آیه شریفه «:و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها  »،...عمل نكردى؟
حضرت فرمود :تو براى من چیزى باقى نگذاشتى تا من رد سالم خود را با آن بچربانم و
بدین جهت عین سالمت را به تو برگرداندم.
و در كافى از امام باقرعلیهالسالم و آن جناب از امیرالمؤمنین علیهالسالم روایت
كرده كه روزى به جمعیتى عبور كرد و به آنان سالم گفت ،گفتند :علیك السالم و رحمة هللا
و بركاته و مغفرته و رضوانه ،حضرت به ایشان فرمود :در ادب و تحیت از ما اهل بیت
جلو نزنید ،و ما در تحیت اكتفا مىكنیم به مثل آنچه مالئكه به پدر ما ابراهیم علیهالسالم
گفتند :رحمة هللا و بركاته علیكم اهل البیت.
مؤلف :در این روایت اشارهاى است به اینكه سنت در سالم این است كه آن را تمام
و بطور كامل بدهند و سالم كامل این است كه سالم دهنده بگوید :السالم علیك و رحمة هللا و
بركاته  ،و این سنت از حنفیت ابراهیم علیهالسالم اخذ شده و تاییدى است براى چیزهائى كه
قبال گفته شد كه تحیت به سالم از دین حنیف است.
و در كافى روایت شده كه فرمود :از تمامیت و كمال تحیت این است كه شخص
وارد با آن كسى كه او به وى وارد شده ،مصافحه كند و وى با آن شخص اگر از سفر آمده
معانقه نماید.
و در خصال از امیر المؤمنین علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :وقتى شنیدید كه
یكى از شما در حضورتان عطسه كرد بگوئید :یرحمكم هللا و او هم در پاسخ بگوید :یغفر هللا
لك م و یرحمكم و دعاى یغفر هللا لكم را اضافه كند ،چون خداى تعالى فرمود «:و اذا حییتم
بتحیة فحیوا باحسن منها».
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و در كتاب مناقب آمده كه كنیزى از كنیزان امام حسن علیهالسالم دستهاى ریحان
براى آن جناب آورد ،حضرت در عوض به وى فرمود :تو در راه خدا آزادى ،شخصى
پرسید :آیا براى یك طاقه ریحان كنیزى را آزاد مىكنى؟ فرمود :خداى تعالى ما را ادب
آموخته و فرموده «:اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها  »،...و تحیت بهتر از یك طاقه ریحان
براى او ،همین آزاد كردنش بود.
مؤلف :این روایات بطورى كه مالحظه مىكنید معناى تحیت در آیه شریفه را
عمومیت مىدهند ،بطورى كه شامل هدیه و تحفه نیز بشود.
( مستند :آیه  86سوره نساء المیزان ج  5 :ص )44 :

امر به استماع و سکوت در حین قرائت قرآن
ئ ْالقُ ْر َء ُ
نصتُوا لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْر َح ُمونَ !
 « َو ِإذَا قُ ِر َان فَاست َِمعُوا لَهُ َو أ َ ِ
 و چون قرآن خوانده شود بدان گوش دارید و خاموش مانید! شاید رحمتتان كند!»انصات سكوت توأم با استماع است ،و بعضى گفتهاند :به معناى استماع با سكوت
است ،می فرماید :گوش فرا دهید به قرآن و ساكت شوید!
هر چند گفتهاند این آیه در باره نماز جماعت و گوش دادن به قرائت امام جماعت
است و لیكن بحسب داللت عام است.
( مستند :آیه  204سوره اعراف المیزان ج  8 :ص )500 :

امر به ذکر قلبی و زبانی ،و تداوم و مواقع آن
-

َضرعا َو ِخیفَة َو د ُونَ ْال َج ْه ِر ِمنَ ْالقَ ْو ِل ِب ْالغُد ُِو َو
« َو ا ْذ ُكر َّربَّك فى نَ ْفسِك ت ُّ
االَصا ِل!
َو ال ت َ ُكن ِمنَ ْالغَ ِفلِینَ !
پروردگار خویش را به زارى و بیم در ضمیر خود،
و به آواز غیر بلند بامداد و پسینها یاد كن!
و از غفلتزدگان مباش!»

ذكر و یاد پروردگار را به دو قسم تقسیم كرده ،یكى توى دل و یكى به زبان و
آهسته ،آنگاه هر دو قسم را مورد امر قرار داده است.
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ذكر به صداى بلند را مورد امر قرار نداده بلكه از آن اعراض كرده ،و این نه به
خاطر ذكر نبودن آن است ،بلكه به خاطر این است كه چنین ذكر گفتنى با ادب عبودیت
منافات دارد ،دلیل این معنا روایتى است كه از رسول خدا صلىهللا علیهوآلهوسلم وارد شده
كه در بعضى از جنگهایش با اصحابش طى مسافت مىكرد تا رسیدند به بیابانى هولناك ،و
اتفاقا آن شب شبى تاریك بود یكى از اصحابش به صداى بلند تكبیر مىگفت ،حضرت
فرمود :آن كسى را كه شما مىخوانید نه دور است و نه غایب !
تضرع به معناى تملق توأم با نوعى خشوع و خضوع است ،و خیفة یك نوع
مخصوصى از ترسیدن را گویند ،و منظور از آن ،آن نوعى است كه با ساحت مقدس بارى
تعالى مناسب است ،بنا بر این در معناى تضرع میل و رغبت به نزدیك شدن به شخص
متضرع الیه ،و در معناى خیفه پرهیز و ترس و میل بدور شدن از آن شخص نهفته است،
پس مقتضاى اینكه ذكر را توصیف كرد به دو وصف تضرع و خیفه ،این است كه آدمى در
ذكر گفتنش حالت آن شخصى را داشته باشد كه چیزى را هم دوست دارد و به این خاطر
نزدیكش مىرود و هم از آن مىترسد و از ترس آن به عقب برگشته و دور مىشود ،و خداى
سبحان هر چند خیر محض است ،و شرى در او نیست ،و اگر شرى به ما مىرسد از ناحیه
خود ما است ،و لیكن خداى تعالى ذو الجالل و االكرام است ،هم اسماء جمال را دارد كه ما
و هر چیزى را به تقرب به درگاهش دعوت نموده و بسویش جذب مىكند ،و هم داراى
اسماء جالل است كه قاهر بر هر چیز است ،و هر چیزى را از او دفع و دور مىكند ،پس
ذكر شایسته او  -كه داراى همه اسماء حسنى است  -به این است كه مطابق با مقتضاى همه
اسماءش بوده باشد چه اسماء جمالیه او و چه اسماء جاللیهاش( نه اینكه تنها بر طبق اسماء
جمالیهاش باشد )،و این صورت نمىگیرد مگر اینكه تضرعا و خیفة و رغبا و رهبا باشد.
« بالغدو و اآلصال »،ظاهر این جمله این است كه قید جمله« و دون الجهر من
القول »،باشد و در نتیجه تنها ذكر زبانی است كه به دو قسم ذكر در صبح و ذكر در شام
تقسیم مىشود نه ذكر قلبى ،آن وقت با بعضى از فرائض یومیه نیز تطبیق مىكند.
« و ال تكن من الغافلین »،این جمله تاكید امر به ذكر در اول آیه است ،و در آن از
خود غفلت ،نهى نكرد بلكه از داخل شدن در زمره غافالن نهى فرمود ،و مقصود از غافالن
آن كسانى هستند كه غفلت در ایشان مستقر شده است.
با این بیان روشن مىشود آن ذكر مطلوبى كه در این آیه به آن امر شده عبارت
است از اینكه انسان ساعت بساعت و دقیقه بدقیقه بیاد پروردگارش باشد ،و اگر احیانا غفلت
و نسیانى دست داد مجددا مبادرت به ذكر نموده و نگذارد كه غفلت در دلش مستقر گردد.
پس آنچه كه از آیه استفاده مىشد استمرار بر ذكر خدا در دل است در حالت تضرع
و خیفه ساعت بساعت و ذكر به زبان در صبح و شام.
« ان الذین عند ربك ال یستكبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون »،ظاهر
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سیاق آیه مى رساند كه در مقام بیان علت امرى است كه در آیه سابق بود ،بنا بر این،
معنایش این مىشود :بیاد پروردگارت باش چنین و چنان ،زیرا كسانى كه نزد پروردگارت
هستند ،همین طورند ،یعنى به یاد آر پروردگارت را تا از كسانى باشى كه نزد پروردگارت
هستند ،و از زمره آنان خارج نشوى.
و به همین بیان روشن شد كه منظور از اینكه فرمود :كسانى كه نزد پروردگار توأند
تنها مالئكه نیستند ،بلكه از لفظ عند ربك استفاده مىشود كه مقصود مطلق مقربین درگاه
خدایند ،چون این تعبیرى است كه حضور بدون غیبت را مىرساند.
و از آیه ظاهر مىشود كه قرب به خدا تنها به وسیله یاد و ذكر او حاصل مىشود،
و به وسیله ذكر است كه حجابهاى حائل میان او و بندهاش بر طرف مىگردد ،و اگر
ذكرى در كار نباشد جمیع موجودات نسبت به نزدیكى به او و دورى از او یكسان مىبودند
و از این نظر هیچ اختالفى میان موجودات نمىبود كه یكى به او نزدیكتر و یكى دورتر
باشد.
و در جمله « ال یستكبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون »،امور سهگانهاى
ذكر شده كه ذكر باطنى مانند ذكر زبانى به آن متصف مىشود ،توضیح اینكه ،نفس مىتواند
متصف باشد به حال عدم استكبار و به حال تقدیس خدا ،و به حال سجده ،و كمال خشوع در
برابر او عینا همانطورى كه ذكر زبانى كه مقصود از آن عمل خارجى است مىتواند به این
سه حالت متصف باشد ،و چنان نیست كه تسبیح مختص به زبان و سجده مختص به سایر
اعضاء بوده باشد ،همچنانكه آیه « و ان من شىء اال یسبح بحمده »،و آیه « و النجم و
الشجر یسجدان »،و آیه« و هلل یسجد ما فى السموات و ما فى االرض »،نیز بدان داللت
دارد.
( مستند :آیه  205سوره اعراف المیزان ج  8 :ص )500 :

