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 الرحیم نبسم اهلل الرحم

 تفسیر سوره حجرات : آقای قرائتی

 
 حجرات سوره سیماى 

 . است آيه هجده وداراى شده نازل مدينه در سوره اين 

 عليه اهلل صلىاكرم پيامبر خانه هاىحجره درباره سوره اين چهارم آيه در چون و است «حُجرة» جمع «حُجرات» 

 .است شده ناميده حجرات سوره اين آمده، ميان به سخن وآله

 از برخى به كه شده مطرح مهمى اجتماعى و اخالقى هاىموضوع دارد، شهرت زني آداب سوره به كه سوره اين در 

 :شودمى اشاره آنها

 .حضرت آن بر نگرفتن پيشى و وآله عليه اهلل پيامبرصلى با برخورد آداب. 1 

 .غيبت و تجسّس سوءظن، نهادن، بد نام كردن، مسخره از دورى. 2 

 گرىميانجى ياغى، ضد بر عمومى بسيج البين، ذات اصالح برادرى، و اُخوّت اساس بر اجتماعى روابط برقرارى. 3 

 .پراكنى شايعه از دورى و عادالنه

 .گناه و فسق كفر، از نمودن دورى و آنان تقواى و ايمان درجات اساس بر جامعه افراد گذارى ارزش. 4 

 به عمل و اسالم پذيرش ىواسطه به ىگذارمنّت هرگونه از دورى و وآگاهى عشق روى از الهى پيامبر از پيروى. 5 

 .آن دستورات

 روابط و اخالقى مسائل جايگاه بيانگر كه است شده تكرار «آمنوا الّذين ايّها يا» خطاب بار پنج كوتاه، سوره اين در 

 توجّه ردمو خود، رهبران با و يكديگر با مسلمانان رفتار ىنحوه كه دهدمى نشان خوبى به و باشدمى اسالم در اجتماعى

 .است بوده مقدس شارع

  

  

 الرَّحِيمِ  الرَّحْمنِ اللَّهِ  بِسْمِ     

 .مهربان ىبخشنده خداوند نام به    

 عَلِيم  سَمِيع   اللَّهَ إِنَّ     اللَّهَ  وَاتَّقُواْ  رَسُولِهِ  وَ اللَّهِ يَدَىِ  بَيْنَ تُقَدِّمُواْ لَا آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَآ« 1» 

 كه كنيد، پروا خداوند از و نگيريد پيشى    او پيامبر و خدا( حكم) بر( كارى هيچ در! )ايدآورده ايمان كه كسانى اى 

 .است دانا و شنوا خداوند

 :هانكته 

 «آمنوا الّذين ايّها يا» ىجمله با است، اجتماعى و حكومتى مسائل درباره كه ممتحنه و حجرات مائده، ىسوره سه  

 .است شده شروع

 هاىپيمان به! ايدآورده ايمان كه كسانى اى «بالعقود اوفوا آمنوا الّذين ايّها يا»: خوانيممى مائده ىسوره آغاز در    

 كه كسانى اى «اولياء عدوّكم و عدوّى التتّخذوا آمنوا الّذين ايّها يا»: خوانيممى ممتحنه ىسوره در و باشيد وفادار خود

 ايمان كه كسانى اى: خوانيممى سوره اين در و ندهيد قرار خود سرپرست را خود دشمن و من ندشم! ايدآورده ايمان

 .نگيريد پيشى رسول و خدا حكم بر! ايدآورده

 خدا بر سخن در: فرمايدمى آنها ىدرباره قرآن زيرا كند، تربيت فرشتگان همچون را مؤمنان خواهدمى آيه اين  

 (1)«يَعمَلون باَمرِه هم و بِالقَول اليَسبِقونَه». كنندمى عمل او ستورد طبق تنها و گيرندنمى سبقت
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 امور در هاافتادن پيش انواع از نهى شامل تا است نكرده بيان را پيامبر بر گرفتن پيشى و تقدّم موارد قرآن،  

 .گردد وكردار گفتار در آن غير و اقتصادى سياسى، اجتماعى، عقيدتى،

 پيامبر و خدا از كارهايش در كه كسى زيرا است، نموده نهى شدّت به اسالمى جامعه رهبر رب تقدّم از خداوند  

 نظام حقيقت در و كشاندمى ومرج هرج به را جامعه و كرده وارد خلل اسالمى نظام مديريّت در گيرد،مى پيشى

 .دهدمى قرار خود تمايالت بازيچه را گذارىقانون

 تخمين و حدس از انسان پيروى مردم، ىخواسته گاهى زيرا. گيردمى را خطاها از ىبسيار جلوى آيه، اين به عمل  

 گرفتن يا و نوشتن گفتن، به وادار را انسان آزادانديشى، گمان يا و عجوالنه قضاوت يا و ونوآورى ابتكار به ميل يا

 عبادت، گمان به گروهى كه گونه همان. افتدمى جلو رسول و خدا ىخواسته از ناخودآگاه كه كندمى تصميماتى

 آش از ترداغ ىكاسه معروف قول به و گرفتند پيشى رسول و خدا از زيستى، ساده و زهد و بودن انقالبى قاطعيّت،

 .شدند

 و قرآن در ريشه كه بشرى قوانين و مقرّرات يا و اجتماعى رسوم و عادات و آداب از دسته آن به عمل و پذيرش  

 .است رسول و خدا از افتادن پيش نوعى نيست، فطرت و عقل از برخاسته و ندارد حديث

 افتادنپيش هاىنمونه 

 :كنيم توجّه آمده، روايات و تفاسير در كه پيامبر بر گرفتن پيشى از تاريخى نمونه چند به    

 اللَّه يدى بين تقدّمواال»: شد گفته آنان به كردند، قربانى وآله عليه اهلل پيامبرصلى از قبل گروهى قربان، عيد در. 1 

 (2)«رسوله و

 تنها و كشتند را پيامبر نمايندگان كفّار. فرستاد كفّار نزد تبليغ براى را گروهى وآله عليه اهلل صلىاسالم پيامبر. 2 

 شدن كشته انتقام به را عامربنى ىقبيله كفّار از نفر دو بازگشت مسير در نفر سه اين. كنند فرار توانستند نفر سه

 كه كرد توبيخ خودسرانه عمل اين خاطر به را آنان قرآن. بودند تقصيربى نفر دو آن كه حالى در كشتند، خود دوستان

 «رسوله و اللَّه يدى بين التقدّموا( »3)زديد؟ عمل اين به دست پيامبر دستور بدون چرا

 را شخصى كدام هر دوّم و اوّل ىفهخلي. خواستند حاكم و امير وآله عليه اهلل پيامبرصلى از تميمبنى قوم. 3 

 و... اللَّه يدى بين التقدّموا»: شد نازل آيه است، بهتر من كانديداى كه كردندمى مشاجره هم با و كردند پيشنهاد

 (4)«اصواتكم الترفعوا

 و يُحيى»: فرمايدمى كه آنجا تا« ...اللّه االّ الاله»: بخوان را دعا اين: فرمود شخصى به السالم عليهمعصوم امام. 4 

 صحيح تو ىجمله: فرمودند حضرت «يحيى و يميت و»: گفت و كرد اضافه اىجمله خود پيش از شنونده. «يُميت

 (5.)فرمودند تالوت او براى را «رسوله و اللَّه يدى بين التقدّموا» ىآيه سپس و بگو گويممى من آنچه امّا است،

. كردند حرام خود بر را همسر با آميزش و خوراك و خواب وآله عليه اهلل صلىاسالم پيامبر اصحاب بعضى. 5 

. كنممى زندگى همسرم با و خوابممى خورم،مى غذا خودم من: فرمودند و كرده جمع را مردم و شده ناراحت حضرت

 سنّتى نع رَغِب فمَن». نيست من از نكند، پيروى راه اين از هركس پس است، اين من زندگى ىسيره و روش و راه

 (6)«منّى فليس

 را آن دوم ىخليفه امّا فرمودند، اعالم قانونى و شرعى را موقّت ازدواج وآله عليه اهلل صلىاسالم پيامبر كه اين با. 6 

 التقدّموا». است شده نهى آن از آيه اين در كه است وآله عليه اهلل پيامبرصلى از افتادن پيش نوعى خود، اين. كرد حرام

 «رسوله و للَّها يدى بين
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 از بعضى كردند، حركت مدينه از مكه فتح براى وآله عليه اهلل صلىاسالم پيامبر كه هجرى هشتم سال در. 7 

 اهلل پيامبرصلى كه ديدندمى و ندارد روزه مسافر دانستندمى كه اين با نكردند، افطار را خود روزه سفر اين در مسلمانان

 .گرفتند پيشى وآله عليه اهلل پيامبرصلى از واقع در ااينه. است كرده افطار وآله عليه

 :هاپيام 

 يا» ىجمله. كرد ايجاد مخاطب در را پذيرش روانى هاىزمينه ابتدا بايد كارى، به دستور و درخواست از پيش -1 

 .كندمى بيان ست،ا دستور انجام ىزمينه كه را خدا با آنان ىرابطه و دهدمى شخصيّت مؤمنان به «آمنواالّذين ايها

 صدا ويژه ادب با را مخاطب نيز آيه اين خود است، ادب فرمان رسول، و خدا از نيفتادن پيش فرمان كه آنجا از -2 

 «...آمنوا الّذين ايها يا». زندمى

 «...التقدّموا». است رسول و خدا بر گرفتن پيشى نوعى ها،حرام كردن حالل يا و خداوند حالل كردنِ حرام -3 

 «...تقدّموا ال». است ممنوع الهى قانون برابر در قانون جعل و بدعت هرگونه -4 

 و اللَّه يدى بين تقدّموا ال». باشد وآله عليه اهلل پيامبرصلى سنّت و قرآن بايد ما رفتار و قانون ىسرچشمه - 5 

 «رسوله

 «رسوله و اللَّه يدى بين تقدّموا ال». خداست به احترامىبى او به احترامىبى و خداست حكم رسول، حكم -6 

 «واتّقوا... التقدّموا». است تقوايىبى رسول، و خدا از گرفتن پيشى -7 

 «واتّقوا... آمنوا». است الزم تقوا و ايمان اهرم دو تكاليف، انجام براى - 8 

 «اللَّه واتّقوا... التقدّموا». باشد درونى تقواى با همراه بايد عملى التزام -9 

 تقوا و ايمان از گيرند،مى پيشى رسولش و خدا بر اجتماعى، آداب يا شخصى هاىسليقه خاطر به كه كسانى -10 

 «اتّقوا و... التقدّموا». اندشده دور

 «عليم سميع اللَّه انّ ... تقدّموا ال». نكنيم توجيه را خود هاىتندروى -11 

 «عليم سميع اللَّه انّ  اللّه اتّقوا و». گرددمى خداترسى و پرهيز زمينه خداوند، آگاهى و حضور به ايمان -12 

 تَحْبَطَ أَن لِبَعْضٍ بَعْضِكُمْ كَجَهْرِ بِالْقَوْلِ لَهُ تَجْهَرُواْ وَلَا  النَّبِىِ صَوْتِ فَوْقَ أَصْوَاتَكُمْ تَرْفَعُواْ لَا آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَآ« 2» 

 تَشْعُرُونَ  الَ أَنتُمْ     وَ أَعْمَالُكُمْ

 با كه گونه آن و نكنيد پيامبر صداى از بلندتر را صدايتان( پيامبر با گفتگو در! )ايدآورده ايمان كه كسانى اى 

 شما و شود نابود اعمالتان( ادبى،بى اين خاطر به) مبادا! مگوييد    سخن بلند پيامبر با كنيد،مى وگوگفت بلند يكديگر

 .نشويد آگاه

 :هانكته 

 در صدا كردن بلند از آيه، اين در و شد نهى عمل در الهى دستورات و خدا رسول بر گرفتنپيشى از قبل، ىآيه در  

 نزنيد، صدا خود مانند را پيامبر كه شده سفارش نيز نور ىسوره 63 ىآيه در. گفتن سخن و گفتار در پيامبر حضور

 .ببريد نام مؤدّبانه و احترام با بلكه

 شروع خودنمايى و ريا قصد با چون است، خراب اوّل از گاهى ما اعمال. است عمل خود از ترمهم عمل، حفظ  

 حبط اعمال از بعضى خاطر به كار پايان در گاهى و رودمى بين از غرور و عُجب خاطر به كار وسط در گاهى شود،مى

 پاداش برابر ده كند، بيمه آفات از و اوردبي قيامت تا را خود عمل كسى هر: فرمايدمى قرآن جهت همين به. شودمى

. دارد پاداش برابر ده دهد، انجام را عملى كس هر: فرمايدنمى و( 7)«امثالها عشر فله بالحسنة جاء مَن»: شودمى داده

 .است زيادى ىفاصله قيامت، در آن تحويل و دنيا در عمل انجام ميان زيرا
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 شود،مى كاشته بهشت در درختى ذكرى، هر براى: فرمود وآله عليه اهلل خداصلى رسول روايتى در چنانكه    

 زندمى سر شما از اعمالى و گناه گاهى ولى بله،: فرمود حضرت! داريم زيادى درختان بهشت در ما  پس: گفت شخصى

 (8.)فرمود تالوت را فوق آيه سپس. سوزاندمى را درختان آن كه

 عليه اهلل صلىاكرم پيامبر محضر در ادبىبى براى جا يك و آورده شرك و كفر براى جا يك را، اعمال حبط قرآن،  

 .است شرك و كفر كيفر وزنهم پيامبر، به احترامىبى كيفر پس وآله،

 رفتن بين از سبب او بلند صداى شنيد كه هنگامى بود، گفته سخن بلند پيامبر حضور در كه پيامبر ياران از يكى  

 و خطابه براى تو بلند صداى: فرمود وآله عليه اهلل پيامبرصلى. شد ناراحت بسيار شود،مى او خوب كارهاى نابودى و

 (9.)جداست ديگران از تو حساب و بود سخنرانى

 آثار آن و دارد وضعى آثار اعمال برخى كه است نهفته نكته اين ،«التشعرون انتم و اعمالكم تحبط ان» ىجمله در  

 . نيست ما نندانست يا دانستن به وابسته

 دچار بزنيم، دست برق سيم به اگر. است آب كند گمان گرچه شود،مى مسموم بخورد سمّى مايعى انسان اگر    

 ذلّت عمر، شدن كوتاه زلزله، قحطى، پيدايش سبب گناهان، برخى. ندارد برق كنيم گمان گرچه شويم،مى گرفتگى برق

 . باشد نداشته خبرى آثار اين يشپيدا عامل از انسان خود گرچه شود،مى خوارى و

 آن واالى مقام خاطر به كه است وآله عليه اهلل پيامبرصلى به ادبىبى پيامبر مقابل در صدا كردن بلند گرچه  

 آرام و كنيم رعايت را ادب مردم ىهمه به نسبت كه كرده سفارش ما به قرآن ولى شود،مى اعمال حبط سبب حضرت،

 آرام و گير فرو را خود صداى «صَوتك من واغضُض»: گويدمى فرزندش به السالم عليهانلقم چنانكه. بگوييم سخن

 ( 10)«الحَمير لَصوتُ االصوات اَنكَر انّ»: است كرده تشبيه االغ صداى به را بلند صداهاى سپس. بگو سخن

 عروسى، اسم به اهىگ كه است بشرى ىجامعه مشكالت از يكى امروزه صوتى، آلودگى و بلند صداى ىمسئله    

 . كندمى سلب مردم از را آرامش ورزش، زمين و خيابان و كوچه در گاهى و مسجد در گاهى عزا، اسم به گاهى

 پيامبر به ادبىبى هاىنمونه 

 كه بنويسيد و بگويم چيزى خواهممى: فرمود و كرد كاغذى و قلم تقاضاى رحلت، ىآستانه در اسالم پيامبر: الف 

 ارزشبى سخنانش و شده شديد پيامبر بيمارى: گفت دوّم ىخليفه حاضران ميان در! نشويد گمراه هرگز آن از بعد

 و برخيزيد: فرمود حضرت. شد بلند مخالفت و موافقت به صدا و سر. نيست نوشتن به نيازى و داريد قرآن شما است،

 (11.)برويد

 نوشته چيزى و نياوردند كاغذ و قلم گرچه: فرمايدمى المراجعات، كتاب صاحب الدين،شرف سيد عالمه مرحوم    

 فرموده بيان بارها را مطلب اين پيامبر كه ديد خواهيم روايات بررسى با زيرا. خواند را نانوشته خط توانمى ولى نشد،

 نشويد گمراه هرگز كنيد، تمسّك دو آن به اگر كه گذارممى جا به را گرانبها چيز دو و روممى شما ميان از من كه است

 اهل عترتى و اللّه كتاب تضلّوا لن بهما تمسّكتم ان ما الثقلين فيكم تارك انّى». هستند من بيتاهل و قرآن دو، آن و

 (12)«بيتى

 . است بوده بيتاهل و قرآن به تمسّك حضرت آن مراد نيز اينجا در پس    

 اهلل خداصلىرسول جدّش قبر كنار در را او ندخواست و شد شهيد السالم عليهمجتبى حسن امام كه هنگامى: ب 

 با السالم عليهحسينامام. شد مردم صداى و سر شدن بلند باعث امر اين و كرد جلوگيرى عايشه كنند، دفن وآله عليه