اکرام یتیم و اطعام مسکین
-

ُ
االنسن إِذَا َما ا ْبت ََالهُ َربُّهُ فَأ َ ْك َر َمهُ َو نَعَّ َمهُ فَیَقُو ُل َربى أ َ ْك َر َم ِن،
« فَأ َ َّما
علَ ْی ِه ِر ْزقَهُ فَیَقُو ُل َربى أ َ َهن َِن،
َو أ َ َّما ِإذَا َما ا ْبت ََالهُ فَقَدَ َر َ
یم،
َكال بَل ال ت ُ ْك ِر ُمونَ ْالیَتِ َ
ین،
َو ال ت َحضونَ َ
على طعَ ِام ْال ِمس ِك ِ
التراث أَكال لَّ ًّما،
َو ت َأْكلُونَ َ
تحبُّونَ ْال َما َل ُحبًّا َج ًّما!...
َو ِ

 اما انسان چنین طبعى دارد كه وقتى پروردگارش امتحانش كند و در محیطزندگیش ارجمندش كند و نعمتش بدهد گوید :پروردگارم ارجمندم كرده است،
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و اما چون امتحانش كند و روزى او را تنگ بسازد گوید :پروردگارم خوارم
كرده است،
هرگز چنین نیست( نه ارجمند نشانه گرامى بودن آدمى نزد خداست و نه فقر
نشانه خوارى است ،بلكه هر دو امتحان است تا معلوم شود چقدر مال را دوست
مىدارید و معلوم شد آنقدر دوست مىدارید كه )-
شما براى یتیم حرمتى قائل نیستید!
و یكدیگر را بر اطعام مسكین تشویق نمىكنید،
و ارث یتیم را مىبلعید،
و مال را به مقدار افراط دوست مىدارید»!...

از مجموع دو آیه فوق ،سه نكته زیر استفاده مىشود:
اول اینكه :از تكرار كلمه ابتالء ،هم در نعمت و هم در محروم كردن استفاده
مىشود كه هم نعمت دادن خدا امتحان است ،و هم نعمت ندادنش.
دوم اینكه :نعمت دادن خدا را بدان جهت كه نعمت او فضل و رحمت است اكرام و
احترام خدا نسبت به انسان است( چون با نعمت دنیا است كه مىتوان بهترین آخرت را
تحصیل كرد )،و معلوم است كه این نعمت تا زمانى احترام از ناحیه خدا است كه خود انسان
آن را وسیله عذاب دوزخ قرار ندهد.
سوم اینكه :این دو آیه با هم مىفهمانند كه انسان سعادت در زندگى را عبارت
مىداند از تنعم در دنیا و داشتن نعمتهاى فراوان ،و مالك داشتن كرامت در درگاه الهى را
همین داشتن نعمت فراوان مىداند ،و بر عكس مالك نداشتن قدر و منزلت در درگاه خدا را
نداشتن پول و ثروت مىپندارد ،در حالى كه نه اولى مالك احترام است و نه دومى مالك
نداشتن حرمت است ،بلكه مالك در داشتن قدر و منزلت نزد خدا تقرب به خداى تعالى از
راه ایمان و عمل صالح است ،حال چه اینكه آدمى دارا باشد و چه فقیر ،پس داشتن و نداشتن
مال هر دو امتحان است.
مىفرماید :شما نه یتیم را احترام مىكنید ،و نه یكدیگر را بدادن صدقه بر مساكین
تهى دست سفارش و تشویق مىكنید ،و منشا این رفتارتان مال دوستى است.
( مستند :آیه  15تا  20سوره فجر المیزان ج  20 :ص )473 :
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آزاد کردن برده ،و سیرکردن گرسنگان در زمان قحطی
-

« فَال ا ْقت َ َح َم ْالعَقَبَةََ ،و َما أَد َْراك َما ْالعَقَبَةُ،
فَك َرقَ َب ٍة ،أ َ ْو ِإطعَ ٌم فى یَ ْو ٍم ذِى َمسغَبَ ٍة،
تربَ ٍة،
یَتِیما ذَا َم ْق َربَ ٍة ،أ َ ْو ِمس ِكینا ذَا َم َ
اصوا بِ ْال َم ْر َح َم ِة،
اصوا ِب
الصبر َو ت ََو ْ
ث ُ َّم كانَ ِمنَ الَّذِینَ َءا َمنُوا َو ت ََو ْ
ِ
أُولَئك أَص َحب ال َم ْی َمنَ ِة !