 از پس وآله عليه اهلل صلىپيامبراكرم احترام: فرمود و كرد سكوت به امر را مردم« ...اَصواتكم التَرفَعوا» ىآيه تالوت

 (13.)است الزم او حيات زمان همچون نيز حضرت مرگ

 اسالم در مقدّسات 
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 ها،دانشگاه ها،خيابان شهرها،. گزارندمى خاصّ  احترام خود بزرگان به مختلف، عقائد وجود با دنيا تمام در  

 و گياهان برخى حتّى و ادافر برخى نيز اسالم در. كنندمى گذارىنام آنان نام به را مؤسسات و مدارس ها،فرودگاه

 . دارند قداست جمادات

 وابستگى اين چه هر و است خداوند مقدّس ذات به آن وابستگى چيزى، هر كرامت و قداست ىريشه اسالم در    

 :مقدّسات امّا. كنيم حفظ را آن ىويژه احترام بايد ما و است بيشتر هم قداست باشد، بيشتر

 اقرار خود انحراف به قيامت در پندارند،مى يكسان خدا با را ديگران كه مشركان و است قدس سرچشمه خداوند. 1 

 يكسان جهانيان پروردگار با را شما كه است اين ما بدبختى رمز: گفت خواهند خود خيالى معبودهاى به و كرد خواهند

 (14)«العالَمين بِربّ نُسوّيكم اذ».پنداشتيممى

 را وقداستى احترام آن خدا براى بايد ما يعنى است، آمده ميان به سخن زياد اوندخد تنزيه و تسبيح از قرآن در    

 ربّك اسم سَبّح». باشد منزّه بايد نيز او نام بلكه او، ذات تنها نه. نشود تصوّر او براى ونقصى عيب گونههيچ كه بپذيريم

 (15)«االعلى

 تعظيم را آن بايد ما پس( 16)داند،مى عظيم را قرآن وندخدا وقتى. دارد اىويژه قداست و احترام نيز خدا كتاب. 2 

 را آن بايد ما( 18)داند،مى مجيد را قرآن چون و كنيم، تكريم را آن بايد ما( 17)داند،مى كريم را قرآن وقتى كنيم،

 .كنيم تمجيد

 بيتاهل و وآله عليه هللا محمّدصلى حضرت خصوص به بزرگواران آن حقّ بر جانشينان و انبيا تمام الهى، رهبران. 3 

 پيشى آنان بر: است شده بيان حضرت آن با برخورد آداب از اىپاره سوره اين در كه هستند مخصوصى مقام داراى او،

 ( 19.)است شده داده پيامبر بر صلوات فرمان ديگر، آيات در و نكنيم صحبت آنان از بلندتر نگيريم،

 احترام و زيارت و( 20)حضرت آن زيارت نيز، پيامبر رحلت از پس كه مكني توجّه نكته اين به بايد البتّه    

 فقهاى و ربّانى علماى خصوص به دارند، نسبت حضرت آن به اىگونه به كه كسانى تمام و بزرگوار آن ذريّه و جانشينان

 كسى: خوانيممى حديث در چنانكه. است الزم ما بر پيامبرند، جانشينان روايات، ىفرموده به كه تقليد مراجع و عادل

 سخن كه كسى و كرده رد را السالم پيامبرعليهم بيتاهل سخن كه است كسى مثل كند، رد را عادل فقيه سخن كه

 (21.)باشد كرده رد را خدا سخن كه است كسى مثل كند، رد را آنان

 كه صندوقى: خوانيممى قرآن در. دارد كرامت و قداست است، آنان به مربوط آنچه بلكه پيامبران، شخص تنها نه    

 موسىآل و موسى يادگارهاى آن از پس و بود شده انداخته دريا به و نهاده آن در نوزاديش زمان در السالم عليهموسى

 دشمنان بر پيروزى باعث و كردندمى حمل را آن فرشتگان كه بود مقدّس قدرى به شد،مى نگهدارى آن در

 (22.)شدمى

 يكتاپرستى، به سفارش از بعد مرتبه پنج قرآن در. برخوردارند خاصّى قداست و كرامت از ينوالد اسالم، در. 4 

 (24.)است آمده خداوند از تشكّر كنار در آنان، از تشكّر و( 23)شده مطرح مادر و پدر به احسان

 را خود صداى شده شسفار ما به و است عبادت والدين به محبّت با همراه نگاه كه است آنجا تا والدين احترام    

 .خواند كامل را نماز سفر آن در بايد و است حرام شود،مى آنان اذيّت سبب كه سفرى ندهيد، قرار آنها صداى از بلندتر

 آبها بعضى حجراالسود، مثل هاسنگ بعضى مسجد، مثل هامكان بعضى قدر، شب مثل هازمان بعضى اسالم، در. 5 

 است شده شمرده مقدّس احرام، لباس مثل لباسها بعضى السالم، عليهحسين امام تترب مثل هاخاك بعضى زَمزم، مثل

 .شد قائل خاصّى احترام آنها براى بايد و

. آورد بيرون را خود كفش آنجا به ورود هنگام مقدّس، وادى احترام به موسى حضرت: خوانيممى قرآن در    

 (25)«طُوى المقدّس بِالوادِ  انّك نَعلَيك فَاخلَع»
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 المسجد فاليَقربوا نجس المشركون انّما». ندارد را آنجا به ورود حقّ مشرك، كه است مقدّسى مكان مسجدالحرام    

 (26)«الحرام

 كلّ  عند زينَتكم خُذوا». برويد پاكيزه و زيبا رويد،مى مسجد به كه هنگامى و است مقدّس مساجد و عبادت محلّ    

 (28)«سبيل عابرى االّ الجُنباً و». ندارد را مسجد در توقّف حقّ ناپاك، و جُنُب فرد و( 27)«مسجد

 تطهير مسئول السالم عليهممريم و زكريّا اسماعيل، ابراهيم، حضرت مثل افرادى كه است عزيز قدرى به مسجد    

 مسجداالقصى خادم را او كرد نذر است، پسر فرزندش كردمى خيال كه مريم مادر حتّى( 29)«بَيتى طَهّرا». اندبوده آن

 (30)«مُحرّراً بَطنى فى ما لَك نَذَرتُ انّى». دهد قرار

 او غيبت و آزار و است بيشتر كعبه از مؤمن آبروى كه آنجا تا است، وكرامت قداست داراى نيز ايمان با انسان. 6 

 . است حرام او قبر نبش نيز مرگ از بعد حتّى و واجب او حقّ از دفاع و حرام

 :هاپيام 

 يا» ىجمله با را مؤمنان خداوند آيه اين در. )بزنيم صدا مؤدّبانه را آنان بايد نيز ما ديگران، به ادب آموزش براى -1 

 .(است زده صدا «آمنوا الّذين ايّها

 نگوييد، سخن من از بلندتر: فرمايدنمى پيامبر آيه اين در. )است زيبا ديگران زبان از بزرگان، احترام به سفارش -2 

 «اصواتكم تَرفعوا ال».( نكنيد صحبت پيامبر از بلندتر كندمى سفارش كه است خداوند ينا

 ايّها يا».( دارد سنگينى كيفر پيامبر، به نسبت مؤمن جسارت. )دارد اثر آنان عمل در افراد، موقعيّت و مقام -3 

 «اعمالكم تَحبط ان... ترفعوا ال آمنوا الّذين

 «التشعرون انتم و اعمالكم تَحبط». زندمى خود ريشه به هتيش ندانسته انسان گاهى -4 

 عَظِيم   أَجْر  وَ  مَّغْفِرَة   لَهُم لِلتَّقْوَى قُلُوبَهُمْ اللَّهُ    امْتَحَنَ الَّذِينَ أُوْلَئِكَ  اللَّهِ  رَسُولِ عِندَ أَصْوَاتَهُمْ يَغُضُّونَ الَّذِينَ إِنَّ « 3» 

 خداوند كه هستند كسانى آنان آورند،مى پايين را صدايشان( احترام و ادب روى از) پيامبر نزد كه كسانى همانا 

 .است آنها مخصوص بزرگ پاداش و آمرزش و كرده(    آماده و) آزمايش تقوا( پذيرش) براى را دلهايشان

 :هانكته 

 و رفته كار به صدا كردن هكوتا مورد در هم قرآن، در واژه اين. است كردن كوتاه و آوردن پايين معناى به «غَضّ »  

 من يغضّوا للمؤمنين قل»: فرمايدمى قرآن نامحرمان، به نگاه مورد در چنانكه ؛ نگاه كردن كوتاه مورد در هم

 (31)«ابصارهم

 .است الزم اولى طريق به كردار، و رفتار در است، الزم كالم در ادب اگر  

 .است انسان مشآرا و وقار تواضع، ادب، ىنشانه گفتن، سخن آهسته  

 آشكار را آنها درون تقواى و پاكى ميزان تا كند،مى آزمايش را افراد دلهاى خداوند: فرمايدمى آيه اين در قرآن  

 .متكبّرند درون در ولى كنند،مى تواضع و ادب اظهار رياكارانه افراد بسيار چه زيرا. سازد

 بخاطر اين و است همراه( پيوسته) «مَمنُون غَير» و «كَبير» ،«عَظيم» ،«كَريم» صفات با معموالً  الهى هاىپاداش  

 .است خدا نهايتبى لطف و رحمت ها،پاداش اين سرچشمه كه است آن

 گفتار در ادب 

 نوع براى اسالم كه دستوراتى به است مناسب اينجا در كند،مى بيان را خدا رسول با گفتن سخن ادب آيه اين    

 :كنيم اشاره دارد، او يانب چگونگى و گوينده و سخن

 (32)«يَقين بِنَباءٍ». باشد حقيقى و واقعى بايد سخن. 1 

 (33)«القَول مِن الطّيّب». باشد پسند دل بايستى گفتار. 2 
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 (34)«بَليغاً قَوالً». باشد شفّاف و رسا بايد سخن. 3 

 (35)«لَيّناً قوالً». شود بيان نرم بايد گفتار از بعضى. 4 

 (36)«كريماً قَوالً ». شود بيان بزرگوارانه بايد سخن. 5 

 (37)«مَيسوراً قَوالً ». باشد آسان آن عمل و پذيرش كه باشد سخنى. 6 

 (39)«مُعرضون اللَّغو عن» ،(38)«الزّور قَول اِجتَنِبوا». نباشد باطلى و لغو گونه هيچ گفتار در. 7 

 (40)«تَفعلون ماال تَقولون لِمَ ». ستا سرزنش قابل وگرنه باشد كردار با همراه بايد گفتار. 8 

 :هاپيام 

 عليه اهلل پيامبرصلى محضر در كه كسانى قبل ىآيه در. )تشويق را درستكار هم و كنيم توبيخ را خالفكار هم -1 

 لهم. ..يَغضّون الّذين انّ».( شوندمى تشويق مؤدّب افراد بعد، آيات و آيه اين در و شدند، توبيخ كردند صحبت بلند وآله

 «...مغفرة

 استمرار ىنشانه مضارع، فعل) «اصواتهم يَغضّون». نيست تقوا عمق ىدهنده نشان اى،لحظه و مقطعى هاىادب -2 

 (است تداوم و

 الطاف توانيمنمى نشويم، پاك گناه از تا زيرا. است مغفرت از سخن ابتدا آمده، «اجر»و «مغفرت» هرجا قرآن در -3 

 «عظيم اجر و مغفرة لهم». مكني دريافت را الهى

 به امّا شوندمى گناه و لغزش گرفتار كه متّقى مؤمن افراد بسا چه نيست، گناه از عصمت تقوا، و ايمان ىالزمه -4 

 «مغفرة لهم». كنندمى جبران زودى

 يَعْقِلُونَ  لَا أَكْثَرُهُمْ  الْحُجُرَاتِ  وَرَآءِ  مِن يُنَادُونَكَ  الَّذِينَ إِنَّ« 4»    

 .كنندنمى تعقّل اكثرشان خوانند،مى را تو هاحجره پشت از كه كسانى همانا    

 رَّحِيم   غَفُور   اللَّهُ وَ  لَّهُمْ  خَيْراً لَكَانَ  إِلَيْهِمْ تَخْرُجَ حَتَّى صَبَرُواْ أَنَّهُمْ وَلَوْ« 5»  

 .است مهربان آمرزنده خداوند    و است بهتر برايشان قطعاً شوى، خارج آنان سوى به تا كنند صبر اگر و 

 :هانكته 

 سوره به لذا و شده اشاره آداب آن از بخشى به سوره اين در. است قائل اىويژه اهميّت اجتماعى آداب براى اسالم،  

 .است شده مشهور آداب

 ولى نيست، رحمط ديگر امروز پنجره، و ديوار پشت از وآله عليه اهلل صلىاكرم پيامبر زدن صدا ىمسئله گرچه  

 به عباس ابن كه خوانيممى المعانىروح تفسير در. است كارساز ما براى آيد،مى دست به ماجرا اين از كه قانونى و درس

 در چرا: پرسيدند او از. بيايد بيرون استاد خود تا كردمى صبر و زدنمى را خانه درِ  ولى رفت،مى استادش ىخانه

 صبر مردم اگر «لَهم خَيراً  لَكان اليهم تَخرُجَ  حتّى صَبَروا انّهم لو و»: كردمى تالوت را يهآ اين پاسخ در او و زنى؟نمى

 . است بهتر آنان براى شوى خارج خانه از تو تا كنند

 اين. داشت مستقل اىحجره آنان، از هريك و بود او همسران تعداد به وآله عليه اهلل پيامبرصلى خانه هاىاتاق  

 اى( 41.)شد داده قرار مسجد جزو و خراب عبدالملك وليدبن زمان در متأسفانه و بود آاليشبى و ساده ربسيا هااتاق

 !گرفتندمى عبرت و ديدندمى را سادگى اين جهان مردم تا ماندمى باقى خود حال به هاحجره اين كاش

 .نيست عاقل واقع در ندارد، ادب كه ىكس ،(42)«له أدبَ ال لِمَن عَقلَ ال»: فرمايدمى السالم عليهعلى حضرت  

 :هاپيام 

 «يعقلون ال... ينادونك الّذين». است خردىبى ىنشانه ادبىبى معموالً -1 

 «اليعقلون... ينادونك الّذين». است سرزنش و توبيخ قابل آسمانى، رهبران به نسبت ادبىبى -2 
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. خانه بيرون از آنان زدن صدا با حتى ندارند، آن ىبرا مزاحمت حق ديگران و دارد حريم خانواده، و خانه -3 

 «اليعقلون اكثرهم الحجرات وراء من ينادونك»

 مغرِض و ادببى افراد از( تحقير، و اهانت اساس بر نه) گويند،مى سخن بلند عادت اساس بر كه افرادى حساب -4 

 «اليعقلون اكثرهم». جداست

 هر مردم نبايد و دارد نياز استراحت و آرامش به نيز پيامبر. بگذاريم احترام ديگران فراغت اوقات و هابرنامه به - 5 

 «...صبروا انّهم لو». شوند او مزاحم لحظه

 «اليهم تخرج حتى صبروا». شود آنان خانوادگى امور به رسيدگى مانع نبايد اجتماعى، هاىمسئوليت -6 

. نبود كوچه از فرياد به نيازى و بود داده قرار مردم با مالقات ىبرا را هايىزمان وآله عليه اهلل صلىپيامبراكرم -7 

 «اليهم تخرج حتّى صبروا»

 خداوند. نكنيم مأيوس را آنان و شويم وارد مهربانى و گذشت رحمت، باب از خرد،بى و ادببى افراد برابر در - 8 

 مأيوس يكسره تا كندمى مطرح را ودخ رحمت و مغفرت زدند،مى صدا فرياد با را پيامبر كه كسانى سرزنش ضمن

 «رحيم غفور واللّه... صبروا انّهم لو». باشند داشته رفتار تغيير وفرصت نشوند

 نَادِمِينَ  لْتُمْ فَعَ مَا عَلَى فَتُصْبِحُواْ بِجَهَالَةٍ قَوْماً    تُصِيبُواْ أَن فَتَبَيَّنُواْ بِنَبِإٍ فَاسِق  جَآءَكُمْ إِن آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَآ« 6» 

 و زودباورى روى از) مبادا كنيد، تحقيق آورد مهم خبرى شما براى فاسقى اگر! ايدآورده ايمان كهكسانى اى 

 .شويد پشيمان خود ىكرده از سپس رسانيد، آسيب گروهى به ناآگاهانه(    و بگيريد تصميم زدگىشتاب

 :هانكته 

 براى را او پيامبر زيرا. است شده نازل عقبه وليدبن درباره آيه اين سنّى، و هشيع طرق از متعدّد روايات اساس بر  

 خصومتى جاهليّت، دوران در قبيله اين و او ميان كه آنجا از امّا داشت، اعزام مصطلق بنى قبيله از زكات آورىجمع

 و نرفت جلوتر لذا. اندآمده او نكشت قصد به كه كرد گمان آمدند،مى او استقبال به قبيله اهل كه هنگامى بود، شديد

 تصميم و شد ناراحت خبر اين از پيامبر. اندكرده خوددارى زكات پرداخت از مردم كه داد خبر و بازگشت پيامبر نزد

 .داد تحقيق دستور فاسق خبر مورد در و شد نازل فوق آيه. دهد گوشمالى را آنان گرفت

 جهت خود نماينده عنوان به را فاسق شخص پيامبر گرنه و نبود روشن ابتدا از عقبه، وليدبن فسقِ كه است روشن  

 زكات پرداخت از المصطقبنى قبيله زدن سرباز مورد در وليد كه دروغى از پس بلكه كرد،نمى اعزام زكات دريافت

 .نكنند عمل او خبر اساس بر مؤمنان و پيامبر تا ساخت آشكار را او فسق آيه اين گفت،

 با اتدشمنى در را تو من سوگند خدا به: فرمود داشت عقبه بن وليد با كه احتجاجى در السالم يهعلحسين امام  

 را فوق آيه سپس. است خوانده فاسق را تو و مؤمن را على خداوند، زيرا كنم،نمى مالمت السالم عليهماطالبابى بنعلىّ

 (43.)كردند تالوت

 است، شده شمرده حرام تجسّس، سوره، همين 12 ىدرآيه ولى آمده، بررسى و تحقيق دستور آيه اين در: سؤال  

 واجب؟ هم و باشد حرام هم تفحّص، و تحقيق شودمى آيا

 آنجا ولى ندارد، اجتماعى زندگى به ربطى كه است مردم شخصىِ  رفتار ىدرباره است، حرام تجسّس كه آنجا: پاسخ 

 به اگر كه دهيم انجام عملى و اقدام آن، اساس بر خواهيممى و است مربوط جامعه به كه است موردى است، واجب كه

 .گيرد قرار آشوب و فتنه معرض در جامعه است ممكن نكنيم بررسى و تحقيق فرد، احترام خاطر

 كيست؟ فاسق و چيست فسق 

 اين. ودشمى گفته مستقيم راه از شدن خارج به قرآنى، اصطالح در و است شدن خارج معناى به لغت در «فِسق»  

 .نكند توبه و شود اىكبيره گناه مرتكب كه گويند كسى به فاسق و رودمى كار به عدالت برابر در كلمه
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 كار به مختلفى مصاديق و موضوعات در و آمده قرآن در بار چهار و پنجاه گوناگون، هاىقالب در ،«فِسق» واژه  

 :جمله از است رفته

 (44)«فاسقين قَوماً كانوا انّهم»: او قوم و فرعون هاىانحراف مورد در. 1 

 (45)«الفاسقون همُ  المنافقين انّ »: منافق و چهره چند افراد مورد در. 2 

 (46)«الفاسقين القوم... ندخلهالن انّا موسى يا قالوا»:آنان دستورات از سركشان و انبيا به دهندگان آزار مورد در. 3 

 هم فَاولئك اللّه اَنزلَ  بما يحكم لم مَن و»: كنندنمى قضاوت و اورىد الهى قانون طبق كه كسانى مورد در. 4 

 (47)«الفاسقون

 (48)«يَفسقون كانوا بما»...: گران حيله مورد در. 5 

 و السوء عن يَنهَونَ الّذين اَنجَينا»: كنندمى رها را منكر از نهى و معروف به امر مهم ىوظيفه كه كسانى مورد در. 6 

 (49)«يَفسقون كانوا بما... ظلموا ينالّذ اَخَذنَا

... آبائكم كان ان»: دهندمى ترجيح خدا راه در جهاد بر را مادّيات و فاميل تجارت، خانه، كه كسانى مورد در. 7 

 (50)«الفاسقين القومَ يَهدِى ال واللّه... اَحبّ

 علنى مجالس در را گناه كه لوط قوم به قرآن. )ناروا هاىرانىشهوت و جنسى انحرافات و علنى گناهان مورد در. 8 

 (51)«يَفسقون كانوا بما السماء من رِجزاً »( است داده فاسق لقب دادند،مى انجام پروابى و

 (52)«فِسق ذلكم... الدّم و المَيتَةُ عليكم حُرّمت»: حرام غذاهاى از گيرىبهره مورد در. 9 

 (53)«الفاسقون هم اولئك... المحصنات نَ يَرمُو»: پاكدامن زنان به زدن تهمت مورد در. 10 

 اجتماعى دردهاى داروى تحقيق، 

 و اندبوده مبتال اخالقى و اجتماعى هاىبيمارى انواع به كه اندبوده روبرو اجتماعاتى و مردم با انبيا تاريخ، طول در  

. است باقى خود قوّت به هارىبيما آن هنوز است، شده بشر زندگى در كه مهمى هاىپيشرفت همه آن با امروز حتّى

 :همچون هايىبيمارى

 .خرافى ورسوم وآداب عادات از پيروى و نياكان از كوركورانه تقليد    

 .اساسبى رؤياهاى و هاپيشگويى شايعات، خياالت، از پيروى    

 .علم بدون گفتن و نوشتن و علم بدون انتقاد يا ستايش علم، بدون گيرىموضع و داورى    

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

 .شودمى درمان يكسره اجتماعى بالهاى و آفات اين ىهمه باشد، بررسى و تحقيق و دقّت اهل جامعه اگر    

 ال و فتبيّنوا اللّه سبيل فى ضربتم اذا آمنوا الّذين ايّها يا»: فرمايدمى كه است نساء سوره 94 آيه آيه، اين مشابه  

 فمَنّ قبل من كنتم كذلك كثيرة مغانم اللّه فعند الدنيا الحياة عرض تبتغون مؤمناً لستَ السّالم اليكم ألقى لمن تقولوا

 كنيد،مى سفر و داريدمى بر گام خدا راه در هرگاه! مؤمنان اى «خبيراً  تعملون بما كان اللّه اِنّ  فتبيّنوا عليكم اللّه

 غنائم آوردن دست به بخاطر و نيستى مؤمن تو نگوئيد كندمى ايمان اظهار كه كسى به و كنيد بررسى و تحقيق

 . است فراوانى غنائم خداوند نزد زيرا. نكشيد را گناهىبى

 همراه ار زيد اُسامةبن نام به شخصى وآله عليه اهلل پيامبرصلى خيبر، جنگ از پس: است آمده تاريخ در چنانكه    

 شرايط قبول يا اسالم به را آنان تا فرستاد بودند فدك روستاهاى از يكى در كه يهوديانى سوى به مسلمانان از گروهى

 پناه در را خود خانواده و اموال خبر، شنيدن با( مِرداس نام به) يهوديان از يكى نمايد، دعوت بودن الحمايهتحت و ذِمّه

 ترس، از او كهاين گمان به اُسامه. آمد مسلمانان استقبال به «اللّه رَسولُ محمّد  اللّه االّ اله ال» گفتن با و داد قرار كوهى

 .شد نازل فوق آيه و شدند ناراحت شدّت به اطالع، از پس خدا رسول. كشت را او نيست، واقعى او اسالم و آورده اسالم
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 اسالم در خبر 

 :جمله از است كرده فروانى كيدهاىتأ خبر نقل و سخن چگونگى ىدرباره اسالم  

: فرمايدمى و كرده انتقاد شدّت به دهند،مى نشر را آن نسنجيده و شنوندمى را خبرى هر كه كسانى از قرآن( الف 

 (54.)كنيد پخش را آن آنگاه شد، ثابت آن حقّانيّت اگر و كنيد عرضه استنباط اهل به را خبر

 فرموده معيّن سخت كيفرى كنند،مى ايجاد دغدغه جامعه در دروغ، راخبا پخش با كه كسانى براى قرآن( ب 

 (55.)است

 دروغى خبرهاى كه كسانى: فرمودند حج سفر در خود شريف عمر آخر سال در وآله عليه اهلل صلىاسالم پيامبر( ج 

 دوزخ جايگاهش بدهد، دروغ نسبت من به آگاهانه كس هر شد، خواهند زيادتر آينده در و زيادند كنند،مى نقل من از

 (56.)كنيد ردّ  وگرنه بپذيريد بود دو آن موافق اگر پس كنيد، عرضه من سنّت و قرآن به شنيديد، من از چه هر و است

 كردند لعنت داد،مى نسبت السالم باقرعليه امام پدرش به را دروغى خبرهاى كه كسى به السالم عليهصادق امام( د 

 وگرنه بپذيريد كرديد، پيدا آن بر ما سخنان ساير يا قرآن از گواهى و شاهد اگر ديد،شني ما از چه هر: فرمودند و

 (57.)نپذيريد

 (58.)است وآله عليه اهلل خداصلىرسول سنّت و قرآن ما، سخنان سند: فرمودند السالم رضاعليه امام( ه 

 كه را افرادى صحيح، غير از صحيح خبر شناخت براى كه است رجال علم اسالمى، علوم ترينمهم از يكى( و 

 .دهدمى قرار بررسى و ارزيابى مورد كنند،مى نقل حديث

  

  

 :هاپيام 

 «فتبيّنوا... آمنوا الّذين ايّها يا». نگرسطحى و زودباور افرادى نه باشند، بررسى و تحقيق اهل بايد مؤمن افراد -1 

 «فاسق جاءكم ان». اندبوده نيز منافق و فاسق افراد نانآ ميان در بلكه اند،نبوده عادل پيامبر اصحاب ىهمه -2 

 . ندارد مانعى است، فتنه سبب كارشان كه افرادى كردن رسوا و افشاگرى -3 

 «فاسق جاءكم ان» 

 «فتبيّنوا... فاسق جائكم ان آمنوا الذين». مؤمن زودباورى فاسق، تالش: است چيز دو فتنه زمينه -4 

. جداست عادّى افراد از شد، روشن همه بر او فسق كه كسى حساب امّا است، مردم به داعتما اسالم، در اصل - 5 

 «فتبيّنوا... فاسق جاءكم ان»

 «بنبأ فاسق جائكم». هستند پراكنى شايعه نوعى و دروغ اخبار ترويج صدد در فاسق، افراد -6 

 «فتبيّنوا...آمنوا». نيست سازگار باورىخوش با ايمان، -7 

 (است سريع اقدام ىنشانه «فاء» حرف) «فَتبيّنوا». نيندازيد تأخير به را وبررسى تحقيق - 8 

 «فتبيّنوا». شود تحقيق بايد بلكه كرد، تكذيب را او سخن جا همه نبايد بنابراين گويد،مى راست فاسق گاهى -9 

 «فتبيّنوا... مجائك ان». باشند هوشيار بايد مردم و است خبرى تهاجم معرض در اسالمى، جامعه -10 

 قوماً  تصيبوا ان فتبيّنوا». كنيم اقدام سپس و تحقيق ابتدا. كرد وقوع از قبل را واقعه عالج بايد مديريّت، در -11 

 «بجهالة

 دورى تحقيق، فلسفه. )كندمى زياد دستورات انجام براى را مردم ىانگيزه الهى، احكام راز و رمز و فلسفه بيان -12 

 «تصيبوا ان فتبيّنوا».( تاس فتنه ايجاد از

 «بجهالة قوماً تصيبوا ان». است نظام امنيّت زدن بهم و فتنه ايجاد فاسق، هاىخبرگزارى اهداف از يكى -13 
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 «قوماً تصيبوا ان». بكشاند نابودى به را اىجامعه تواندمى نشده، بررسى گزارش يك اساس بر اقدام -14 

 «بجهالة». است جهالت نوعى تحقيق، و بررسى بدون و عجوالنه اقدام -15 

 «نادمين... فتبيّنوا». شويم پشيمان مبادا تا كنيم تحقيق. است پشيمانى مانع الهى، دستورات به عمل -16 

 «نادمين». است پشيمانى نسنجيده، كار پايان -17 

 فِى وَزَيَّنَهُ  الْإِيمَانَ إِلَيْكُمُ  حَبَّبَ اللَّهَ  لَكِنَّ وَ  لَعَنِتُّمْ  الْأَمْرِ  نَمِّ كَثِيرٍ  فِى يُطِيعُكُمْ  لَوْ  اللَّهِ  رَسُولَ فِيكُمْ  أَنَّ  وَاعْلَمُواْ« 7» 

 الرَّاشِدُونَ هُمُ  أُوْلَئِكَ  وَالْعِصْيَانَ  وَالْفُسُوقَ الْكُفْرَ     إِلَيْكُمُ وَكَرَّهَ قُلُوبِكُمْ

 باشد، شما پيرو امور از بسيارى در او اگر( و كنيد پيروى او از بايد شما) كه خداسترسول شما ميان در كه بدانيد و 

 است بخشيده زينت را آن دلهايتان در و داده قرار شما محبوب را ايمان خدا ولى افتاد، خواهيد ومشقّت سختى به قطعاً

 .هستند يافتگان رشد همان آنها. است داده قرار شما تنفّر مورد را گناه و فسق    كفر، و

 حَكِيم   عَلِيم  وَاللَّهُ  وَنِعْمَةً اللَّهِ  مِّنَ  فَضاْلً« 8»    

 .است حكيم و آگاه خداوند و است    خداوند طرف از بزرگ نعمتى و فضل( كفر، از تنفّر و ايمان به عالقه اين) 

 :هانكته 

 عليه اهلل رصلىپيامب به را زكات پرداخت با مردم مخالفت خبر دروغ، به عَقبه وليدبن كه خوانديم قبل آيه ذيل در  

 اصوالً : فرمايدمى آيه اين. كنيد تحقيق آورد خبرى فاسقى هرگاه: شد نازل آيه كه شدند هجوم آماده مردم. داد وآله

 . گيرد قرار فاسق افراد گزارشات از برخاسته ىناپخته هاىهيجان تابع الهى رهبر آنكه نه باشند، پيغمبر تابع بايد مردم

 بوديد، عالقمند گنهكاران به اگر و هستيد خير راه در بودند، محبوب شما نزد ايمان اهل اگر: خوانيممى روايات در  

 (59.)نيست خيرى شما در

 السالم عليهماطالبابى ابنعلى محبّت ،«االيمان اليكم حَبّبَ» ىجمله در ايمان مصاديق از يكى روايات، اساس بر  

 (60.)است السالم پيامبرعليهم بيتاهل با دشمنى عصيان، و فسوق و كفر از مراد و

 كفران را الهى هاىنعمت دانند،نمى نعمت را گناه از تنفّر و معنويات به عالقه كه كسانى: خوانيممى حديث در  

 (61.)است نابود آنان تالشهاى و كم عملشان كرده،

 ديگران دادن رشد آنها ىووظيفه( 62)«هرُشدَ ابراهِيم آتَينا» انبياست؛ به الهى ىهديه كمال، و رشد به رسيدن  

 در موسى حضرت چنانكه اند،بوده رشد دنبال به خود نيز آنان( 63)«الرّشاد سَبيلَ اَهدِكم اتّبِعون قوم يا» باشد؛مى

 عُلّمتَ ممّا تُعلّمَن أن على اتّبعك هل» برسد؛ رشد به او علم طريق از تا رودمى خضر حضرت دنبال به هابيابان

 ( 64)«شداًرُ

 اِلىَ  يَهدى» هستند، رشد ىوسيله آسمانى كتب و( 65)«يَرشُدون لعلّهم بى وليؤمنوا» رشد، ىزمينه ايمان 

 در رشد از مراد حال هر به «الراشدون هم اولئك». اندشده معرّفى رشد اهل واقعى مؤمنان نيز آيه اين در(. 66)«الرُّشد

 .بداند دنيوى هاىكاميابى در تنها را رشد انسان كه است ىفكر كوته اين و است، معنوى رشد قرآن،

 در كه آوردمى در سر استبدادى از نباشد، عادل يا معصوم گيرندهتصميم اگر جامعه، گذارىسياست و مديريّت در  

 فراهم شدر ىزمينه باشد، عادل يا معصوم گيرندهتصميم اگر ولى( 67)«بِرَشيد فِرعونَ اَمرُ  ما و» نيست، رشدى آن

 «الرّاشِدون هم اولئك». است

 :هاپيام 

 بود پشيمانى و ندامت از سخن قبل، ىآيه در. )كنيم مراجعه انبيا تعاليم به بايد نشويم پشيمان خواهيممى اگر -1 

 رسول يكمف انّ اعلموا و - نادِمين».( شويد بيمه آورندامت كارهاى از تا كنيد مراجعه پيامبر به: فرمايدمى آيه اين و

 «اللّه
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 «اللَّهرسول فيكم». است جامعه براى خاصّى امتياز الهى، ورهبران پيامبر حضور -2 

 «اللَّه رسول فيكم انّ ». باشد مردم دسترس در بايد رهبر -3 

 ...يطيعكم لو». نابجاست انتظارى مردم از پيامبر اطاعت امّا ندارد، مانعى مردم با پيغمبر كردن مشورت توقّع -4 

 «...لَعَنتّم

... يطيعكم لو». است شخصى وهوسهاى هاسليقه به وعمل انبيا مكتب از دورى خاطر به جوامع مشكالت - 5 

 «...لَعَنتّم

 را مشكالت نوع همين نيز دشمن)« ...لَعَنتّم... يطيعكم لو». باشد داشته رأى استقالل بايد اسالمى جامعه رهبر -6 

 ((68«)...عَنِتّم ما ودّوا»: خوانيممى ديگر جاى در چنانكه خواهد،مى است رهبر رأى سستى از برخاسته كه

 من كثيرٍ  فى». ندارد مانعى آنها از پيروى و مردم با مشورت نيست، رسول و خدا طرف از حكمى كه مواردى در -7 

 «االمر

 «...االيمان اليكم بّبَحَ». است گذاشته وديعه به انسان در خداوند كه است فطرى امرى مذهب، به گرايش - 8 