-

پس چرا به مجاهده و كارهاى دشوار اقدام نكرد؟
و تو چه مىدانى كه منظور از كار دشوار چیست؟
آزاد كردن برده،
و یا در روز قحطى سیر كردن گرسنگان،
یتیمى از خویشاوندان را،
یا مسكینى خاكنشین را غذا دادن،
تا از آن كسانى شود كه ایمان آوردند و یكدیگر را به صبر و ترحم سفارش
كردند ،آنها اصحاب یمین هستند !»

این سوره بیانگر این حقیقت است كه خلقت انسان بر اساس رنج و مشقت است،
هیچ شانى از شؤون حیات را نخواهى دید كه توام با تلخىها و رنجها و خستگىها نباشد ،از
آن روزى كه در شكم مادر روح به كالبدش دمیده شد تا روزى كه از این دنیا رخت بر
مىبندد هیچ راحتى و آسایشى كه خالى از تعب و مشقت باشد نمىبیند ،و هیچ سعادتى را
خالص از شقاوت نمىیابد ،تنها خانه آخرت است كه راحتىاش آمیخته با تعب نیست ،بنا بر
این ،چه بهتر به جاى هر تلخى و ناكامى و رنج ،سنگینى تكالیف الهى را تحمل كند ،در
برابر آنها صبر نماید صبر بر اطاعت و بر ترك معصیت ،و در گسترش دادن رحمت بر
همه مبتالیان كوشا باشد ،كسانى را از قبیل ایتام و فقرا و بیماران و امثال آنها كه دچار
مصائب شدهاند مورد شفقت خود قرار دهد ،تا جزو اصحاب میمنه شود ،و گرنه آخرتش هم
مثل دنیایش خواهد شد ،و در آخرت از اصحاب مشئمه خواهد بود كه نار مؤصده مسلط بر
آنان است.
« و ما ادریك ما العقبة »،تعبیر اینكه تو نمىدانى ،كنایه است از عظمت شان عقبه،
همانطور كه این تعبیر در هر جا همین معنا را افاده مىكند.
« او اطعام فى یوم ذى مسغبة ،یتیما ذا مقربة او مسكینا ذا متربة »،انسان مورد
بحث به هیچ عقبهاى قدم ننهاد ،نه بندهاى آزاد كرد ،و نه در روز قحطى طعامى داد ،نه به
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یتیمى خویشاوند ،و نه به مسكینى خاكنشین.
« ثم كان من الذین امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة »،اینان كه به هر
عقبه دشوارى قدم نهادند ،و از كسانى بودند كه به خدا ایمان آورده ،یكدیگر را به صبر و
مرحمت سفارش كردند ،مردمى صاحب یمن و شگونند ،و ایمان و اعمال صالحى كه از
پیش براى آخرت خود مىفرستند چیزى به جز شگون و مباركى و زیبا و مرضى نمىدانند.
در كافى به سند خود از جعفر بن خالد روایت كرده كه گفت :امام ابو الحسن رضا
علیهالسالم را رسم چنین بود كه وقتى غذا مىخورد ظرفى در كنار سفرهاش مىگذاشت ،و
نخست از بهترین طعامى كه برایش آورده بودند بر مىداشت و در آن ظرف مىگذاشت،
آنگاه دستور مىداد آن را به مسكینان بدهند ،بعد این آیه را مىخواند :فال اقتحم العقبة
و سپس مىفرمود :خداى عز و جل مىدانست كه همه مردم قادر بر بنده آزاد كردن
نیستند ،و لذا راه دیگرى به سوى بهشت برایشان باز كرد ،و آن اطعام مسكین است.
( مستند :آیه  11تا  20سوره بلد المیزان ج  20 :ص )484 :

امر به خوار نکردن یتیم ،نرنجاندن فقیر ،و بازگو کردن نعمت الهی
یم فَال ت َ ْق َه ْر!
 « فَأ َ َّما ْالیَتِ َ َو أ َ َّما السائ َل فَال ت َن َه ْر! َو أ َ َّما ِب ِن ْع َم ِة َر ِبك فَ َحدِث! پس هیچ یتیمى را از روى قهر خوار مشمار! و هیچ سائلى را مرنجان ! و نعمت پروردگارت را با رفتار و گفتارت بازگو كن!»اوامر و نواهى این چند آیه یعنى خوار نكردن یتیم ،و نرنجاندن فقیر ،و نشاندادن
نعمت ،دستور به همه مردم است ،هر چند كه خطاب متوجه به شخص رسول خدا
صلىهللاعلیهوآلهوسلم شده است.
و این آیات سهگانه به خاطر اینكه حرف فاء در ابتداى آیه اولى در آمده نتیجهگیرى
از آیه قبل است كه عنایات الهى نسبت به رسول خدا را مىشمرد ،گویا فرموده :تو طعم
ذلتى را كه یتیم مىچشد چشیدهاى ،و ذلت و شكسته شدن دل او را احساس كردهاى ،پس هیچ
یتیمى را خوار مشمار ،و مال او را هم خوار مدار و در آن تجاوز مكن ،و نیز تو تلخى
گمراهى و احتیاج به هدایت را ،و تلخى فقر و تهى دستى را درك كردهاى ،پس هیچ سائلى
را كه از تو مىخواهد حاجتش را بر آورى از خود مران ،حاجتش اگر هدایت است و اگر
معاش است برآور ،و تو طعم انعام خدا را بعد از فقر و تهىدستى چشیدهاى ،و ارزش جود
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و كرم و رحمت خدا را مىدانى ،پس نعمت او را سپاس گوى ،و همه جا نعمتش را یادآور
شو ،و از مردم پنهانش مدار !
( مستند :آیه  9تا  11سور ه ضحی المیزان ج  20 :ص )525 :

امر به خدمت در راه خدا و رغبت به سوی او
-

« فَإِذَا فَ َر ْغت فَانصب !
ارغَب !
َو ِإلى َر ِبك فَ ْ
پس هر گاه از انجام آنچه بر تو واجب شده فارغ شدى نفس خود را در راه خدا
یعنى عبادت و دعا خسته كن!
و در آن رغبت نشان بده ! »

در این سوره رسول خدا صلىهللاعلیهوآلهوسلم را امر مىكند به اینكه كمر خدمت
در راه خدا ببندد ،و به سوى او رغبت كند ،و به این منظور نخست منتهایى كه بر او نهاده
تذكر مىدهد.
« فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب »،این آیه خطاب به رسول خدا
صلىهللاعلیه وآلهوسلم است ،و مطلبش به خاطر اینكه حرف فاء در آغازش آمده نتیجهگیرى
از بیان آیات قبل است ،كه سخن از تحمیل رسالت و دعوت بر آن جناب داشت ،و منتهاى
خدا را بر او كه شرح صدرش داده ،وزر را از او برداشت ،و نامش را بلند آوازه كرد ،بر
مى شمرد ،و در آخر ،همه اینها را از باب یسر بعد از عسر دانست .و بنا بر این ،معنایش
این مىشود :حال كه معلوم شد هر عسرى كه تصور شود بعدش یسر مىآید ،و زمام عسر و
یسر تنها به دست خدا است و ال غیر ،پس هر گاه از انجام آنچه بر تو واجب شده فارغ شدى
نفس خود را در راه خدا یعنى عبادت و دعا خسته كن ،و در آن رغبت نشان بده ،تا خدا بر
تو منت نهاده راحتى كه دنبال این تعب است و یسرى كه دنبال این عسر است ،به تو روزى
فرماید.
( مستند :آیه  7و  8سوره انشراح المیزان ج  20 :ص )529 :
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فصل هفتم

اخالقـیـات لـقمانی
نهی از بزرگترین ظلم
-

« َو ِإ ْذ قَا َل لُ ْق َم ُن ال ْبنِ ِه َو ُه َو یَ ِعظهُ،
شرك بِ َّ
اَّللِ !
ى ال ت ُ ِ
یَا بُن َّ
الشرك لَ ْ
ع ِظی ٌم،
ِإ َّن
ْ
ظل ٌم َ
و آن دم كه لقمان به پسر خویش كه پندش مىداد گفت:
اى پسرك من! به خدا شرك میار ،كه شرك ،ستمى است بزرگ !»