 «االيمان اليكم حَبّبَ». نيست سازگار تحميل و جبر با كه است قلبى امرى ايمان، -9 

 آنچه ىوهمه آبشارها ها،گل معادن، درياها، ها،كوه كه گونه همان «قلوبكم فى زَيّنَه و». دلهاست زينت ايمان، -10 

 و است معنوى كماالت انسان، زينت آرى،( )69)«لها زينةً االرض على ام جَعلنا انّا». است زمين زينت است، زمين روى

 .(هستند زمين زينت مادّى، هاىجلوه

 بيزار نيز عصيان و فسق كفر، اهل از بايد داريم دوست را ايمان اهل اگر باشد، هم كنار در بايد تبرّى و تولّى -11 

 «...الكفر اليكم كَرّهَ... االيمان اليكم حَبّبَ». باشيم

 «العصيان و الفسوق» وسپس «الكفر»: فرمود ابتدا. است طغيان ىمقدّمه فاسد، ىانگيزه و قلبى انكار -12 

 «العصيان و الفسوق و الكفر اليكم كرّه... االيمان اليكم حَبّب». است وعصيان فسوق كفر، ايمان؛ آفات -13 

 هم اولئك». است انسان رشد ىمايه تنفّر، اين و« ...كفرال اليكم كَرّهَ» است، فطرى امرى ها،بدى از تنفّر -14 

 «الرّاشدون

 «الرّاشدون هم اولئك... كَرّهَ». ندارند رشد ندارند، تنفّر عصيان و فسق كفر، از كه كسانى -15 

 كَرّهَ  ...االيمان اليكم حَبّبَ ». است عصيان و فسق كفر، از بيزارى و ايمان به عالقه الهى، بزرگ هاىنعمت از -16 

 «نِعمة و اللَّه من فَضالً ... الكفر اليكم

 «حكيم عليم اللّه و... فضالً». گزافه و مالك بدون نه اوست، حكمت و علم اساس بر خداوند، فضل -17 

 ءَ تَفِى حَتَّى تَبْغِى الَّتِى فَقَاتِلُواْ الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِن بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُواْ اقْتَتَلُواْ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَآئِفَتَانِ وَإِن« 9» 

 الْمُقْسِطِينَ     يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ  وَأَقْسِطُواْ بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُواْ فَآءَتْ فَإِن اللَّهِ أَمْرِ   إِلَى

 دو از يكى اگر سپس. كنيد برقرار آشتى و صلح آنان ميان پس پرداختند، جنگ و نزاع به مؤمنان از گروه دو اگر و 

 تجاوز از دست و) بازگشت متجاوز اگر پس. بازگردد خداوند فرمان به تا بجنگيد متجاوز با كرد، تجاوز ديگرى بر گروه

 .دارد دوست را پيشگانعدالت خداوند كه ورزيد عدالت    و كنيد برقرار صلح عدالت به گروه دو آن ميان ،(برداشت

  

 :هانكته 

 آنها از خطايى كه نيستند معصوم مؤمنان، امّا است، مؤمنان ميان برخورد و نزاع از دورى ايمان، اقتضاى گرچه  

 در تا بود آماده بايد بنابراين. گردد آنان ميان درگيرى بروز موجب كارى، انجام يا اىجمله گفتن بسا چه و سرنزند
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 شود برخورد ظالم با چنان و نشود پايمال مظلوم حقّ  فتنه، آتش كردن خاموش ضمن برخوردهايى، چنين بروز صورت

 .نگردد تكرار تجاوزى ديگر كه

 و حقّ گرفتن در است، مظلوم اگر. كن يارى مظلوم، يا باشد ظالم خواه را خود دينى برادر: خوانيممى حديث در  

 (70.)ظلم از جلوگيرى در است، ظالم اگر

 عليهعلى حضرت چند هر جمل، جنگ ماجراى در. شد قطع دست دو تالوتش براى كه است اىآيه آيه، اين  

 كه كرد شكايت خداوند به حضرت و ندادند گوش عايشه طرفداران امّا فرمود، نهى جنگ برپاكردن از را مخالفان السالم

 براى را« ...لمؤمنينا من طائفتان ان و» آيه كه كيست: فرمود و گرفت دست به را قرآن آنگاه. كنندمى نافرمانى مردم

 بخواند؟ مردم

 را تو و قطع را تو دستان: فرمود امام. خوانممى بلند صداى با را آيه اين من: گفت مجاشعى مسلم نام به شخصى    

 گرفت دست به را قرآن آنگاه. نيست چيزى خدا راه در من شهادت «اللَّه ذاتِ فى قليل   هذا»: گفت. كرد خواهند شهيد

 نگيرد، صورت جنگى و نشود ريخته خونى شايد تا كرد دعوت خدا به ايمان به را مردم و ايستاد عايشه لشگر برابر در و

 جدا نيز را او چپ دست گرفت، چپ دست به را قرآن كردند، قطع را او راست دست و كردند حمله او بر آنان اما

 از بعد السالم عليهعلى حضرت. رساندند شهادت به را قرآن كننده تالوت اين سرانجام گرفت، دندان به را قرآن كردند،

 (71.)داد حمله دستور او شهادت

 .كرد مبارزه هدف راه در نفس آخرين تا شجاعانه سپس و نمود حجّت اتمام قرآن، به استناد با بايد ابتدا آرى،    

  

 عدالت 

 فاصلِحوا»: است آمده ميان به عدالت اساس بر مردم ميان اصالح و صلح برقرارى از سخن بار سه آيه، اين در  

 «المقسطين يحبّ  اللَّه انّ  اقسِطوا و بالعَدل بينهما

 كه است بوده آن براى انبيا بعثت و( 72)«السّموات قامَت بالعَدلِ». است وعدل حقّ اساس بر آفرينش اصوالً،    

 (73)«بِالقِسط النّاس لِيَقومَ ». كنند قيام عدالت به مردم

 قانونى قانون؟ كدام امّا. است گريزى قانون مرادف عدالتىبى و مدارىقانون مالزم عدالت تحقّق امروزى، جوامع در  

 منافع آن در كه قانونى است؟ تحوّل و تغيير حال در روز هر كه قانونى خودماست؟ همچون بشرى دست ساخته كه

 و خود هوسهاى و هاتطميع تهديدها، تأثير تحت و دمحدو اطالعات و ناپخته افكار از برخاسته و نهفته احزاب و افراد

 كند؟نمى عمل آن به خود و دارد هاگريزى قانون انواع گذارشقانون كه قانونى است؟ شده وضع ديگران

 ارمغان به را امنيّت و عدالت جامعه، براى و باشد داشته كرامت و قداست انسان براى تواندمى قوانين اين آيا    

 آورد؟

 كه است الهى قوانين باشد، دور به نقص و خطا هرگونه از و سازد حاكم جامعه در را عدالت و صلح تواندمى آنچه    

 و كرده وضع نهايتبى ولطف وحكمت علم ىپايه بر انسان خالق كه قوانينى. است شده عرضه بشر به پيامبران توسط

 .است آن به عامل اوّلين آن ىآورنده

 :هاپيام 

 از نشان «اِقتَتلوا». دائمى نه است موقّتى جريان، يك نه است جرقّه يك مؤمنان، ميان درگيرى و نزاع ادايج -1 

 «يَقتَتلون»: فرمودمى وگرنه آن دوام نه است، نزاع آمدن پديد

 «بينهما فَاصلِحوا». نيست پذيرفته هادرگيرى برابر در تفاوتىوبى مسئولند يكديگر برابر در مسلمانان -2 
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 در فاء حرف. )كنيم قيام تأخير بدون و سرعت با بايد مسلمانان، ميان صلح برقرارى و دادن آشتى براى -3 

 (است سرعت ىنشانه «فَاصلِحوا»

 الّتى فقاتلوا... بَغَتْ فَاِن». شود بسيج او ضدّ بر بايد اسالمى اُمّت كرد، گرىياغى درگير، گروه دو از يكى اگر -4 

 «تَبغى

 ارزش ياغى خون آرى،. شوند كشته ياغى مسلمانان بايد شد الزم اگر حتّى عدالت، و امنيّت برقرارى براى - 5 

 «...فقاتلوا... بَغتْ فَاِن». ندارد

 «فقاتلوا... بَغتْ فَاِن». داد خرج به خشونت بايد خشونت برابر در -6 

 (است تسريع عالمت «اءف» حرف) «فقاتلوا». نكنيم مسامحه و نرويم طفره ياغى، سركوب در -7 

 «اللّه امر الى ءتَفى حتّى». دارد مقدّس هدف اسالم، در قتال و جنگ - 8 

 مثل. ندارد خاصّى تاريخ و ماه ساعت، و «اللَّه امر الى ءتَفى حتّى» است، هدف به رسيدن زمان تا مبارزه مدّت -9 

 .يابد ادامه بايد تىسالم زمان تا كه است دارو مصرف و پزشك به بيمار مراجعه مدّت

 مطرح ديگران از چشم زهر گرفتن و خودنمائى انتقام، يا حزبى، قومى، شخصى، هدفهاى اسالمى، مبارزات در -10 

 «اللَّه امر الى ءتَفى حتّى». خداست راه به ياغى برگشتن هدف، بلكه نيست،

 باشد، صلح ايجاد و فتنه اصل كردن خاموش براى تالش بايد نيست، معلوم متجاوز كه درگيرى ىمرحله در -11 

 و مظلوم از دفاع سوى و سمت در بايد صلح شد، شناخته ياغى و متجاوز كه بعد ىمرحله در ولى «بينهما فَاصلحوا»

 «بالعَدل بينهما فَاصلحوا». باشد ظالم از او حقّ  گرفتن

 كلمه هم آيه، اين در. )جنگ ىگاه و است اصالح گاهى دارد؛ تفاوت مختلف شرايط در مسلمانان وظيفه -12 

 («قاتلوا» كلمه هم و است آمده بار دو «اصلحوا»

 يحبّ ... اقسطوا بالعَدل،». است الزم درپىپى سفارشات بود، خطرناكى لغزشگاه و غضب و غرائز طوفان كجا هر -13 

 «المقسِطين

 و... اصلحوا». است تحميلى و فرينآمرگ بار،ذلّت سازش وگرنه برسد، صاحبش به حقّ كه دارد ارزش صلحى -14 

 «اقسطوا

 «المقسطين يُحبّ اللَّه انّ». كنيد استفاده محبّت اهرم از است، الزم مشكالت تحمّل كجا هر -15 

 «المقسِطين يحبّ اللّه انّ». نيست خداوند محبوب عدالت، برقرارى بدون جنگ طرف دو دادن صلح -16 

 تُرْحَمُونَ     لَعَلَّكُمْ  اللَّهَ  وَاتَّقُواْ  أَخَوَيْكُمْ  بَيْنَ فَأَصْلِحُواْ وَة إِخْ الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا« 10» 

 و كنيد برقرار آشتى و صلح( نزاع    و اختالف صورت در) خود، برادران ميان پس برادرند، يكديگر با مؤمنان همانا 

 .گيريد قرار رحمت مورد تا كنيد پروا خدا از

 :هانكته 

 از است، نهفته نكاتى تعبير اين در كه دانسته برادر دو ىرابطه همچون را يكديگر با مؤمنان ىرابطه آيه، اين  

 :جمله

 .است پايدار و عميق برادر، دو دوستى( الف    

 . سويه يك نه است، متقابل برادر، دو دوستى( ب    

 .دنيوى و دىما اىهجاذبه نه است، طبيعت و فطرت اساس بر برادر، دو دوستى( ج    

 .يكديگر وبازوى انديگانه بيگانه، برابر در برادر دو( د    

 .است يكى برادر دو ريشه و اصل( ه    
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 .است پوشىچشم و گذشت ىمايه برادرى به توجّه( و    

 .است غمگين او غم در و شاد او شادى در( ز    

 بكار را برادر كلمه اسالم امّا رود،مى بكار وطن هم و شهرى هم دوست، رفيق، كلمات عالقه، اظهار براى امروزه    

 .هاستواژه ترينعميق كه برده

 (74.)دهندمى شستشو را يكديگر كه اندشده تشبيه دست دو به دينى برادر دو حديث، در    

 دوستى و صلح رارىبرق به اسالم توجّه ىنشانه كه شده تكرار «اصلحوا» فرمان بار سه قبل، ىآيه و آيه اين در  

 .است جامعه افراد ميان

 در «اتّقوا و... فاصلحوا»: فرمايدمى آيه اين و كنيد برقرار صلح عدالت، به «اقسطوا و... فاصلحوا»: فرمود قبل آيه در  

 كهآن نه دهيد، حكم و بگيريد نظر در را خدا پذيرفتند، ميانجى عنوان به را شما اگر. بترسيد خدا از صلح، برقرارى

 .گردد طرفين از يكى به ستم و ظلم ىمايه شما، حالاص

 برادرى و اخوّت 

 تمام( 75)«جَميعاً لِلّه العِزّة اِنّ»: فرمايدمى مثال. كندمى شروع ريشه از را اصالحات كه است آن اسالم امتيازات از  

 تمام( 76)«جَميعاً لِلّه القوّة انّ»: دفرمايمى يا رويد؟مى آن و اين سراغ به عزّت كسب خاطر به چرا خداست، براى عزّت

 برادرند، يكديگر با مؤمنان ىهمه: فرمايدمى نيز آيه اين در ؟!چرخيدمى نفر يك دور ساعتى هر چرا اوست، از هاقدرت

 .باشيد دوست هم با همه چرا؟ جدال و قهر هستيد، برادر همه كه اكنون: فرمايدمى بعد

 .كرد اصالح را آنان اعتقادى و فكرى مبناى بايد جامعه و فرد ررفتا اصالح براى بنابراين    

 . است اسالم ابتكارات از واژه، اين وبكارگيرى واُخوّت برادرى طرح  

 كه داشتند حضور «نخيله» ىمنطقه در نفر چهل و هفتصد همراه به وآله عليه اهلل پيامبرصلى اسالم صدر در    

 بست اُخوّت عقد اصحابش ميان نيز حضرت است، بسته برادرى عقد فرشتگان ميان اوندخد: فرمود و شد نازل جبرئيل

 :مثالً. شدمى برادر كسى با كس هر و

 زيدبن با حمزه انصارى، ابوايّوب با مصعب زبير، با طلحه ابوذر، با سلمان عبدالرّحمن، با عثمان عمر، با ابوبكر    

 شخص و صفيّه با سلمهامّ  حفصه، با عايشه عمّار، با مقداد جبل، ذبنمعا اب طيّار جعفر بالل، با ابودرداء حارثه،

 (77.)بستند اخوّت عقد السالم عليهعلى با وآله عليه اهلل پيامبرصلى

 عمربن و عمر بنعبداللَّه هاىنام به شهدا، از نفر دو داد دستور وآله عليه اهلل صلىاكرم پيامبر اُحد، جنگ در    

 (78.)كنند دفن قبر يك در بود، شده برقرار برادرى نيانشام كه را جموح

. است پايدار قيامت در حتّى دينى برادرى ولى( 79)«بينهم اَنساب فال» شد، خواهد گسسته روزى نسبى، برادرى  

 (80)«متقابِلين سُرُرٍ على اِخواناً»

 دارد انتظار آنچه به شود، دوست دنيا بخاطر ديگرى با كسى اگر. باشد خدا براى تنها بايد برادرى و دوستى  

 جز گردندمى دشمن هم با دوستان قيامت، در: فرمايدمى قرآن( 81.)شوندمى يكديگر دشمن نيز قيامت در و رسدنمى

 (82)«المتّقين االّ عَدوٌّ لِبَعض بَعضهم يَومئذ االَخالّءُ». متّقين

 به كنندمى رها را خود دينى برادران كه كسانى از اتايرو در. است برادرى حفظ است، برادر گرفتن از ترمهم آنچه  

 مَن صِلْ». باش داشته آمد و رفت آنان با تو گرفتند، فاصله تو از برادران اگر كه است شده سفارش و شده انتقاد شدّت

 (83)«قَطعك

 ىهمه گردد، ماريب آن از بخشى اگر كه جسد يك مانند است، مؤمن برادر مؤمن: فرمود السالم عليهصادق امام  

 (84.)است ناراحت بدن
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 برادرى حقوق 

 ادا را حقوق آن بايد يك هر كه دارد حق سى مسلمانش برادر بر مسلمان: فرمود وآله عليه اهلل خداصلى رسول    

 :جمله از كنند،

 برابر در دفاع. 5 ،او ذرع قبول. 4 او، اشتباهات جبران. 3 او، اسرار كردن پنهان. 2 او، به مهربانى و عفو. 1    

 تشييع. 9 او، بيمارى هنگام به عيادت. 8 داده، او به كه هايىوعده به عمل. 7 او، به نسبت خيرخواهى. 6 او، بدخواهان

 در كوشش. 13 او، خدمات از تشكّر. 12 او، هداياى به دادن پاداش. 11 او، ىهديه و دعوت پذيرفتن. 10 او، جنازه

 اشگمشده. 17 مشكالتش، حل براى گرىواسطه. 16 او، حاجت برآوردن. 15 او، ناموس ظفح. 14 او، به رسانى يارى

. 21 گذارد، احترام او ىوگفته سخن به. 20 دهد، پاسخ را سالمش. 19 گويد، تهنيت او عطسه به. 18 كند، راهنمائى را