عظمت هر عملى به عظمت اثر آن است ،و عظمت معصیت به عظمت كسى است
كه نافرمانىاش مىشود ،چون كه مؤاخذه عظیم نیز عظیم است ،بنابر این بزرگترین گناهان
و نافرمانىها نافرمانى خدا است ،چون عظمت كبریایى همه از او است ،و فوق هر عظمت
و كبریایى است ،چون خدایى است بى شریك ،و بزرگترین نافرمانیهاى او این است كه
برایش شریك قائل شوى!
عظمت ظلم شرك آن قدر است كه با هیچ گناه دیگرى قابل قیاس نیست.
در كافى به سند خود از عبد هللا بن سنان روایت كرده كه گفت از امام صادق
علیهالسالم شنیدم مىفرمود :یكى از گناهان كبیره عقوق والدین ،و یكى دیگر نومیدى از
رحمت خدا ،و یكى ایمنى از مكر اوست ،و روایت شده كه از هر گناهى بزرگتر شرك به
خدا است.
در كتاب فقیه در حقوقى كه از امام زین العابدین علیهالسالم روایت كرده ،فرموده:
بزرگترین حق خدا بر تو این است كه او را بپرستى ،و چیزى شریكش نسازى كه اگر
اینكار را به اخالص كردى خداوند حقى براى تو بر خود واجب مىكند ،و آن این است كه
امور دنیا و آخرتت را كفایت مىكند!...

امر به بزرگترین قدردانی
-

ین،
« َو َوص ْینَا االنسنَ بِ َو ِلدَ ْی ِه َح َملَتْهُ أ ُ ُّمهُ َو ْهنا َ
على َو ْه ٍن َو فِصلُهُ فى َعا َم ِ
یر !
أ َ ِن
ْ
ص ُ
ى ْال َم ِ
اشكر لى َو ِل َو ِلدَیْك! ِإل َّ
شرك بى َما لَیْس لَك بِ ِه ِع ْل ٌم فَال ت ُ ِط ْع ُه َما !
َو ِإن َج َهدَاك َ
على أَن ت ُ ِ
صاح ْب ُه َما فى الدُّ ْنیَا َم ْع ُروفا !
َو
ِ

63

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و دوم :اخالق اسالمی

-

ى!
َو اتَّبِ ْع سبِی َل َم ْن أَنَاب ِإل َّ
ى َم ْر ِجعُ ُك ْم فَأُنَبِئُكم بِ َما ُكنت ُ ْم ت َ ْع َملُونَ !
ث ُ َّم إِل َّ

-

ما انسان را در مورد پدر و مادرش ،و مخصوصا مادرش ،كه با ناتوانى روز
افزون حامل وى بوده ،و از شیر بریدنش تا دو سال طول مىكشد سفارش
كردیم،
و گفتیم :مرا ،و پدر و مادرت را سپاس بدار ،كه سرانجام به سوى من است!
و اگر بكوشند تا چیزى را كه در مورد آن علم ندارى با من شریك كنى
اطاعتشان مكن!
و در این دنیا به نیكى همدمشان باش!
طریق كسى را كه سوى من بازگشته است پیروى كن!
كه در آخر بازگشت شما نیز نزد من است!
و از اعمالى كه مىكردهاید خبرتان مىدهیم !»

-

این آیه ،جمله معترضهاى است كه در وسط كلمات لقمان قرار گرفته و از كلمات او
نیست ،و اگر در اینجا واقع شده براى این است كه داللت كند بر وجوب شكر والدین ،مانند
شكر خدا ،بلكه شكر والدین ،شكر خدا است ،چون منتهى به سفارش و امر خداى تعالى
است ،پس شكر پدر و مادر عبادت خدا و شكر اوست.
در كتاب فقیه در حقوقى كه از امام زین العابدین علیهالسالم روایت كرده ،فرمود ...
و اما حق مادرت این است كه بدانى او تو را طورى حمل كرد كه احدى ،احدى را آن طور
حمل نمىكند ،آرى او تو را در داخل شكم خود حمل كرد ،و از میوه قلبش چیزى به تو داد،
كه احدى به احدى نمى دهد ،و او با تمامى اعضاى بدنش تو را محافظت نمود ،و باك نداشت
از اینكه گرسنه و تشنه بماند ،بلكه پروایش همه از گرسنگى و تشنگى تو بود ،او باك نداشت
از اینكه برهنه بماند ،همه پروایش از برهنگى تو بود ،او هیچ پروایى نداشت از گرما ،ولى
سعیش این بود كه بر سر تو سایه بیفكند ،او به خاطر تو از خواب خوش صرفنظر كرد ،و
تو را از گرما و سرما حفظ نمود ،همه این تالشها براى این است كه تو مال او باشى ،و تو
نمىتوانى از عهده شكر او برآیى ،مگر با یارى و توفیق خدا.
و اما حق پدرت این است كه بدانى او ریشه تو است ،چون اگر او نبود تو نبودى،
پس هر وقت از خودت چیزى دیدى كه خوشت آمد ،بدان كه اصل آن نعمت پدر تو است،
پس حمد خدا گوى ،و شكر پدر بجاى آر ،آن قدر كه با این نعمت برابرى كند ،و هیچ
نیرویى نیست جز به وسیله خدا !

64

تفسیر موضوعی المیزان

کتاب چهل و دوم :اخالق اسالمی

دقیق ترین محاسبه
-

ى!
« یَبُن َّ
ْ
ض
ِإن َها ِإن ت َك ِمثْقَا َل َحبَّ ٍة ِم ْن خ َْردَ ٍل فَت َ ُكن فى
صخ َرةٍ أ َ ْو فى الس َم َو ِ
ت أ َ ْو فى األ َ ْر ِ
َّللاُ ِإ َّن َّ
ت ب َها َّ
یر !
یَأ ْ ِ
یف َخبِ ٌ
َّللاَ لَ ِط ٌ
اى پسرك من!
اگر عمل تو هم وزن دانه خردلى ،آنهم پنهان در دل سنگى ،یا در آسمان یا در
زمین باشد ،خدا آن را مىآورد ،كه خدا دقیق و كاردان است !»

این کالم لقمان مربوط به معاد و حساب اعمال است ،و معنایش این است كه اى
پسرم! اگر آن خصلتى كه انجام دادهاى ،چه خیر و چه شر ،از خردى و كوچكى همسنگ
یك دانه خردل باشد ،و همان عمل خرد و كوچك در شكم صخرهاى ،و یا در هر مكانى از
آسمانها و زمین باشد ،خدا آن را براى حساب حاضر خواهد كرد ،تا بر طبقش جزاء دهد،
چون خدا لطیف است ،و چیزى در اوج آسمانها و جوف زمین و اعماق دریا از علم او
پنهان نیست و علم او به تمامى پنهانها احاطه دارد ،خبیرى است كه از كنه موجودات با
خبر است.
در كافى به سند خود از ابى بصیر از امام باقر علیهالسالم روایت كرده كه گفت
شنیدم مىفرمود :بپرهیزید از گناهان كوچك ،كه آنها هم باز خواست كنندهاى دارد ،ممكن
است فكر كنید كه گناه مىكنم و سپس از خدا طلب آمرزش مىكنم ،ولى خداى عز و جل
مىفرماید «:سنكتب ما قدموا و آثارهم و كل شىء احصیناه فى امام مبین  -به زودى
مىنویسیم آنچه به دست خود از پیش فرستادهاند و آنچه اثر از ایشان بجاى مانده ،و ما هر
چیزى را در كتابى آشكارا مىنویسیم!» و نیز فرموده «:انها ان تك مثقال حبة من خردل
فتكن فى صخرة او فى السموات او فى األرض یات بها هللا ان هللا لطیف خبیر!»

محبوبترین کارها و مطلوب ترین ُخلق ها
-

ى!
« یَبُن َّ
ع ِن ْال ُمن َك ِر !
أَقِ ِم الصلَوة َ َو أْ ُم ْر بِ ْال َم ْع ُر ِ
وف َو ا ْنهَ َ
ور!
َو
ْ
على َما أَصابَك ِإ َّن ذَ ِلك ِم ْن َ
اصبر َ
ع ْز ِم األ ُ ُم ِ
اى پسرك من!
نماز به پا دار ،و امر به معروف کن و از منكر نهى نما !
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و بر مصائب خویش صبر كن ،كه این از كارهاى مطلوب است !»

این گفتار راجع به عمل و اخالق پسندیده است .از جمله اعمال ،نماز است كه عمود
دین است ،و دنبال آن امر به معروف و نهى از منكر است.
و از جمله اخالق پسندیده صبر در برابر مصائبى است كه به آدمى مىرسد:
« و لمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم االمور!»
« ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم االمور!»
عزم عبارت است از تصمیم قلبى بر گذراندن و فیصله دادن به كارى ،و اگر صبر
را كه همان حبس نفس از انجام امرى است ،از عزم دانسته ،از این جهت است كه عقد قلبى
مادام كه سست نشده ،و این گره دل باز نگشته ،انسان بر آن امرى كه بر انجامش تصمیم
گرفته ،و در دل گره زده است ،پا بر جا و بر تصمیم خود باقى است ،پس كسى كه بر امرى
صبر مىكند ،حتما در عقد قلبىاش و محافظت بر آن جدیت دارد ،و نمىخواهد كه از آن
صرفنظر كند ،و این خود از قدرت و شهامت نفس است.
در کافی به سند خود از معاویه بن وهب روایت كرده كه گفت :از امام صادق
علیهالسالم پرسیدم بهترین چیزى كه با آن بندگان خدا به پروردگار خود تقرب مىجویند ،و
نزد خدا محبوبترین چیز است چیست؟ فرمود :من بعد از معرفت هیچ چیزى بهتر از این
نماز سراغ ندارم !...

ناپسندترین مشی ها
ض َم َرحا !
 « َو ال ت ُ ِاس َو ال ت َْم ِش فى األ َ ْر ِ
صع ْر َخدَّك ِللنَّ ِ
یحب ك َّل ْ
 ِإ َّن َّور !
َّللاَ ال ِ
مخت َا ٍل فَ ُخ ٍ
 اى پسرك من! از در كبر و نخوت از مردم روى بر مگردان و در زمین چون مردم فرحناكراه مرو!
 خدا خودپسندان گردن فراز را دوست نمىدارد!»تصعیر به معناى گرداندن گردن از نظرها از روى تكبر است ،و كلمه مرح به
معناى شدت خوشحالى ،و زیاده روى در آن است.
می فرماید :روى خود از در تكبر از مردم بر مگردان ،و نیز در زمین چون آنان
كه بسیار خوشحالند راه مرو ،كه خدا دوست نمىدارد كسانى را كه دستخوش خیالء و كبرند.
و اگر كبر را خیالء خواندهاند بدین جهت است كه آدم متكبر خود را بزرگ خیال مىكند ،و
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چون فضیلت براى خود خیال مىكند ،زیاد فخر مىفروشد.
در کافی جمله« و ال تصعر خدك للناس »،را تفسیر كرده به اینكه روى خود را به
كلى از مردم مگردان و از كسى كه دارد با تو سخن مىگوید از در توهین اعراض مكن!
این معنا را به ابن عباس ،و امام صادق علیهالسالم نسبت داده است.

اعتدال در مشی ،مالیمت در صدا
ص ْد فى َمش ِیك!
 « َو ا ْق ِصوتِك!
 َو ا ْغضض ِمن ْیر!
صو ِ
ت لَ ْ
صوت ال َح ِم ِ
 ِإ َّن أَن َك َر األ َ َ در راه رفتن خویش معتدل باش! و صوت خود مالیم كن! كه نامطبوعترین آوازها صوت خران است!»قصد در هر چیز به معناى حد اعتدال در آن است ،و غض صوت به معناى آهسته
و كوتاه صدا كردن است ،و معناى آیه این است كه در راه رفتنت میانهروى را پیش گیر ،و
در صدایت مالیم باش ،كه ناخوشترین صوتها صوت خران است ،كه در نهایت بلندى
است.
( مستند :آیه  13تا  19سوره لقمان المیزان ج  16 :ص )322 :
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واجبات و اخالقیاتی که در مکه تشریع شد:
-

« فَ َما أُوتِیتُم ِمن ش ْىءٍ فَ َمت َ ُع ال َحیَوةِ الدُّ ْنیَا ،
َو َما ِعندَ َّ
على َرب ِه ْم یَت ََوكلُونَ !
َّللاِ خ ٌ
َیر َو أ َ ْبقَى ِللَّذِینَ َءا َمنُوا َو َ
َضبُوا ُه ْم یَ ْغ ِف ُرونَ !
االثم َو ْالفَ َو ِحش َو ِإذَا َما غ ِ
ئر ِ
َو الَّذِینَ یجْ تَنِبُونَ َكبَ َ
شورى بَیْن ُه ْم!
َوالَّذِینَ است َ َجابُوا ِل َرب ِه ْم َوأَقَا ُموا الصلَوة َ َوأ َ ْم ُر ُه ْم
َ
َو ِم َّما َرزَ ْقنَ ُه ْم یُن ِفقُونَ !
َص ُرونَ !
ى ُه ْم یَنت ِ
َو الَّذِینَ ِإذَا أَصاب ُه ُم ْالبَ ْغ ُ

-

پس آنچه در دست دارید از مادیات زندگى متاع دنیا است ،و آنچه نزد خداست
براى مردم با ایمان كه بر پروردگار خود توكل مىكنند بهتر و پایندهتر است!
و نیز براى كسانى كه از گناهان كبیره و از فواحش اجتناب مىكنند ،و چون
خشم مىگیرند جرم طرف را مىبخشند!
و كسانى كه دعوت پروردگار خود را اجابت نموده ،و نماز بپا مىدارند ،و
امورشان در بینشان به مشورت نهاده مىشود!
و از آنچه روزیشان كردهایم انفاق مىكنند،
و كسانى كه چون مورد ستم قرار مىگیرند از یكدیگر یارى مىطلبند !»