 در را او. 24 نكند، دشمنى او وبا داربد ستدو را او دوست. 23 بپذيرد، را سوگندش. 22 كند، تهيه خوب را او ىهديه

 (85...)و بخواهد نيز او براى خواهدمى خود براى را چه هر. 25 نگذارد، تنها حوادث

 و است برابر هم با مسلمانان خون: فرمودند «اِخوَة المؤمنون انّما» آيه تالوت از بعد وآله عليه اهلل صلىپيامبراكرم  

 بسيج مشترك، دشمن برابر در همه و باشند پايبند تعهّد آن به بايد ديگران داد، اَمان يا ناهپ كسى به آنان از يكى اگر

 (86)«سَواهم مَن على يَد  هم و». شوند

 قرآن در آشتى و صلح 

 بين فَاَلّف» قلوب، تأليف ،(88)«بينكم ذاتَ  واَصلِحوا» اصالح، ،(87)«خَير والصُّلحُ » صلح، هاىواژه قرآن، در    

 و آميزمسالمت زندگى و صفا و صلح به اسالم توجّه ىدهندهنشان( 90)«كافّة السِّلم فِى اُدخلُوا» سِلم، و( 89)«وبكمقل

 .است شيرين

 خداوند چنانكه. است مسلمانان هاىدل ميان اُلفت است، كرده مطرح قرآن در خداوند كه الهى هاىنعمت از  

 يكديگر با اسالم از قبل شما كه آوريد ياد به( 91)«قلوبكم بين فَاَلّفَ ءعدااَ كُنتم»: فرمايدمى مسلمانان به خطاب

 سال بيست و يكصد خزرج و اوس ىقبيله ميان چنانكه. كرد برقرار الفت شما هاىدل ميان خداوند پس بوديد، دشمن

 .كرد برقرار صلح آنان ميان اسالم و بود فتنه و درگيرى

 تتّقوا و تُصلحوا ان». است شده شمرده خداوند جانب از رحمت و بخشودگى افتدري سبب دادن، آشتى و اصالح  

 خواهد دريافت شأن در پاداشِ دهد، انجام مسلمانان ميان خوبى گرىواسطه كس هر و( 92)«رحيماً غفوراً  كان اللَّه فانّ

 (93)«منها نَصيب   لَه يَكن حَسنة شَفاعةً  يَشفَع مَن». كرد

 :جمله از است، داده قرار اىويژه احكام مردم، ميان اصالح براى اسالم  

 على كِذبَ ال». ندارد گناهى و جرم شود، گفته واصالح آشتى براى اگر است، كبيره گناهان از كه دروغ. 1 

 (94)«المُصلِح

 ،باشد دادن آشتى و اصالح براى اگر( 95)است، نهى مورد و شيطان اعمال از كه گفتن سخن درگوشى و نجوا. 2 

 (96)«النّاس بين اِصالح او مَعروفٍ او بِصدَقةٍ اَمر مَن االّ  نَجواهم مِن كثير فى خَيرَ ال». ندارد عىمن

 و اصالح به دست كه كند ياد سوگند كسى اگر امّا است، حرام آن شكستن و واجب سوگند، به عمل كهاين با. 3 

 تصلحوا...ان اليمانكم عُرضَة اللَّه والتجعلوا». داندمى مجاز را سوگند اين شكستن اسالم نزند، نفر دو ميان دادن آشتى

 (97)«الناس بين

 كدورت و فتنه افرادى ميان وصيّت، به عمل اگر امّا است، حرام آن ترك و واجب وصيّت، به عمل كهاين با. 4 

 اَو جَنَفاً  مُوصٍ  مِن خافَ  مَنفَ». باشد حاكم صفا و صلح مردم ميان تا شود ترك وصيّت كه دهدمى اجازه اسالم آورد،مى

 (98)«عليه اِثمَ  فال بينهم فَأصلح اِثماً
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 :هاپيام 

 مردم در تواندنمى... و تاريخى جغرافيايى، نژادى، سياسى، اقتصادى، مسائل. )است ايمان گرو در برادرى، رابطه -1 

 «اخوة المؤمنون انّما».( آورد وجود به برادرى روح

 جداست مه از سگان و گرگان جانِ 

 خداست شيران هاىجان متّحد،

 «اخوة المؤمنون انما». نيست درآمد و سواد شغل، سنّ، به مشروط ايمان، اساس بر برادرى -2 

 برادران، ميان ولى است، برترى فرزند و والدين ميان آرى،) «اخوة». نداند ديگران از برتر را خود كس، هيچ -3 

 .(است برابرى

 «فاصلحوا اخوة». كنيم استفاده آورانگيزه و آميزمحبّت كلمات از وآشتى، لحص رىبرقرا براى -4 

 «فاصلحوا». خاص گروهى نه است، همه ىوظيفه صلح، برقرارى و اصالح براى اقدام و نزاع از جلوگيرى - 5 

 «أخويكم بين فاصلحوا». بداند درگير طرفين برادر را خود نيز كننده اصالح -6 

 «اللّه اتقوا و... فاصلحوا». بود مراقب بايد كه دارد آفاتى دادن، ىآشت و اصالح -7 

 «ترحمون... فاصلحوا». است الهى رحمت نزول ىمقدّمه صفا، و صلح - 8 

 «ترحمون لعلّكم اللّه اتقوا». است محروم الهى رحمت دريافت از تقوا،بى جامعه -9 

 خَيْراً  يَكُنَّ  أَن  عَسَى نِّسَآءٍ مِّن نِسَآء  وَلَا مِّنْهُمْ خَيْراً يَكُونُواْ  أَن  عَسَى قَوْمٍ  مِّن قَوْم  رْسْخَيَ لَا آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَآ« 11» 

 الظَّالِمُونَ  هُمُ فَأُوْلَئِكَ تُبْيَ مْلَّ  وَمَن    الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقُ الِاسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَزُواْ وَلَا أَنفُسَكُمْ تَلْمِزُواْ  وَلَا مِّنْهُنَّ

 بهتر شدگانمسخره كه بسا چه كند، مسخره را ديگر گروهى( شما از) گروهى مبادا! ايدآورده ايمان كه كسانى اى 

 خودتان ميان در و باشند اينان از بهتر آنان كه شايد نكنند، مسخره را ديگر زنان نيز، زنان و باشند كنندگانمسخره از

 و) است، رسمى بد ايمان، از پس( بودن بدنام و)فسق( زيرا. )نخوانيد بد هاىلقب با را يكديگر و نكنيد جويىعيب

 .ستمگرانند همان آنان پس نكند، توبه( اعمال اين از) هركس و.( نيست    شما سزاوار

 :هانكته 

 با ديگران صدازدن و بردن نام «نابُزتَ» و( 99)است سر پشت در جويىعيب «هَمز» و روبرو در جويىعيب «لَمز»  

 (100.)است بد لقب

 بين از را برادرى كه شودمى مطرح امورى آيه اين در و شد مطرح مؤمنان ميان برادرى ىمسئله قبل، ىآيه در  

 كه يرىدرگ و فتنه هاىريشه و عوامل بعضى به آيه اين در بود، اصالح و صلح از سخن قبل آيات در همچنين. بردمى

 .كندمى اشاره است بردن بدنام و كردن تحقير كردن، مسخره

 .است اجتماعى هاىدرگيرى از جلوگيرى و محيط سازىسالم اسالم، دستورات به عمل بركات از يكى آرى،    

 حركتى يا سخن هر و است نمونه باب از شده، مطرح آيه اين در كه تحقير و تمسخر عنوان كه گفت بتوان شايد  

 .است ممنوع كند، دارخدشه را اسالمى برادرى و خوّتا كه

 در تحقير و تمسخر بيشتر خطر بيانگر جداگانه، صورت به آنان ذكر امّا بودند، داخل «قوم» واژه در زنان آنكه با  

 .است آنان ميان

 ديگران استهزاى و تمسخر 

 كردن، خوار تحقير،: مانند گناهانى است؛ هگنا چند باطن در ولى گناه، يك ظاهر در كردن، مسخره و استهزا    

 .است نهفته آن در ديگران به طعنه و انتقام تحريك، فتنه، كينه، غيبت، افكنى، اختالف عيوب، كشف

 تمسخر هاىريشه 
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 و ماال جَمع الّذى لُمَزة، هُمَزة لِكلّ وَيل »: فرمايدمى قرآن كه است ثروت از برخاسته كردن مسخره گاهى. 1 

 . كندمى جويىعيب ديگران از سر،پشت يا رو پيش در است، اندوخته كه ثروتى خاطر به كه كسى بر واى( 101)«هدّدعَ

 مِن عِندهم بما فَرِحوا»: فرمايدمى گروه اين درباره قرآن كه است تحصيلى مدرك و علم استهزا، ىريشه گاهى. 2 

 را ايشان كردند،مى مسخره را آنچه كيفر و شادند دارند كه علمى به نانآ( 102)«يَستهزؤن به كانوا ما بهم حاقَ و العِلم

 . گرفت فرا

 و قدرت كه كيست( 103)«قُوّة مِنّا اَشدُّ  مَن»: گفتندمى كفّار. است جسمى توانايى مسخره، ىريشه گاهى. 3 

  باشد؟ بيشتر ما از او توانايى

 انبيا همراه كه را فقرايى كفّار. است اجتماعى كن پر دهان بالقا و عناوين ديگران، كردن مسخره ىانگيزه گاهى. 4 

 اراذل افراد جز را تو پيروان ما( 104)«أراذِلُنا هم الّذين االّ اتّبعك نَراك ما»: گفتندمى و كردندمى تحقير بودند

 . بينيمنمى

 .شوندمى گرفته تمسخر به ديگران سرگرمى، و تفريح بهانه به گاهى. 5 

 عليه اهلل صلى اكرم پيامبر از گروهى،. شودمى ديگران از تمسخر با همراه انتقاد سبب مقام، و مال به معط هىگا. 6 

 اِن و رَضوا منها اُعطوا فان الصّدقات فى يَلمزُك مَن منهم و»: فرمايدمى قرآن كردند،مى جويىعيب زكات ىدرباره وآله

 راضى بدهى آنان خود به زكات همان از اگر است، طمع انتقاد اين ىهريش( 105)«يَسخَطون هم اذا منها يُعطوا لم

 . نمايندمى جويىعيب و شده عصبانى همچنان ندهى اگر ولى شوند،مى

 دستور درگيرى و اختالف حل براى موسى حضرت كه هنگامى. است نادانى و جهل مسخره، ىريشه گاهى. 7 

 من اَكونَ  اَن باللّه أعوذُ »: گفت السالم عليهموسى كنى؟مى مسخره را ما آيا: گفتند اسرائيلبنى داد، را گاو كشتن

 جاهل من و است نادانى و جهل از برخاسته مسخره يعنى. باشم جاهالن از كه برممى پناه خدا به( 106)«الجاهلين

 .نيستم

 فى المؤمنين من عينالمطّوّ يلمزون». است شكنىشخصيت و گيرىبهانه و رياكارى تمسخر، سرچشمه گاهى. 8 

 (107)«منهم فيسخرون جهدهم اال اليجدون الّذين و الصّدقات

 زشت نام داراى كه بود مناطقى و افراد نام تغيير بعثت از پس وآله عليه اهلل خداصلى رسول مبارك كارهاى از يكى  

 .است تحقير و تمسخر براى اىوسيله بد، نام زيرا( 108.)بودند

 عمويش كه كسى بر درود: گفت او تحقير براى معاويه شد، وارد معاويه بر السالم عليهىعل تحضر برادر عقيل،  

 او ىعمّه كه كسى بر درود: داد پاسخ فورى عقيل «لهبابى يدا تبّت»: خواند و است خداوند ىشده لعنت ابولهب،

 (109.()بود ويهمعا ىعمّه دختر ابولهب، زن) «الحطب حمّالة امراته و»: خواند و است چنين

 :هاپيام 

 «اليسخر آمنوا الّذين ايّها يا». نيست سازگار خدا بندگان كردنمسخره با ايمان، -1 

 «قوم من قوم اليسخر». باشد توهين سخنش ىشيوه در نبايد داردمى باز ديگران به توهين از را مردم كه كسى -2 

 .(دهستي كنندهمسخره كه شما يعنى «التسخروا»: نفرمود)

 از قبل، آيات در آشتى و صلح و برادرى بيان از بعد)« ...قوم اليسخر». است دشمنى و كينه فتنه، كليد مسخره، -3 

 (است شده نهى كردن مسخره

 من قوم». شود تكرار مطالب بايد هستند، متنوّع مخاطبان يا است مهم اىمسئله كه آنجا تبليغ، ىشيوه در -4 

 «نساء من والنساء... قوم
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 را خود نبايد: فرمايدمى و خشكاندمى را ريشه اين قرآن كه است خودبرتربينى احساس كردن، مسخره ىريشه - 5 

 «خيرا يكونوا ان عسى». باشد شما از بهتر او شايد بدانيد، ديگران از بهتر

 يكونواانعسى» .شيمبا وامروزبين نگرسطحى ظاهربين، نبايد پس نيستيم، آگاه مردم سرانجام و باطن از ما -6 

 «...خيراً

 «انفسكم التلمزوا و». است خود از جويىعيب حقيقت در مردم، از جويىعيب -7 

 «انفسكم التلمزوا و». است خود عيوب كشف عامل ديگران، عيب نقل - 8 

 «لقابباال التنابزوا». شودمى كشيده طرف دو به مسئله زود يا دير ماند،نمى باقى طرفه يك زدن، صدا بد -9 

 (است طرفينى كار براى «تنابزوا)»

 تنها توبه البتّه) «الظالمون هم فاولئك يتب لم من و». دارد الزم توبه و است گناه بردن، بدنام و كردن مسخره -10 

 .(است نمودن تكريم كردن، تحقير ىتوبه بلكه نيست، زبان به

 «الظالمون هم فاولئك». است ظالم نكند، توبه نندهك مسخره اگر و است افراد حريم به تجاوز مسخره، -11 

  

 أَيُحِبُّ بَعْضاً بَّعْضُكُم يَغْتَب وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا إِثْم   الظَّنِ  بَعْضَ إِنَّ  الظَّنِ  مِّنَ  كَثِيراً اجْتَنِبُواْ آمَنُواْ الَّذِينَ أَيُّهَا يَآ« 12» 

 رَّحِيم   تَوَّاب   اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَّقُواْ فَكَرِهْتُمُوهُ  يْتاًمَ هِ أَخِي لَحْمَ     يَأْكُلَ أَن أَحَدُكُمْ

( ديگران كار در) و. است گناه هاگمان بعضى زيرا كنيد، دورى هاگمان بسيارى از! ايدآورده ايمان كه كسانى اى 

 را خود مرده برادر گوشت هك رددا دوست شما از يك هيچ آيا نكند، غيبت را ديگرى شما از بعضى و نكنيد تجسّس

 .است مهربان پذيرتوبه بسيار خداوند همانا كنيد،    پروا خدا از و دانيدمى ناپسند را آن بلكه( هرگز) بخورد؟

 :هانكته 

 را مؤمنان ميان اخوّت و صفا و صلح كه غيبت، و تجسّس سوءظن، چون عواملى به نيز آيه اين قبل، آيه ادامه در  

 .كندمى اشاره زندمى هم به

: خوانيممى نور ىسوره در. است گرديده نهى ديگران به نسبت بد گمان از و شده سفارش ظن حسن به قرآن، در  

 و مردان به نسبت خود هاىشنيده ىباره در چرا( 110)«خَيراً باَنفسِهم المؤمنات و المؤمنونَ ظَنّ سَمِعتُموه اِذ لوال»

 ؟اريدند ظن حسن ايمان، با زنان

 و ياغى با مبارزه مسئول را مسلمانان ىهمه مردم، جان حفظ و امنيّت براى سوره، اين نهم ىآيه كه گونههمان  

 .است كرده حرام را غيبت و تجسّس سوءظن، مردم؛ آبروى حفظ براى نيز آيه اين دانست، تجاوزگر

 و تجسّس تحقير، تمسخر، قبيل از مسائلى به اسالم ولى زنند،مى حرف بشر حقوق از جهان، دانانحقوق امروزه  

 .غافلند آن از دانانحقوق كه دارد توجّه غيبت

 هم به نسبت هم درنده حيوانات حتّى آرى،. است نشده تشبيه رحمانهبى درّندگى به غيبت مثل گناهى هيچ  

 .كندنمى تعرّض خود جنس

  

 بدگمانى و ظن سوء اقسام 

 :است ناپسند برخى و پسنديده عضىب كه دارد اقسامى ظن سوء  

 در كند،نمى ازدواج زندگى ومخارج خرج ترس از كه كسى: خوانيممى حديث در چنانكه خدا، به سوءظن. 1 

 داشته همسر اگر ولى بدهد، را او رزق است قادر خدا باشد تنها اگر كندمى خيال گويا دارد؛ ظن سوء خدا به حقيقت

 .است نهى مورد ن،سوءظ اين. ندارد قدرت خدا باشد،
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 .است شده نهى آن از آيه اين در كه مردم، به ظن سوء. 2 

 را خود كارهاى همه و باشد داشته ظن حسن خود به نبايد انسان زيرا. است ستايش مورد كه خود، به ظن سوء. 3 

 افراد كماالت از ىيك: فرمايدمى همام خطبه در متّقين صفات برشمردن در السالم عليهعلى حضرت. بپندارد عيببى