-

اجتناب از گناهان بزرگ و فواحش
« یجتنبون كبائر االثم و الفواحش »،با در نظر گرفتن اینكه این سوره در مكه نازل
شده جمله مورد بحث اشارهاى است اجمالى به احكامى كه بعد از این در باره تحریم گناهان
كبیره و فواحش تشریع مىشود.
كبائر االثم عبارت است از گناهان كبیرهاى كه آثار سوئش بزرگ است ،و خداى
تعالى از جمله آنها مىگسارى و قمار را شمرده ،و فرموده« قل فیهما اثم كبیر »،و كلمه
فواحش جمع فاحشه است كه به معناى گناه شنیع و بى شرمانه است ،و خداى تعالى ،زنا و
لواط را از مصادیق آن شمرده و فرموده «:و ال تقربوا الزنى انه كان فاحشة »،و درباره
لواط فرموده « :أ تاتون الفاحشة و أنتم تبصرون».
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عفو در هنگام غضب
« و اذا ما غضبوا هم یغفرون »،این جمله اشاره است به فضیلت عفو در هنگام
غضب كه از بارزترین صفات مؤمنین است.

انجام تکالیف الهی و اقامه نماز
« و الذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة »،...منظور از اینكه فرمود مؤمنین
پروردگار خود را استجابت مىكنند به شهادت سیاق این است كه اعمال صالحى كه خدا از
ایشان خواسته انجام مىدهند ،و اگر بعد از آن در بین همه تكالیف الهى نام نماز را به میان
آورد و فرمود و نماز بپا مىدارند از باب ذكر خاص بعد از عام است و به خاطر اهمیت و
شرافتى است كه نماز دارد.
عالوه بر اینكه از ظاهر كالم برمىآید كه این آیات مكى است و در مكه سایر
واجبات از قبیل زكات و خمس و روزه و جهاد واجب نشده بود.
در جمله مورد بحث نیز همان حرف كه در جمله« و الذین یجتنبون كبائر االثم»،
زدیم مىآید ،یعنى این جمله هم اشارهاى است اجمالى به اینكه به زودى دستوراتى در باره
اعمال صالح مىرسد.

مشورت در امور
« و أمرهم شورى بینهم »،مؤمنین آنهایند كه هر كارى مىخواهند بكنند ،در بینشان
شورائى مىشود كه پیرامونش مشورت مىكنند .در این جمله اشارهاى است به اینكه مؤمنین
اهل رشدند ،و كارى مى كنند كه در واقع هم باید بكنند ،و در به دست آوردن و استخراج
رأى صحیح دقت به عمل مىآورند ،و به این منظور به صاحبان عقل مراجعه مىكنند.

انفاق در راه رضای خدا
« و مما رزقناهم ینفقون »،این جمله اشاره است به اینكه مؤمنین مال خود را در راه
رضاى خدا انفاق مىكنند.

مقاومت جمعی در برابر ظلم
« و الذین اذا أصابهم البغى هم ینتصرون »،مؤمنین كسانىاند كه چون ببینند به یكى
از مؤمنین ظلم شده از دیگران طلب نصرت مىكنند ،و چون همگى بر سر حق متفق و
چون یك تن واحدند ،قهرا اگر به یكى از ایشان ظلم شود مثل این است كه به همه ایشان ظلم
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شده ،یك دل و یك جهت در مقابل آن ظلم مقاومت نموده ،نیروى خود را در یارى او بكار
مىبندند.
مراد از آیه شریفه این است كه براى رفع ظلم مقاومت مىكنند.
پس این آیه با جمله قبلى كه مىفرمود :و چون خشم مىگیرند عفو مىكنند منافات
ندارد ،براى اینكه مقاومت در برابر ظلم و جلوگیرى از اینكه در اجتماع رخنه یابد بر هر
كسى كه قدرت بر آن داشته باشد به حكم فطرت واجب است ،همچنان كه فرموده «:و ان
استنصروكم فى الدین فعلیكم النصر».
« و جزاؤ سیئة سیئة مثلها  »،...این آیه حكم مظلوم را كه طلب یارى مىكند بیان
مىنماید كه چنین كسى در انتصار خود مىتواند در مقابل ستمگر رفتارى چون رفتار او
داشته باشد كه چنین تالفى و انتقامى ظلم و بغى نیست.
« فمن عفا و اصلح فاجره على هللا »،وعده جمیلى است به كسانى كه به جاى انتقام
عفو و اصالح مىكنند .و ظاهرا مراد از اصالح این باشد كه مظلوم بین خود و
پروردگارش را اصالح كند.
( مستند :آیه  36تا  39سوره شوری المیزان ج  18 :ص )92 :
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فصل هشتم

حرص انسان
و تعلیمات قرآن در کاربرد آن

صفت خدادادی حرص
و استفاده صحیح از آن
 « ِإ َّن االنسنَ ُخ ِلقَ َهلُوعاِ ،إذَا َمسهَُیر َمنُوعاِ ،إال
ُّ
الشر َج ُزوعاَ ،و ِإذَا َمسهُ الخ ُ
على صالت ِه ْم دَائ ُمونَ !
ْال ُمصلِینَ  ،الَّذِینَ ُه ْم َ
 آرى انسان به منظور رسیدنش به كمال حریص خلق شده، و نیز اینطور خلق شده كه در برابر شر به جزع در مىآید، و از رساندن خیر به دیگران دریغ مىنماید، مگر نمازگزاران، كه بر این كار خود مداومت دارند ،و حرص خود را در راه بندگى خدا به كارمىبرند!»
صفت حرص كه جزع و منع الزمه آن است ،به عنوان نعمت و فضیلت خلق شده
بود ،و این خود انسان است كه آن را از فضیلت بودن خارج مىكند و به صورت رذیلهاش
در مىآورد ،از نعمت بودن خارجش ساخته به صورت نقمت در مىآورد ،و مذمتى هم كه
شده از حرص منحرف شده است نه حرص خدادادى ،و یا به عبارت دیگر از حرص بشرى
شده است ،نه حرصى كه خدا در بشر قرار داده است ،و استثناى مؤمنین هم نه از این جهت
است كه این صفت در آنان وجود ندارد ،بلكه استثناى آنان از این جهت است كه مؤمنین
حرص خود را به همان صورت كمال و فضیلت اصلى باقیش گذاشتند ،و به صورت رذیله
و نقمت مبدل نكردند.
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مداومت در نماز
و اثر آن در اصالح حرص انسانی
« اال المصلین »،این استثناء از انسان هلوع است ،و اگر از میان همه امتیازات
مؤمنینى كه در آیات بعد ذكر مىشود نماز را اختصاص به ذكر داد ،براى این بود كه
شرافت نماز را رسانیده ،و بفهماند نماز بهترین اعمال است.
عالوه بر این ،نماز اثر روشنى در دفع رذیله هلع مذموم دارد ،چون در آیه « ان
الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر »،نماز را بازدارنده از هر فحشاء و منكر دانسته است.
« الذین هم على صالتهم دائمون »،آنها که برخواندن نمازشان مداومت داشتهاند ،نه اینكه
دائما در نماز بودهاند ،و ستودن آنان به مداومت در نماز اشاره است به اینكه اثر هر عملى
با مداومت در آن كامل مىشود.

حق معلوم در اموال برای سائل و محروم
و اثر اصالحی آن در حرص انسانی
-

وم!
َو الَّذِینَ فى أ َ ْم َول ِه ْم َح ٌّق َّم ْعلُو ٌمِ ،للسائ ِل َو ْال َمحْ ُر ِ

 و كسانى كه در اموالشان حقى معلوم است، براى سائل و محروم !»در حدیثى از امام صادق علیهالسالم آمده كه حق معلوم زكات نیست ،بلكه مقدار
معلومى است كه به فقرا انفاق مىكنند ،و سائل به معناى فقیرى است كه از گدایى و سؤال
عفت دارد ،و سیاق آیه خالى از تایید این حدیث نیست ،براى اینكه زكات مواردى معین
دارد ،و منحصر در سائل و محروم نیست ،كه در قرآن مواردش چنین بیان شده« :انما
الصدقات للفقراء و المساكین و العاملین علیها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمین و فى
سبیل هللا و ابن السبیل فریضة من هللا !» و ظاهر آیه مورد بحث انحصار موارد حق معلوم
در دو مورد سائل و محروم است.

تصدیق روز جزا
و اثر اصالحی آن در حرص انسانی
ِین!
 « َو الَّذِینَ ی ُِصدقُونَ بِیَ ْو ِم الد ِ
 و كسانى روز جزا را همواره تصدیق مىكنند !»آنچه از سیاق شمردن اعمال صالحه بر مىآید این است كه مراد از تصدیق یوم
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الدین این است كه مصلین عالوه بر تصدیق قلبى روز جزا عمال هم آن را تصدیق مىكنند،
به این معنا كه سی ره زندگیشان سیره كسى است كه معتقد است هر عملى كه انجام دهد به
زودى در مورد آن بازخواست ،و بر طبق آن جزا داده مىشود ،حال چه اینكه عملى خیر
باشد و چه شر ،اگر خیر باشد جزاى خیرش مىدهند ،و اگر شر باشد جزاى شرش مىدهند.
و تعبیر به جمله یصدقون داللت دارد بر اینكه تصدیقشان استمرار هم دارد ،پس
دائما مراقبند در هر عملى كه مىخواهند انجام دهند خدا را فراموش نكنند ،اگر او آن عمل
را خواسته انجامش دهند ،و اگر نخواسته تركش كنند.

ترس از عذاب خدا
و اثر اصالحی آن در حرص انسانی
ب َرب ِهم ُّمش ِفقُونَ ،
عذَا ِ
 « َو الَّذِینَ ُهم ِم ْن َون !
عذَاب َرب ِه ْم غ ُ
 إِ َّن ََیر َمأ ْ ُم ٍ
 و كسانى كه از عذاب پروردگارشان نگران هستند، چون هیچ كس از عذاب پروردگارش ایمن نیست !»آنچه در باره تصدیق به یوم الدین گفتیم ،در اینجا نیز مىآید ،پس هم ترس درونى
دارند ،و هم عملشان عملى است كه از این ترس خبر مىدهد.
و الزمه اشفاقشان از عذاب پروردگار ،عالوه بر مداومتشان به اعمال صالحه و
مجاهدتشان در راه خدا ،این است كه به اعمال صالحه خود اعتماد ندارند ،و از عذاب خدا
ایمن نیستند ،چون ایمنى از عذاب با خوف و اشفاق نمىسازد .و سبب و علت اشفاق از
عذاب این است كه عذاب در مقابل مخالفت است ،پس بجز اطاعت درونى چیزى نیست كه
آدمى را از عذاب نجات دهد.
از سوى دیگر اطمینانى هم به نفس و درون آدمى نیست ،چون ما زورمان به هواى
نفسمان نمىرسد ،مگر به آن مقدار توانایى كه خداى سبحان به ما داده ،خدایى كه مالك هر
چیز است ،و مملوك چیزى نیست همچنان كه خودش فرمود «:قل فمن یملك من هللا شیئا».
عالوه بر این خداى سبحان هر چند اهل اطاعت را وعده نجات داده ،و هر چند
خودش فرموده :خدا خلف وعده نمىكند ،لیكن این هم هست كه وعده ،اطالق قدرت او را
مقید نمىكند ،پس او در عین اینكه خلف وعده نمىكند به هر چه بخواهد قادر است ،و
مشیتش نافذ ،در نتیجه در هیچ حالى نمىتوان از او ایمن بود ،به این معنا كه چنین نیست كه
نسبت به خلف وعدهاش قادر نباشد ،و به همین جهت است كه مىبینیم با اینكه مالئكه خود را
به عصمت معرفى كرده به خوف هم توصیفشان نموده ،و با اینكه انبیاى خود را معصوم
معرفى نموده در باره آنان فرموده «:و یخشونه و ال یخشون احدا اال هللا »،همینطور در عین
اینكه در آخر آیات مورد بحث به طور جزم در باره مؤمنین فرموده« اولئك فى جنات
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مكرمون »،در عین حال در آیه مورد بحث مىفرماید از عذاب خدا اشفاق و ترس دارند.
« ان عذاب ربهم غیر مامون »،این جمله علت ترس مؤمنین از عذاب
پروردگارشان را بیان نموده ،روشن مىسازد كه مؤمنین در ترسیدن از عذاب مصابند ،و
وجه آن را بیان كردیم.

حفظ شهوت
و اثر اصالحی آن در حرص انسانی
-

وج ِه ْم َحفِظونَ ،
« َو الَّذِینَ ُه ْم ِلفُ ُر ِ
ومینَ ،
َیر َملُ ِ
على أ َ ْز َو ِج ِه ْم أ َ ْو َما َملَ َكت أ َ ْی َمن ُه ْم فَإِن ُه ْم غ ُ
ِإال َ
فَ َم ِن ا ْبتَغَى َو َرا َء ذَ ِلك فَأُولَئك ُه ُم ْالعَاد ُونَ ،
و كسانى كه شهوت خود را حفظ مىكنند،
مگر در مورد همسران و كنیزان خود كه به خاطر به كار بردن نیروى شهوت
در آن موارد مالمت نمىشوند،
پس اگر كسى براى اطفاى شهوت به دنبال غیر آنچه یاد شد باشد چنین كسانى
تجاوزگرند».
تفسیر این سه آیه در اول سوره مؤمنون ( در المیزان) مفصال بررسی شده

است.