 .دارند ظن سوء خودشان به نسبت كه است آن باتقوا

 چيزى انسان كم، نور با و است كم ايمانشان و علم نور حقيقت در دانند،مى عيببى را خود كه افرادى آرى،    

 قوى نور با اگر لىو د،بينينمى را چيزى بزرگ اشياى جز شويد، بزرگ سالنى وارد قوّه چراغ يك با شما اگر. بيندنمى

 .ببينيد را آن توانيدمى باشد سالن در سنجاقى يا كبريت چوب اگر حتّى شديد، سالن وارد پرژكتور مانند

 كه ما: گويندمى گاهى لذا و آيدنمى نظرشان به چيزى بزرگ گناهان جز است، كم ايمانشان نور كه افرادى    

 زياد ايمان نور اگر امّا پندارند،مى كارها قبيل اين تنها را گناه و! ايمنرفته باال كه اىخانه ديوار از! ايمنكشته را كسى

 . كنندمى استغفار و ناله خدا درگاه به و بينندمى نيز را خود ريز هاىلغزش تمام باشد،

 به و خود سر پشت به دائماً كه است كسى مثل او. كندنمى ترقّى هرگز شد، بينخوش خود به نسبت كسى اگر    

 دانست خواهد ببيند، را نرفته راههاى و كند نگاه جلو به اگر ولى شود،مى مغرور آن به و كندمى نگاه شده طى راههاى

 !است رفته راههاى برابر چند هانرفته كه

 و هاتوطئه از غفلت و نگرىسطحى زودباورى، سادگى، ظن؛حسن معناى كه است الزم نكته اين به توجّه  

 .گيرد قرار صيادان دام ودر شده غفلت دچار نابجا، هاىظن حسن خاطر به نبايد هرگز اسالمى اُمّت. نيست هاتشيطن

  

 آن پيامدهاى و غيبت 

 شخص آن اگر و باشند نداشته خبر آن از مردم كه بگويد چيزى شخصى غياب در انسان كه است آن غيبت    

 (111.)شود ناراحت بشنود،

 مُرد، كه كسى نكنيد، بازگو را آنان هاىبدى و برداريد هامرده سر از دست: فرمود وآله عليه هللا خداصلى رسول  

 (112.)كند بيان را هايشخوبى

 توبه اگر و شودمى بهشت وارد كه است كسى آخرين كند، توبه اگر كننده غيبت: فرمود السالم عليهصادق امام  

 (113.)شودمى برده دوزخ به كه است كسى اوّلين نكند،

 حفظ را خود مسلمانان آبروى ريختن از كس هر كه كندمى نقل السالم عليه سجاد امام از السالم عليه رضا امام  

 (114.)گيردمى ناديده را او لغزشهاى قيامت در خداوند كند،

 پذيرفته اشروزه و نماز روز چهل تا كند، غيبت را مردى يا زن كس هر: فرمودند وآله عليه اهلل صلىاكرم پيامبر  

 (115.)شودنمى

 اىعدّه شود،مى داده او دست به انسان اعمال ىنامه كه هنگامى قيامت در: فرمودند وآله عليه اهلل پيامبرصلى  

 را چيزى نه و كم را چيزى نه خداوند،: شودمى گفته آنها به است؟ نشده ثبت آن در ما خوب كارهاى چرا: گويندمى

 كارهاى ديگرى، افراد مقابل در. است رفته بين از ايدكرده كه غيبتى خاطر به شما خوب كارهاى بلكه كند،مى فراموش

 ىواسطهبه: گويندمى آنها به نيست، آنان از پرونده اين كه كنندمى گمان و بينندمى خود عمل ىنامه در فراوانى نيك

 (116.)است شده ثبت شما براى كرده، غيبت را شما كه كسى هاىنيكى شدن،غيبت

 آيا است؟ شده بيان انسان ىساله چند عبادات نابودى محور كردن، غيبت لحظه يك كيفر روايات در چرا: سؤال  

 است؟ عادالنه كيفر نوع اين
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 هم خداوند ريزد،مى آمده دست به هاسال مؤمن كه را آبرويى لحظه، يك در كننده غيبت كه گونه همان: پاسخ 

 . است عادالنه كيفر يك چندساله، عبادات محو بنابراين. بردمى بين از آورده بدست هاسال او هك را عباداتى

 است، محترم مسلمان، آبروى و مال و خون: فرمودند مكّه به خود سفر آخرين در وآله عليه اهلل خداصلى رسول  

 (117.)است محترم حج ايام اين و الحجةذى ماه اين كه گونه همان

 مُدمِن و المغتاب على الجَنّة تحرم». خوردمى شراب دائماً كه آمده كسى كنار در كننده غيبت نام ايات،رو رد  

 .است محروم بهشت از نوشد،مى شراب و كندمى غيبت كه كسى( 118)«الخمر

 را او هاىشتىز خداوند كند،( نقل ديگران براى و) گيرىپى را خود دينى برادر عيوب كه كسى روايات، اساس بر  

 (119.)كندمى آشكار

 آبروى با معامله ربا، ترينبزرگ و است بدتر زنا شش و سى از ربا، درهم يك: فرمودند وآله عليه اهلل پيامبرصلى  

 (120.)است مسلمان

 غيبت به منجر كه مادامى البتّه است عبادت جماعت، نمازِ انتظار به مسجد در نشستن: خوانيممى حديث در  

 (121.)ودنش

 باطل او ىروزه كند، غيبت كسى اگر: فرمودند مدينه در خود خطبه آخرين در وآله عليه اهلل پيامبرصلى  

 .شودمى محروم است، برخوردار دارروزه يك كه معنويى وآثار بركات از يعنى( 122.)است

 جاى شود، كنده چيزى مرده زا گرا ولى هست، آن جاى شدن پر امكان شود، جدا اىقطعه زنده انسان بدن از اگر  

 «ميتاً اخيه لحم». شودنمى جبران ديگر رفت كه آبرو و است مردم آبروى بردن غيبت،. ماندمى خالى همچنان آن

 غيبت جبران 

 است؛ حيات قيد در و زنده شوندهغيبت كه صورتى در ايم،شده مرتكب گذشته در كه هايىغيبت جبران براى    

 بلكه گفت، او به نبايد ،(123)تقليد مراجع بعضى گفته به شود،مى ناراحت ايمكرده را تو غيبت ما كه ييمبگو او به اگر

 آن تكريم و خير ذكر با اىگونه به است، غيبت شنوندگان به دسترسى امكان اگر و كرد توبه خداوند و خود بين بايد

 غيبت اگر اما بخواهيم؛ حالليّت او خود از شود،ىنم تناراح شوندهغيبت اگر و كنيم جبران را گذشته تحقير فرد،

 .است بخشنده و پذيرتوبه خداوند البتّه كه كنيم عذرخواهى خداوند درگاه از و كرده توبه بايد است، رفته دنيا از شونده

 را تغيب شونده، غيبت اگر: فرمايدمى وآله عليه اهلل پيامبرصلى از حديثى اساس بر تجريد، شرح در طوسى شيخ  

 بايد است، نشنيده اگر امّا بخواهيم، حالليّت و كرده عذرخواهى و برويم او نزد كه است اين به آن جبران است، شنيده

 كلّما اغتبتَه لمَن تستغفر أن الغيبة كفّارة انّ ». نماييم استغفار او براى كرديم، شونده غيبت از يادى هرگاه

 (124)«ذكرتَه

 غيبت جواز موارد 

 :كنيممى اشاره آنها از بعضى به كه است جايز كردن غيبت ردى،موا در  

 دادن مسئوليت و گزينش و ازدواج مورد در ديگرى ىدرباره شخصى اگر يعنى مهم؛ كارهاى در مشورت مقام در. 1 

 .بگوييم كننده مشورت به را فرد آن هاىعيب توانيممى ما خواست، مشورت... و

 جايز آنها سخن عيب و سخن نقل هستند، اعتقاداتى چنين داراى كه اشخاصى باطلِ ىدهعقي و سخن ردّ  براى. 2 

 .شوند آنها رودنباله مردم مبادا تا است،

 .باشد غيبت گرچه گفت را حقيقت بايد قاضى، نزد دادن گواهى براى. 3 

 .ندارد مانعى ظالم ظلم كردن بيان مظلوميّت، اظهار براى. 4 

 .ندارد ندارد مانعى او غيبت كند،مى گناه آشكارا و احي بدون كهكسى. 5 
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 او كه دانيممى ما و سيّدم، دكترم، مجتهدم، من: گويدمى كه كسى. ندارد مانعى غيبت پوچ، ادعاهاى ردّ  براى. 6 

 .نخورند فريب تا دهيم آگاهى مردم به است جايز نيست، صفات اين اهل

  

 

 غيبت شنيدن 

( 125)«القائل شَريكُ السّاكتُ»: خوانيممى حديث در. است مؤمن از ودفاع غيبت به ادنند گوش شنونده، وظيفه  

 .است گوينده جرم شريكِ كند، سكوت و بشنود را غيبت كه كسى

 آخرت و دنيا در را شرّ  باب هزار خداوند كند، ردّ را آن و بشنود را غيبتى كس هر: فرمود وآله عليه اهلل پيامبرصلى  

 يارى را شوندهغيبت بتواند اگر و. شودمى ثبت او براى نيز گوينده گناه داد، گوش و بود ساكت اگر ولى دد،بنمى او بر

 (126.)شودمى ذليل و خوار دنيا دو در نكند، يارى ولى كند،

 (127.)است شده دانسته شرك آن، به بودن راضى و شنيدن و كفر كردن؛ غيبت روايتى، در  

 و گوش از يك هر «مسئوال عنه كان اولئك كلّ والفؤاد البصر و السّمع انّ »: خوانيممى ءسراا سوره 36 ىآيه در  

 .نداريم را حرفى هر شنيدن حق ما بنابراين. گيرندمى قرار بازخواست مورد قيامت در انسان، دل و چشم

 :هاپيام 

 با ايمان،)« ...اجتنبوا آمنوا الّذين ايّها يا». نمايد دورى اعمال و افكار سرىيك از بايد و است تعهّدآور ايمان، -1 

 .(نيست سازگار غيبت و تجسّس و سوءظن

 گناه هاگمان برخى كه آنجايى از بنابراين. )كنيم اجتناب احتمالى گناهان از بايد حتمى، گناهان از دورى براى -2 

 «اثم نالظ بعض انّ... كثيراً اجتنبوا».( كنيم دورى ها،گمان بسيارى از بايد است،

 «اثم الظن بعض انّ». است هاانسان برائت و كرامت اعتماد، بر اصل ايمانى، ىجامعه در -3 

 سپس و ظن سوء اوّل غيبت، به ورود راه. )كرد مسدود را غيبت هاىزمينه بايد غيبت از جلوگيرى براى -4 

 «يغتب وال التجسسوا... الظن من ثيراًك ااجتنبو».( است كرده نهى ترتيب همان به قرآن لذا است، تجسّس و پيگيرى

 يأكل». است تنفّرآور و خباثت ملكوتى، و باطنى ديد در ولى است، دلنشين و شيرين ظاهر در گرچه گناه، - 5 

 .(است نرفته بكار تعبير نوع اين گناهى هيچ درباره و است مرده گوشت خوردن غيبت، باطن) «ميتاً اخيه لحم

 «...احدكم أيحبّ». است تمثيل و مثال از استفاده تربيت، و غتبلي هاىشيوه از -6 

 «اخيه لحم يأكل ان احدكم أيحبّ ... اليغتب». كنيم استفاده عاطفى تعبيرات از منكر، از نهى شيوه در -7 

 شامل «احدكم« )»...اليغتب».باشد كه مقامى و نژاد و سنّ  هر از است، حرام ديگران از بدگويى و غيبت - 8 

 .( شودمى... و مرد و زن جاهل، و عالم گمنام، و مشهور بزرگ، و كوچك

 «اخيه لحم». يكديگرند خونهم و برادر باايمان، مردم -9 

 نيست، حاضر چون است، گرفته قرار غيبت مورد كه شخصى ندارد، را خود از دفاع قدرت مرده كه گونه همان -10 

 «ميتاً». ندارد دفاع قدرت

 «ميتاً اخيه لحم يأكل». است درّندگى وعىن كردن، غيبت -11 

 «اللَّه واتّقوا... اليغتب». ندارد سازگارى تقوا با غيبت، -12 

 «توّاب اللّه ان اللَّه واتّقوا». دهدمى سوق توبه سوى به را انسان تقوا، -13 

 «رحيم توّاب اللَّه ان. ..باليغت». كرد جبران را گذشته گناه توانمى توبه با ندارد، وجود بستبن اسالم در -14 

 «رحيم توّاب». است رحمت با همراه خداوند، عذرپذيرى -15 
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 «رحيم توّاب». اوست رحمت از اىجلوه خداوند، پذيرى توبه -16 

 إِنَّ  أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِندَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ  فُواْارَلِتَعَ قَبَآئِلَ    وَ شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأُنثَى ذَكَرٍ مِّن خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَآ« 13» 

 خَبِير   عَلِيم  اللَّهَ

 همانا بشناسيد، را يكديگر تا داديم قرار هاقبيله و هاتيره را شما و آفريديم زن و مرد از را شما ما! مردم اى 

 .است يرخب داناى خدا همانا شماست،    تقواترين با خدا، نزد شما ترينگرامى

 :هانكته 

 ىروحيّه از برخاسته كردن، غيبت و مسخره چون: اندگفته و دانسته قبل آيات با مرتبط را آيه اين مفسّران بعضى  

 .نژاد و جنس نه تقواست، كرامت، و برترى مالك: فرمايدمى آيه اين است، ديگران تحقير و خودبرتربينى

 بشرى هاىويژگى در تفاوت اصل مرد، و زن آفرينش در مساوات اصل: تاس شده اشاره مهم اصل سه به آيه دراين  

 هجرت و توانايى امانت، سابقه، علم، قبيل از هايىمالك قرآن، ديگر آيات در البتّه. است برترى مالك تقوا كهاين اصل و

 .خوردمى چشم به نيز

 :هاپيام 

 «جعلنا خلقنا،». است خداوند كار اينها كه نيست تخاراف مالك بودن، وقوم قبيله فالن از يا بودن، زن يا مرد -1 

 براى نه است، يكديگر شناسائى براى و حكيمانه شود،مى ديده هاانسان نژاد و قيافه و شكل در كه هايىتفاوت -2 

 «لتعارفوا». تفاخر

 «لّهعندال اكرمكم». است مهم خداوند نزد در كرامت كسب است، زودگذر مردم نزد در كرامت -3 

 را نظامى و اجتماعى فرهنگى، فكرى، اقتصادى، اقليمى، اى،قبيله قومى، حزبى، نژادى، هاىتبعيض تمام قرآن، -4 

 «أتقاكم عنداللّه اكرمكم ان». داندمى تقوا را فضيلت مالك و شماردمى مردود

 اكرمكم انّ». است داده رقرا تقوا را فطرى ىخواسته اين مسير اسالم و است انسان فطرت در جويى،برترى - 5 

 «أتقاكم عنداللّه

 «خبير عليم». شناسدمى خوب را همه خدا كه نكنيم آن به تظاهر و تقوا ادّعاى -6 

 لَا رَسُولَهُ وَ  اللَّهَ تُطِيعُواْ نوَإِ قُلُوبِكُمْ فِى الْإِيمَانُ يَدْخُلِ لَمَّا وَ أَسْلَمْنَا قُولُواْ وَلَكِن تُؤْمِنُواْ لَّمْ قُل آمَنَّا الْأَعْرَابُ قَالَتِ« 14» 

 رَّحِيم   غَفُور  اللَّهَ إِنَّ شَيْئاً أَعْمَالِكُمْ    مِّنْ  يَلِتْكُم

 ايمآورده اسالم: بگوئيد بلكه ايد،نياورده ايمان هنوز شما: بگو آنان به ايم،آورده ايمان ما: گفتند نشينباديه اعراب آن 

 كم شما اعمال از    اىذرّه خداوند كنيد، اطاعت را رسولش و خدا اگر و است نشده دوار شما دلهاى در ايمان هنوز و

 .است مهربان آمرزنده خداوند همانا. كندنمى

 :هانكته 

 مِن و»: است شده تجليل آنان از توبه ىسوره در چنانكه بودند، مؤمن آنان بعضى كه نشينانندباديه اعراب، از مراد  

 ايمان ادّعاى و پنداشتندمى بودند آنچه از باالتر را خود آنان از بعضى ولى ،(128)«اآلخر اليومِ و بِاللَّهِ نؤميُ مَن االَعراب

 .نبودند بيش مسلمانى تازه يك كه حالى در كردند،مى

 ايمان با اسالم تفاوت 

 .عمق در تفاوت. 1 

 مَن و» ىآيه مناسبت به وآله عليه اهلل صلىقصاد امام. است قلبى تمسّك ايمان ولى است، ظاهرى رنگ اسالم،    

( 130)«الوثقى بِالعُروَة استَمسَك فقد» ىآيه تفسير در و است، اسالم الهى رنگ: فرمود( 129)«صِبغَة اللَّه من اَحسَنُ

 (131.)است ايمان همان الهى، محكم ريسمان به تمسّك: فرمود
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 .انگيزه در تفاوت. 2 

 امام. است معنوى حتماً ايمان ىانگيزه ولى است، مادّى منافع به رسيدن يا حفظ آوردن، مسالا ىانگيزه گاهى    

 پاداش ولى شود،مى حالل مسلمانان با ازدواج و شودمى حفظ انسان خون آوردن، اسالم با: فرمودند السالم عليهصادق

 (132.)است قلبى ايمان اساس بر اخروى

 .عمل در تفاوت. 3 

 االيمانُ »: خوانيممى حديث در چنانكه باشد، عمل همراه بايد ايمان ولى است، ممكن عمل بدون م،اسال اظهار    

 .نيست نهفته ايمان اسالم در ولى است، نهفته اسالم ايمان، در بنابراين( 133)«بالعَمَل اِقرار   االسالم و وعَمَل اِقرار 

 گرفته قرار مسجدالحرام وسط در كه شده تشبيه كعبه به وايمان الحرام مسجد به اسالم، ديگرى، حديث در    

 (134.)است

 رسدمى خدا به آن وسيله به انسان و شودمى مستقر قلب در كه است چيزى ايمان،: فرمود السالم باقرعليه امام    

 قلب در رچهگ گردد،مى ظاهر رفتار و گفتار در كه است چيزى اسالم ولى. كندمى تصديق را قلبى باور آن عمل، و

 (135.)باشد نگرفته جاى

 .رتبه در تفاوت. 4 

 مردم ميان در و است تقوا از باالتر يقين، و ايمان از باالتر تقوا، و اسالم از باالتر ايمان،: خوانيممى حديث در    

 (136.)نيست يقين از تركمياب چيزى

 :هاپيام 

 «آمنّا راباالَع قالتِ و». ندهيم گوش شعارى و ادّعا هر به -1 

 «تؤمنوا لم قل». كنيم مهار را نابجا ادّعاهاى -2 

 «اَسلَمنا قولوا». نكند مطرح را خود هست آنچه از بيش و كند حفظ را خود حريم كس هر -3 

 «قلوبكم فى». است مربوط دل به ايمان، ولى است، ظاهرى امرى اسالم، -4 

 فى االيمان يَدخُل لمّا و». نشوند نااميد كمال به رسيدن از كه گفت سخن اىگونه به بايد كمال مدّعيان با - 5 

 «قلوبكم

 «...رسوله و اللَّه تُطيعوا ان و... االيمان يدخل لما». زبانى ادّعاى نه است، عملى اطاعتِ ايمان، به رسيدن راه -6 

 بايد كه است پيامبر عصمت ىنشانه اين و است آمده خدا از اطاعت كنار در وآله عليه اهلل پيامبرصلى از اطاعت -7 

 «ورسوله اللَّه تُطيعوا ان». كرد اطاعت وچرا چون بدون را او

 حقوق از اىذرّه كه است آن صحيح مديريّت. )كندنمى كم را انسان عمل پاداش از اىوذرّه است عادل خداوند، - 8 

 «شيئاً اعمالكم من يَلِتكم ال».( نشود گذاشتهكم ديگران

 «رحيم غفور اللّه انّ... تطيعوا». است الهى رحمت و بخشش دريافت زمينه رسول، و اخد از اطاعت -9 

 هُمُ  أُوْلَئِكَ اللَّهِ سَبِيلِ فِى وَأَنفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ جَاهَدُواْ    وَ يَرْتَابُواْلَمْ  ثُمَّ وَرَسُولِهِ  بِاللَّهِ  آمَنُواْ الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا« 15» 

 لصَّادِقُونَ ا

 راه در خود جانهاى و اموال با و نشدند ترديد دچار و آورده ايمان ورسولش خدا به كه هستند كسانى تنها مؤمنان، 

 .راستگويانند( ايمان ادّعاى در)    كه اينانند. كردند جهاد خدا

 واقعى مؤمن سيماى 

 :است واقعى مؤمن سيماى سيمتر كه شده شروع «المؤمنون انّما» جمله با قرآن ىآيه چهار  
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 ربّهم على و ايماناً زادتهم آياته عليهم تُليت اذا و قلوبهم وَجِلتْ  اللَّه ذُكر اذا الّذين المؤمنون انّما. »1 

 آيات كه همين و لرزدمى دلهايشان شود، برده خداوند نام هرگاه كه هستند كسانى واقعى مؤمنان( 137)«يَتوكّلون

 .كنندمى تكيه خدا بر وتنها گرددمى افزوده ايمان به آنان ظرفيت شود، وتتال آنان بر الهى

( 138«)...يَستأذِنوه حتّى يَذهَبوا لم جامع امرٍ  على معه كانوا اذا و رسوله و باللّه آمنوا الّذين المؤمنون انّما. »2 

 هستند، پيامبر با جمعى دسته ارك يك در هرگاه و دارند ايمان رسولش و خدا به كه هستند كسانى واقعى مؤمنان

 .شوندنمى خارج صحنه از حضرت ىاجازه بدون

 

 .آيه همين در ديگر بار و« ...اخوة المؤمنون انّما» دهم، آيه در بار يك است؛ شده مطرح سوره همين در. 4 و 3 

 قرآن كه همانان. نيمكمى كشف را واقعى و صادق مؤمنان سيماى بگذاريم، هم كنار در را آيه چهار اين اگر    

 كسانى واقعى مؤمنان بنابراين «الصادقون هم اولئك»و( 139)«حقّا المؤمنون هم اولئك»: است فرموده شاندرباره

 :كه هستند

 «قلوبهم وَجِلَت اللَّه ذكر اذا»... . و مقام و مال با نه بتپد، خدا ياد به آنان دلهاى. 1 

 عامل و عاشق متعهّد، الهى؛ پيام هر برابر در و نيست كارشان در توقّفى و هستند تكامل و حركت حال در دائماً. 2 

 «ايمانا زادتهم آياته عليهم تُليت اذا و». هستند

 «يَتوكّلون ربّهم على»... . و غرب و شرق به هاىوابستگى و قراردادها نه خداست، به ايمان آنان گاهتكيه تنها. 3 

 كانوا اذا». وفادارند او به نسبت و كنندنمى حركتى او دستور بدون و هستند ىاله رهبر پيرو اجتماعى، نظام در. 4 

 «يَستأذنوه حتّى يَذهَبوا لم جامع امرٍ  على معه

 «اخوة المؤمنون انّما». كنند نگاه برادرى چشم به همه با و ندانند ديگران از برتر را خود. 5 

 ىدرجه به دانند،مى آنچه به عمل خاطر به و است فطرت و عقل لم،ع اساس بر ايمانشان. است پايدار آنان ايمان. 6 

 «يَرتابوا لم ثمّ ». كندنمى ترديد دچار و دلسرد را آنان شيرين و تلخ حوادث و تبليغات و اندرسيده يقين

 «انفسهم و باَموالهم جاهدوا و». كنندمى دفاع مكتب از وجان مال با باشد، الزم كجا هر. 7 

 :هاپيام 

 نشان را كامل الگوهاى هم و «اتقاكم عنداللّه اكرَمَكم انّ» كند،مى بيان را كمال معيار و مالك هم قرآن، -1 

 «...الّذين المؤمنون انّما». دهدمى

 «رسوله و باللّه آمنوا». است الزم خداوند به ايمان كنار در پيامبر، به ايمان -2 

 «يَرتابوا لم ثمّ ». است آن در يدترد عدم و پايدارى واقعى، ايمان ىنشانه -3 

 «...جاهدوا... الّذين المؤمنون انّما». شودمى شناخته عمل راه از كه است باطنى امرى ايمان، -4 

 مال و جان از گذشت به ايمان كمال)« ...انفسهم و باموالهم جاهدوا». نيست بيش شعارى جهاد، بدون ايمان - 5 

 .(است

 «اللّه سبيل فى... جاهدوا». باشد خدا راه در بايد جانى، و مالى ادجه اسالم، فرهنگ در -6 

 عَلِيم   ءٍشَىْ  بِكُلِ  وَاللَّهُ  الْأَرْضِ    فِى وَمَا السَّمَوَاتِ فِى مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ  بِدِينِكُمْ اللَّهَ  أَتُعَلِّمُونَ قُلْ« 16» 

 در را آنچه و هاآسمان در    را آنچه خداوند كه حالى در نيد،كىم آگاه خود ايمان و دين از را خدا شما، آيا: بگو 

 ؟!است دانا چيزى هر به خداوند و داندمى است زمين
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 :هانكته 

 به نياز كه شد نازل آيه اين. است صادقانه ما ايمان كه گفتند وآله عليه اهلل صلىاكرم پيامبر به سوگند با گروهى  

 .است آگاه يزچ همه به خداوند نيست، سوگند

 چنانكه است، پسنديده بسيار باشد، اطمينان كسب ويا واصالح ارزيابى براى اگر خدا، اولياى به خود عقائد ىعرضه  

 باشد، رياكارانه عقائد ىعرضه اگر امّا. كرد عرضه السالم عليههادى امام به را خود عقائد حسنى عبدالعظيم حضرت

 .است وتوبيخ سرزنش جاى

 :هاپيام 

 اهلل صلى خدا رسول نزد گروه اين كهاين با. خداست نزد تظاهر حقيقت در وآله عليه اهلل پيامبرصلى نزد تظاهر -1 

 «...اللّه أتُعلّمون»: فرمايدمى قرآن ولى كردند، تظاهر وآله عليه

 «...يعلم لّهوال... أتعلّمون». باشيم نداشته تظاهر و ادّعا داند،مى را چيز همه كه خداوندى برابر در -2 

 «عليم شى وهوبكل... يعلم». داندمى را چيزى هر خصوصيّات وهم است آگاه اشيا وجود به هم خداوند، -3 

 كُنتُمْ  نإِ لِلْإِيمَانِ هَدَاكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ    يَمُنُّ اللَّهُ بَلِ إِسْالَمَكُم عَلَىَّ تَمُنُّواْ لَّا قُل أَسْلَمُواْ أَنْ  عَلَيْكَ يَمُنُّونَ« 17» 

 صَادِقِينَ

 كه است خداوند اين بلكه ننهيد، منّت من بر را آوردنتان اسالم: بگو. اند آورده اسالم كه گذارندمى منّت تو بر آنان 

 .گوييدمى راست اگر كرد، هدايت ايمان سوى    به را شما كه دارد منّت شما بر

 :هانكته 

 وآله عليه اهلل صلى اسالم پيامبر بر منّتى را خود آوردن اسالم سد،ابنى ىطائفه مثل مسلمانان از بعضى  

 عمل اين از را آنان آيه اين. باشى ما قدرشناس بايد تو و آورديم روى اسالم به باز آغوش با ما: گفتندمى و دانستندمى

 .فرمود نهى

 وارث قصص، سوره 5 ىآيه در و بياان فرستادن عمران،آل سوره 164 ىآيه در و ايمان نعمت آيه، اين در خداوند  

 الهى، هدايت نعمت ها،نعمت ترينمهم كه دهدمى نشان اين و است شمرده مردم بر خود منّت را مستضعفان كردن

 .باشدمى حقّ حكومت و معصوم رهبرى

 :هاپيام 

 «يمنّ للَّها لب». خداست جانب از منّتى و الهى بزرگ نعمت اسالم، پذيرش و اسالم به شدن هدايت -1 

 «علىّ التمنّوا». ندارد نيازى و احتياج ما عبادت و ايمان و اسالم به خداوند -2 

... يمنّ اللَّه بل... التمنّوا». او بر گذاشتن منّت نه است، دانستن خداوند دارمنّت را خود صادقانه، ايمان ىنشانه -3 

 .(داندمىن خدا طلبكار را خود واقعى مسلمان) «صادقين كنتم ان

 دهدمى آنگونه را پيامبرش بر منّت پاسخ خداوند. )خداست بر گذاردن منّت حقيقت در پيامبر، بر نهادن منّت -4 

 «...يمنّ اللَّه بل... عليك يمنّون».( اندگذاشته او بر منّت گويا كه

 ىمرحله به را شما خداوند كه حالى در «اسلموا ان عليك يمنّون» گذاريد،مى منّت را خود آوردن اسالم شما - 5 

 «لاليمان هداكم». است فرموده هدايت ايمان

 چنين ظاهر در نيز منافقان زيرا اسالم، به تظاهر نه «لاليمان هداكم» است، ايمان انسان، تكامل نهايىِ  مقصد -6 

 .باشندمى

 تَعْمَلُونَ بِمَا ر صِيبَ  وَاللَّهُ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ غَيْبَ يَعْلَمُ اللَّهَ إِنَّ « 18» 

 .بيناست كنيدمى    عمل آنچه به خداوند و داندمى را زمين و هاآسمان نهان خداوند همانا 
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 :هاپيام 

 «االرض و السموات غيب يعلم اللّه انّ». است بسيارى نامكشوف و نهفته اسرار زمين، و هاآسمان در -1 

 واژه ها،آسمان مورد در. )است زمين و هاآسمان غيب از تريدهپيچ مراتب به گاهى بشر، پنهان هاىانگيزه -2 

 .(است آمده «بصير» واژه ها،انسان عمل مورد در و رفته كار به «يعلم»

 آن بر آگاهى كه است قلبى اخالص اساس بر بلكه نيست، وشعار منّت تظاهر، اساس بر ارزشها توحيد، مدار در -3 

 ايمان چگونه داند،مى را هستى پنهان و غيب كه خداوندى) «االرض و السموات غيب لميع اللَّه انّ ». خداست مخصوص

 (داند؟نمى را ما درونى

 بما بصير واللّه». كندمى دقّت خود گفتار و رفتار در باشد، داشته ايمان خداوند وبصيرت علم به انسان اگر -4 

 دقّت خود وحركات كلمات در كنند،مى ضبط را ما صداى اي و گيرندمى را ما فيلم اىروزنه از بدانيم اگر) «تعملون

 .(كنيممى بيشترى

 اللَّه ان». نيست موقّت و ترديد قابل جانبه، يك سطحى، اجمالى، او، علم. است او بصيرت با همراه خداوند علم - 5 

 «...بصير واللَّه... يعلم

  

 «العالمين ربّ للّه والحمد»    

 

 

 

 بخش اقتصاد و اوصاف قرآن

 بسمه تعالی

نازل شده است؛ اما چرا به زبان عربى؟ و آيها الفهاع عربهى  صلى اهلل علیه و آلههكه قرآن از سوى خدا بر پیامبر اكرم  ترديدى نیست -1

 است؟ صلى اهلل علیه و آلهقرآن نیز از سوى خدا است، يا اين الفاع از زبان پیامبر 

كه عرب زبان بودند ـ يك جريان طبيعـى  - عليه و آله صلى اهللنزول قرآن به زبان عربى با توجه به مخاطبان نخستين و شخص پيامبر 

هر سخنورى، مطالب خويش را با زبان مخاطبان مستقيم خود، بيان مى كند. خداوند متعال نيز در فرسـتادن پيـامبران و  است و

 ابالغ پيام هاى خويش، همين رويه را به كار گرفته است.

 :در اين باره، توجه به چند نكته مهم بايسته است

زبانى خاص دارد و آن عربى فصيح و مبين است؛ ولى زبان و فرهنگ آن، . قرآن كريم اگر چه براى تنزل در اين عالم، نياز به يك

است كه قابل فهم براى همگان است و تنها در اين صورت، مى تواند جهانى باشد. اگر فرهنگ قرآن، مربوط « زبان فطرت»همان 

 .شود جهانىبه اين صورت هيچ گاه نمى توانست به يك نژاد و گروه خاصى بود، 

همان طور كه ايجاد حقيقت وحى، اختصاص به ذات خداوند متعال دارد؛ تنزل آن حقيقت به لبـاس عربـى مبـين و الفـا  دوّم. 

اى لفظـى ، از سوى خداوند تعيين شده و از همين رو آرايش هـهم مانند مفاهيم آن الفا  قرآن كريم واعتبارى نيز كار او است. 

هـم بـه ايـن ، بـا قـرآن پيـامبرتفاوت سبك بيان و عبارت هاى روايـات دد قران و آيات متع .قرآن، يكى از وجوه اعجاز آن است

 موضوع داللت  دارد
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. اعراب، اولين گروه مخاطب پيامبر بودند در نتيجه بايد اين پيام را به خوبى درك مى كردند. پس حكمت اقضا مى كـرد تـا سوم

 .چند منحصر به عرب زبانان نبود بيتى و زبان فطرى قرآن، رنگ و زبان عربى بگيرد؛ هراصول تر

 

 

چرا در روايات بر خواندن عبارات عربى قرآن تأكید شده و چرا نگاه به قرآن عبادت است ولى لفظ فارسى چنهین مزيتهى را  -2

 ندارد؟

 :اين امر داليل متعددى دارد؛ از جمله

وحدت و پيوند بين المللـى دينـى، باعـث تأكيـد بـر ميان همه پيروان و در واقع فراهم ساختن نوعى ايجاد زبانى مشترك در  .1

 .قرائت و حفظ زبان عربى شده است

كه به زبان هاى ديگـر برگردانـده  وقتیخود، عميق تر درك مى شود تا  اصلیروح و محتواى هر پيام و سخنى در قالب زبان  .2

و كامل به هيچ زبـانى نبـوده و نيسـت. ترجمـه  بسيار بلند و عالى است، هرگز قابل ترجمه دقيقشود و قرآن كه داراى مضامين 

 هاى قرآن معموالً نارسا و در مواردى داراى غلط است.