رعایت عهد و امانت
و اثر اصالحی آن در حرص انسانی
ع ْه ِد ِه ْم َراعُونَ !
 « َو الَّذِینَ ُه ْم أل َ َمنَت ِه ْم َو َ و كسانى كه امانتها و پیمان خود را محترم مىشمارند!»آنچه از كلمه امانات زودتر از هر معنایى به ذهن مىرسد ،انواع امانتهایى است
كه مردم به یكدیگر اعتماد نموده ،و هر یك به دیگرى مىسپارد ،از قبیل مال و جان و
عرض ،و شخص امین رعایت آن را نموده در حفظش مىكوشد و به آن خیانت نمىكند ،و
به قول بعضى از مفسرین به صیغه جمع آمدنش به اعتبار انواع آن است ،به خالف عهد كه
چون انواع مختلفى ندارد مفرد آمده است.
ولى بعضى گفتهاند :منظور تنها مال و جان و عرض نیست ،بلكه مطلق وظایف
اعتقادى و عملى است ،كه خدا به عهده آنان گذاشته ،در نتیجه آیه شریفه شامل همه حقوق
چه حق هللا و چه حق الناس مىشود ،و اگر یكى از آن حقوق را تضییع كنند ،به خداى تعالى
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خیانت كردهاند.
بعضى دیگر گفتهاند :هر نعمتى كه خداى تعالى در اختیار بندهاش قرار داده ،امانت
خدا به دست اوست ،چه اعضاى بدنش ،و چه چیزهاى دیگر ،در نتیجه اگر كسى این
نعمت ها را در غیر آن مواردى كه خدا براى آنها خلق كرده ،و اجازه مصرف در آن را داده
استعمال كند ،به خدا كه صاحب نعمت و امانت است خیانت كرده است.
و ظاهرا مراد از كلمه عهد در آیه مورد بحث قراردادهاى زبانى و عملى است كه
انسان با غیر مىبندد ،كه فالن عمل را انجام و یا فالن امر را رعایت و حفظ كند ،و بدون
مجوز آن قرارداد را نقض ننماید.
بعضى از مفسرین گفتهاند :مراد از عهد تنها این نیست ،بلكه تمامى قرارهایى است
كه انسان ملتزم به آن باشد ،حتى ایمان بنده خدا به خدا هم عهدى است كه او با پروردگارش
بسته ،و قرار گذاشته آنچه خدا تكلیفش مىكند اطاعت نماید ،پس اگر بندهاى به یكى از اوامر
و یا نواهى خدا عمل نكند ،و خدا را در آن نافرمانى كند ،عهد خدا را شكسته است.

اقامه شهادت صحیح
و اثر اصالحی آن در حرص انسانی
 « َو الَّذِینَ ُهم بِش َهدَت ِه ْم قَائ ُمونَ ! و كسانى كه پاى شهادتهاى خود مىایستند !»معناى شهادت معلوم و معروف است و قائم بودن به شهادت به معناى این است كه
از تحمل و اداى آنچه تحمل كرده استنكاف نورزد ،اوال وقتى او را شاهد مىگیرند شهادت
را تحمل كند ،و ثانیا وقتى براى اداى شهادت دعوت مىشود استنكاف نورزد ،و بدون هیچ
كم و زیادى آنچه دیده بگوید ،و آیات قرآن در این باره بسیار است.

محافظت بر نمازها
و اثر اصالحی آن در حرص انسانی
على صالت ِه ْم ی َحافِظونَ ،
 « َو الَّذِینَ ُه ْم َ أُولَئك فى َجنَّ ٍت ُّم ْك َر ُمونَ !
 و كسانى كه بر نماز خود محافظت دارند، چنین كسانند كه در باغهاى بهشت مورد احترامند!»منظور از محافظت بر نماز این است كه صفات كمال نماز را رعایت كند ،و آنطور
كه شرع دستور داده نماز بخواند.
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بعضى از مفسرین گفتهاند :محافظت بر نماز ،غیر مداومت بر آن است ،چون دوام
مربوط به خود نماز و نفس عمل است ،و اما محافظت مربوط به كیفیت آن است ،پس آیه«
الذین هم على صالتهم یحافظون »،بعد از آیه« الذین هم على صالتهم دائمون »،تكرار یك
مطلب نیست.
« اولئك فى جنات مكرمون »،كلمه اولئك اشاره است به المصلین ،و اگر كلمه جنات
را نكره آورده براى بزرگداشت آن جنات است .معنا چنین مىشود :ایشان در بهشتهایند و
محترمند ،یا ایشان در بهشتها محترمند.

روایات وارده در مفردات آیات فوق
در تفسیر قمى در ذیل آیه« اذا مسه الشر جزوعا »،فرموده :شر عبارت است از
فقر و فاقه ،و خیر در جمله« و اذا مسه الخیر منوعا »،عبارت است از غنا و وسعت.
و در روایت ابى الجارود از ابو جعفرعلیهالسالم آمده كه فرمود :سپس با جمله اال
المصلین نمازگزاران را استثنا كرد و آنان را به بهترین اعمالشان كه همان مداومت در نماز
است ستود و فرمود «:الذین هم على صالتهم دائمون »،مىفرماید :وقتى نمازى مستحبى را
بر خود واجب مىكنند ،بر آن مداومت دارند.
مؤلف :امام علیهالسالم مساله نذر و واجب كردن نماز مستحبى بر خود را از اضافه
صالة بر همه  -نمازشان  -استفاده كرده است.
و در كافى به سند خود از فضیل بن یسار روایت آورده كه گفت :از امام ابو جعفر
علیهالسالم از كالم خداى عزوجل پرسیدم كه مىفرماید «:و الذین هم على صالتهم
یحافظون »،فرمود :منظور نمازهاى واجب است .عرضه داشتم :در آیه« الذین هم على
صالتهم دائمون »،چطور؟ فرمود :نماز نافله است.
و در مجمع البیان در ذیل آیه« و الذین فى اموالهم حق معلوم »،مىگوید :از
ابوعبدهللا علیهالسالم روایت شده كه فرمود :حق معلوم زكات واجب نیست ،بلكه آن مقدار
صدقهاى است كه جمعه به جمعه از مالت بیرون مىكنى ،و یا همه روزه كه هر صاحب
فضیلتى فضل خود را دارد .آنگاه مىگوید :و نیز از آن جناب روایت شده كه فرمود :وقتى
در اموالت حق معلومى دارى كه صله خویشاوندان كنى ،و به كسى كه محرومت كرد عطا
كنى ،و با كسى كه در حقت دشمنى كرد دوستى كنى.
و در كافى به سند خود از صفوان جمال ،از امام صادق علیهالسالم روایت كرده كه
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در ذیل جمله« للسائل و المحروم »،فرمود :محروم كاسبى است كه خرید و فروش ندارد ،او
مىخواهد از دسترنج خود استفاده كند ،اما كسى به او مراجعه نمىكند .كلینى مىگوید در
روایتى دیگر از امام باقر و امام صادق علیهالسالم آمده كه فرمودند :محروم مردى است كه
عقلش به جاست ،ولى كاسبى است كه خدا روزیش را تنگ گرفته است.
و در مجمع البیان در ذیل آیه« و الذین هم على صالتهم یحافظون »،مىگوید :محمد
بن فضیل از حضرت ابى الحسن علیهالسالم روایت كرده كه فرمود :اینان آن افراد از
شیعیان ما هستند كه داراى پنجاه ركعت نمازند.
مؤلف :شاید اساس این كالم روایاتى باشد كه از حضرات رسیده كه فرمودهاند:
تشریع نافلههاى یومیه به منظور تكمیل نمازهاى واجب بوده است.
( مستند:آیه  19تا  35سوره معارج المیزان ج  20 :ص ) 20 :
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