قرآن عالوه بر محتواى مطالب، از لطافت زيبايى و نكات ادبى عجيبى برخوردار است كه خود يكى از وجـوه اعجـاز قـرآن مـى . 3

 الب هيچ ترجمه اى بيان شدنى نيستباشد و در ق

نازل فرموده، يكى از شيوه هاى حفظ قـرآن  صلى اهلل عليه و آلـهيب بر استفاده از همان الفاظى كه جبرئيل بر پيامبر اكرم تشويق و ترغ

يـف آن تحر -در صـورت تحريـف -از تحريف است؛ چنان كه وقتى مطلبى نزد همگان با يك قرائت معين به اثبات رسيده باشد، 

م وقايعى نقل شده است كه مسلمانان حتى نسبت به جـا بـه جـايى يـا حـذف يـك مشخص خواهد شد. از اين رو در تاريخ اسال

 .، حساسيت نشان مى دادند«واو»

زبان عربى بنا به آنچه در روايات آمده است برترين و بهترين زبان ها است و همين كه آخرين دين و كامل ترين دين به زبان  .4

 .  آن داراى اعجاز است به اين زبان نازل شده در برتر بودن آن كافى استربى نازل شده و تنها كتاب معجزه الهى كه الفاع

در پايان گفتنى است، اگرچه تالوت قرآن و نگاه به آيات آن ثواب دارد اما به هر مقدار تالوت آيـات همـراه بـا دقـت و تفكـر  .5

 .هاى آخرتى بيشتر بهره مند خواهيم بود باشد از فوايد اين جهانى و ثواب

 

 

عده اى مى گويند اينكه قرآن گفته كسى نمى تواند متنى مانند قرآن بیاورد، مختص قرآن نیست، مثالً براى اشعار حهافظ و   -3

 است؟ سعدى و يا متون مالصدرا نیز نظیر وجود ندارد و كسى نمى توانند همانند آن را بیاورد؟ آيا اين تحدى قرآن منطقى 

تحدى تنها در قالب الفا  و زيبايى هاى شعر خالصه نمى شود بلكه مى توان گفـت: اسـاس ايـن در اين باره بايد دانست؛ مسأله 

تحدى در مورد حقايق جهان هستى و وقايع تاريخ پيامبران و دقايق هدايت انسان است كه قرآن آن را بيـان نمـوده و در قـالبى 

و رديف را ندارد و از سـوى ديگـر هماننـد نظـم اسـت و از  كه از يك سو نثر است و محدوديت قافيه بى نظير ارائه نموده، قالبى

 .زيبايى و روانى و آهنگ پذيرى برخوردار است و از مالل آورى متن ساده به دور است
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اسـت حقـايقى كـه خلـل،  قرآن مجيد به بيان موضوعات فراوانى پرداخته است؛ بهترين و جالب ترين حقايق را به بشر ارائه داده

ز بر آن راه ندارد. افزون بر آن حالوت و طراوت موجود در قرآن آميـزه اى را فـراهم آورده كـه بشـر از خلـق فساد و بطالن هرگ

به تعبير استاد مطهرى؛ بشر از خلق اين هندسه بـى نظيـر موجـود در قـرآن  .چنين اثر شگفت و ژرفى، ناتوان و عاجز مى باشد

 ناتوان است.

 به طور مثال حافظ در غزل عرفانى بسيار عالى شعر مى سـرايد .بر ديگرى برترى دارند ما آثار و اشعار شاعران هر يك در جهتىا

 فردوسى در حماسه سرايى گوى سبقت را ربوده استو 

آن، وارد شوند و بنابراين مى توان نتيجه گرفت براى هماوردى ميان صاحبان سخن و يا شاعران الزم است در ميدانى همچون قر

يانگر حقايق و اسرار جهان هستى، اخالق، احكام و تاريخ باشد و با نظم و آهنگ موزون ارائه شود. در ايـن متنى آماده كنند كه ب

 .صورت براى هر داور با انصاف و صاحب فن بدون تعصب، تفاوت دو متن مشهود و محسوس خواهد بود

 

 

گفته شهده كهافران از ههدايت قهرآن  ان و كافران است؛ پس چرا در برخى آياتقرآن براى هدايت همگان به خصوص گمراه -4

 محرومند و هدايت نمى شوند؟

نخست بايد دانست، گاهى كفر و گمراهى به جهت ناآگاهى و نادانى و گاهى به جهت حق ستيزى و هواپرستى است. نـوع اول را 

 .و عمدى مى گويند« و جهل مركب كفر»و غيرعمدى و نوع دوم را « كفر و جهل بسيط»در اصطالح 

 گروه اول از طريق آگاهى بر آيات قرآن هدايت پذيرند؛

اما گروه دوم به سوء اختيار خود حق ستيزند و آيات قرآن در دل هايشان نفوذ نمى كند. از اين رو خواندن قرآن همان گونه كـه 

صـلى اهلل عليـه و ن به پيامبر است. در اين زمينه خداوند سبحا براى انسان هاى پاك دل، حجاب ها را برمى دارد؛ براى عده اى حجاب

ن تـالوت مـى كنـى قـرآ وقتـى» ؛«مَسْتُوراً حِجاباً بِاالْخِرَةِ مِنُونَوَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ ال يُو»  :فرمايدمى آلـه

 .«ه اى پوشيده قرار مى دهيمميان تو و كسانى كه به آخرت ايمان ندارند پرد

ب گاهى مادى و جسمانى است، )مانند ديوار، سنگ و پرده( و گاهى معنوى و نامحسـوس اسـت )ماننـد گنـاه و غفلـت كـه حجا

 انسان گنه كار آنها را نمى بيند ولى آنها مانع مشاهده جمال حق مى شود(. 

رار گنـاه، عالقـه و شـيفتگى بـه طالب حق نخواهد داشت. هر بار تكـ، گوش شنوايى نسبت به مگناهانسان با تكرار گناه و انس با 

باطل را دوچندان مى كند و انسان را از فضاى مصلحت دورتر مى كند و در نتيجه به جايى مى رساند كه هر آيت و نشانه حقـى 

ر جسـمى كـه بـه دليـل را به سخره نيز بگيرد؛ از اين رو قلب چنين شخصى از درك و شهود آيات الهى محروم مى شـود. نظيـ

 .ن ميوه هاى شيرين به كام او تلخ مى آيدبيمارى بهتري

 

 اگر قرآن براى همه زمان ها و مكان ها است؛ چرا از اصطالحات و فرهنگ رايج عربستان بهره برده است؟ -5

اده كرده است؛ ولـى آنچـه قرآن در بيان پيام و آموزه هاى خود، از الفا ، عبارات و مثال هاى رايج بين مردم عرب آن زمان استف

فراتر از محدوديت زمان، مكان و قوم خاصى اسـت. روشـن اسـت « پيام ها»آن مثال ها و عبارات است و  فرهنگ ساز است، پيامِ

كه اهداف قرآن، در آن مثال ها و مصاديق محدود نمى گردد؛ ولى براى تفهيم و محاوره، گريزى از آنها نيست. مفـاهيم و معـانى 
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و مصاديق، پى گيرى مى شود و نتايج معرفتى، اخالقـى و هـدايتى را بـراى عمـوم مـردم بـه ف، از رهگذر آن مثال ها بلند و ژر

 .ارمغان مى آورد

بنابراين عربى بودن قرآن و به كارگيرى بعضى از مثال هاى رايج در حجاز، به جهت آن است كه مخاطبان اوليه قرآن، مـردم آن 

ام و بيان اهداف قرآن به مردم عرب نيست؛ بلكه براى همگان و بـه طـور ، موجب محدوديت ارسال پيسامان بودند. اما زبان عربى

 هميشه، قابل استفاده است و اين دو با هم منافات ندارد؛ 

اين از ويژگى ها و معجزات قرآن است كه گاهى از عبارات و زبان ويژه يك منطقه، استفاده مى كند؛ ولى بـراى سـاير منـاطق و 

 است و گاهى تعبيرات را به گونه اى مى آورد كه چندمنظوره بوده و همه آنها پذيرفتنى است.نگ ها نيز قابل استفاده فره

البته در قرآن تنها برخى از نمونه هاى رايج در منطقه حجاز، گزينش و از آنها ياد شده است. اين مـوارد بـه گونـه اى اسـت كـه 

 .ابل توجه براى ديگران نيز مى باشدرد پذيرش جامعه بشرى و قعالوه بر ملموس بودن براى عرب ها، مو

در پايان گفتنى است؛ استفاده از زبان يك قوم، غير از استفاده از فرهنگ آن قوم است. قرآن اگرچه بـه زبـان عربـى اسـت؛ ولـى 

و آنها را يره، به مخالفت برخاسته فرهنگ نوينى را با خود به همراه آورده و در موارد بسيارى، با عناصر فرهنگى حاكم بر شبه جز

 نسخ كرده است. 

 

 

 

 چرا بعد از كشف هر حقیقت علمى ادعا مى كنیم كه اين حقیقت در قرآن بیان شده است؟ -6

 :در راستاى پاسخ به اين پرسش، نكاتى چند شايان توجه است

كه آن اشـاره ، آن گاه روشن مى شود يك. در قرآن به برخى از موضوعات اشاراتى شده است و وقتى يك مسئله علمى كشف شد

 :براى چه بوده است. در اين آيه دقت كنيد

خداست آن ذات پاكى كه آسمان ها را بدون ستونى كه مشاهده كنيد، برافراشـته »؛ «اَللّه الَّذى رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها» 

 .است

اى اين آيه در هاله اى از ابهام بـود. امـا وقتـى جاذبـه كشف شود، معن« نيوتن» تا قبل از اينكه جاذبه زمين و اجرام مادى توسط

كشف شد، معناى آن وضوح بيشترى يافت. مى دانيم كه در عالم طبيعت براى هر چيزى سببى قرار داده شده و بـر ايـن اسـاس 

 .لى آن را نمى بينيمبرافراشتن آسمان ها، بدون سبب امكان ندارد. بنابراين پايه و نيرويى وجود دارد؛ و

در تفسير برخى از آيات، مطالبى بيان شده كه بر ما روشن نيست و بايد در انتظار بمانيم تا حقايق جديـدى كشـف شـود. از  .ود

آن آسـمان  خدا كسى است كه هفت آسمان را آفريـد و ماننـد« »اَللّه الَّذى خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ»  :باب نمونه

 ود.خلق فرمها از زمين 

 منظور از هفت آسمان و هفت زمين، هنوز كامالً مشخص نيست و بايد در انتظار پيشرفت ابزار و كشفيات جديد بود.
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البته ناگفته نماند از آن رو كه علم دستخوش نوسان است و هر روز تئورى تازه اى به بازار علم مى آيد و نظريات قبلـى را يـا بـه 

دستخوش تزلزل مى سازد، لذا مفسران در تطبيق آيات قرآن با علوم روز، با احتياط و دست به عصـا راه مـى ابطال كرده يا كلى 

 .روند. به ديگر عبارت: علما و دانشمندان از اظهار اين نكات، خوددارى كرده و اجازه نمى دهند اشتباهات گذشته تكرار شود

 

 ف حفظ نكرد؟د قرآن از تحريچرا خداوند تورات و انجیل را همانن -7

 :اين باره اشاره به چند نكته شايان توجه است در

. چون اديان پيشين براى مقطع و برهه اى از تاريخ، كارآيى داشته و با پيشرفت زمان و تاريخ، بايد در آنهـا تحـوالتى حاصـل يك

 .مى شد؛ حفظ آن كتاب ها براى هميشه ضرورى نبوده است

بايد شرايط طبيعى چنين امرى فراهم باشد. در عصرهاى گذشته تكامل خط و كتابـت  به صورت اصلى، براى حفظ يك متن .دو

 .به آن ميزان نبوده است كه بتواند متنى را در بستر خويش و به صورت كامل حفظ كند

 -اشـت روايات قدسى ند. الفا  و جمالت تورات و انجيل داراى خصوصيت ويژه و متمايز از ساير كلمات اعم از كلمات بشر و هس

يد بيضـاء و عصـا  عليه السالممعجزه حضرت موسى  -و به عنوان معجزه صادر نگشته بود بلكه پيام هايى بود جهت هدايت انسان ها 

مرده زنده كردن و مريض شفا دادن بود. برخالف قرآن كه همين الفا  و آيات و سـوره هـا،  لسالم،عليه ابود و معجزه حضرت عيسى 

 .معجزه و خارق العاده اى داشت و دارد جايگاه

به عنوان دين آخر مطرح نبودند، در ايـن صـورت طبيعـى اسـت كـه اگـر تحريفـى  عليهماالسالم . دين حضرت موسى و عيسىچهار

سط شريعت بعدى ممكن است، برخالف اسالم و قرآن كه به عنوان دين آخر و كامل تـرين اديـان صورت بگيرد راه اصالح آن تو

 .استمطرح 

شايد حكمت و اراده الهى بر اين بود كه تا آخرالزمان يك كتاب معتبر آسمانى بيشتر در دست بشر نباشد تا همـه بـر گـرد  .پنج

 .ى تحريف شد و تنها قرآن مصون از تحريف باقى مانديك محور جمع گردند. به همين جهت، ديگر كتاب هاى آسمان

 

 

 

 چیست؟ چگونه مى توان استخاره كرد و شرايط آن -8

در لغت، به معناى طلب خير از خداوند متعال است كه دانا به امور و عواقب كارها اسـت. در كنـار ايـن معنـا، گـاهى  «ستخارها»

استخاره به معناى نوعى قرعه در هنگام تحيّر است كه همراه با دعا و درخواست از خداوند متعال به كار برده مى شود. ايـن نـوع 

 .م مى شودانجا قرآنسبيح و استخاره معموالً با ت

استخاره برای رفع تحير بين دو فعلی كه ترديد در انجام آن داری می باشد از اين رو در استخاره مشورت و تعقل و تفكر شـروط 

نتيجه ای نگرفت و حالـت اگر اگر بعد از فكر كردن و مشورت كردن  يعنی مهمی می باشد كه بايد قبل از استخاره صورت بگيرد

 خاره بپردازد.به استباقی بود  ترديد
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شـيعيان  علـيهم السـالم،روايات، استخاره به معناى طلب خير از خداوند متعال، بسيار مورد سفارش قرار گرفته است، و ائمه اطهار  در

 .را ترغيب كرده اند كارهاى خود را بر اساس استخاره انجام دهند

ما استخاره را آموزش مى دهـيم، همـان « »عَلَّمُ االِسْتِخَارة كَمَا نَتَعَلَّمُ السُّورَه مِنَ الْقُرْآنِكُنَّا نَتَ»باقر عليه السالم فرموده است:  امام

 .«گونه كه سوره قرآن را آموزش مى دهيم

تخاره كننده بيفتد، مى بايست از آن راضـى دوم تصريح دارد كه پس از طلب خير از خداوند متعال، هر اتفاقى كه براى اس روايت

 .دباش

آن گاه كـه اسـتخاره كـردم، بـاكى « »... مَا أُبَالِى إِذَا اسْتَخَرْتُ اللَّهَ عَلَى أَیِّ جَنْبِی وَقَعْتُ»... نيز فرموده است:  عليه السالمصادق  امام

 «ندارم كه چه بر من واقع مى شود

رده و خداوند متعال نيز به خير او آگاه تر جو كرد كه استخاره كننده، خود را به خدا سپ آن را بايست در اين نكته جست و دليل

 .است. بنابراين در صورت عمل بر اساس استخاره، هر اتفاقى كه بيفتد، بايد ايمان داشته باشد كه خير او در آن بوده است

 

 

 

 صیغه نذر چیست و آيا جمله خاصى دارد؟ -9

 فقيـر بـه مبلغـى كـه كنـد مى نذر اش افتن بيمارىصيغه خاصى دارد ؛ براى مثال شخصى در مورد شفا يهمه مراجع: آرى، نذر 

البته الزم نيست به عربى بخواند. همين انـدازه «. الْفَقيرَ كَذا اُعْطِىَ اَن عَلىَّ فَلِلّهِ مَرَضى  اللّه شَفَى اِنْ»: گويد مى چنين پس ؛ بدهد

 ن مبلغ را به فقير بدهم.ى من شفا يابد، براى خدا بر عهده من است كه فالكافى است كه بگويد: اگر بيمار

  آيا تغییر نذر جايز است؟  -10

 در را حلـيم يا بدهد؟ ديگرى خوراكى آن جاى به تواند براى مثال كسى كه نذر كرده در روز عاشورا، به مردم حليم بدهد، آيا مى

 برساند؟ مصرف به محرم ماه ديگر روزهاى

جايز نيست ؛ بلكه بايد به همان صورت كه نذر كرده، عمـل كنـد و  مراجع: اگر نذر طبق صيغه معتبر شرعى بوده، تغيير آنهمه 

 در غير اين صورت تغيير مورد نذر، اشكال ندارد.

  آيا عمل به نذر فورى است؟ -11

 يد بالفاصله اين كار را بكند؟مثالً چنانچه شخص نذر كند كه اگر حاجتش برآورده شود، ده روز روزه بگيرد ؛ آيا با

 .بگيرد روزه بالفاصله حاجتش، شدن برآورده از بعد نيست الزم نكرده، معيّن زمان ها گرفتن روزههمه مراجع: اگر براى 

 تبصره. البته سهل انگارى و كوتاهى در عمل به نذر، جايز نيست
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