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بسمه تعالی

ــان  ــه بی ــم« ک ــرآن کری ــده ق ــات برگزی ــیر آی ــاب »تفس کت
ــه  ــم می باشــد؛ ب ــرآن کری ــی در ق ــه موضوعــی اخالق 40 آی
ســفارش گــروه آمــوزش و پژوهــش ســازمان اوقــاف و امــور 
خیریــه تهیــه شــده اســت. ایــن کتــاب کــه جهــت اجــرای 
ــرآن  ــده ق ــات برگزی ــیر آی ــوان »تفس ــا عن ــی ب دوره آموزش
ــان  ــام آموزشــی کارکن ــده اســت، در نظ ــن ش ــم« تدوی کری
ــوب  ــی محس ــی و اجتماع ــای فرهنگ ــزو دوره ه ــت ج دول
می شــود و بــه منظــور آگاهــی بخشــی بــه کلیــه کارمنــدان 
در زمینــه آشــنایی بــا تفســیر برخــی از آیــات الهــی می باشــد 
ــان  ــی کارکن ــل اخالق ــد فضائ ــی آن رش ــدف اصل ــه ه ک

ــد. ــه می باش ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق س
میــزان ســاعت آموزشــی ایــن دوره کــه بصــورت غیرحضوری 
ــاس  ــه براس ــد ک ــاعت می باش ــد، 28 س ــد ش ــزار خواه برگ
ــه راهبــری آمــوزش و توانمندســازی ســازمان  ــه کمیت مصوب
بــه شــماره 92/699343 مــورخ 1392/8/4 بــه افــرادی کــه 
ــی  ــه آموزش ــد، گواهینام ــب نماین ــره کس ــد نم ــاد درص هفت

)معــادل 28 ســاعت( اعطــا خواهــد شــد.
 در پایــان ضمــن تشــکر از مؤسســه فرهنگــی قــرآن و عترت 
نورالثقلیــن از مؤلفیــن محتــرم ایــن اثــر حجج اســالم آقایــان: 
ســیدمصطفی حســینی، ســید مهدی هاشــمی و علی قاســمی 

ــردد. ــکر می گ تش

معاونت فرهنگی و اجتماعی
زمستان 1392
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برخی مقدمات مباحث اخالقی

1

تقوا؛ مالک برتری

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ای مـردم! مـا شـما را از یك مـرد و زن آفریدیم و ملت ها 
و قبیله هـا قـرار دادیـم تـا یكدیگـر را بشناسـید. بی تردید 
گرامی تریـن شـما نزد خـدا پرهیزكارترین شماسـت. یقینا 

خـدا دانا و آگاه اسـت )حجرات،13(  

بیـان: از  آن جـا كـه همـه ی انسـان ها بنـدگان و مخلوقات 

خداونـد هسـتند، تفاوت هـای ظاهـری و جسـمی آنـان 
معیـار برتـری آنـان بـر دیگـری نمی گـردد؛ همانطوركـه 
دارایی هـا و مقامـات دنیایـی آنان نیز معیار فضیلت كسـی 
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نیسـت؛ زیـرا مالكیـت حقیقـی همـه ی آن دارایی هـا نیـز 
بـرای خداسـت. بنابرایـن، تنهـا مـاک فضیلـت و برتری 
انسـان ها بـر یكدیگـر، میـزان عبودیـت و بندگـی آنـان و 
بـه تعبیـر دیگر، تقوای ایشـان اسـت. آیه ی فـوق -عاوه 
بـر رّد هـر گونه تبعیض نـژادی، قومی و قبیلـه ای و مانند 

آن- بـر همیـن مطلب تأكیـد دارد.

ــت  ــار فضیل ــوا معی ــود: تق ــت می ش ــه برداش ــن آی از ای

ــه  ــبت ب ــد نس ــت و نبای ــد اس ــزد خداون ــخاص ن اش
انســان ها از منظــر ویژگی هــای جســمی، اقتصــادی، 

ــرد. ــگاه ك ــی و ...  ن علم

آیات متناسب: بقره/2-5، اعراف/26، آل عمران/102.

:  »إنَّ التَّقـوى ُمنَتهـى  روایـت متناسـب: پیامبـر اكـرم 

رَِض اللّـه ِمـن ِعبـاِدِه َوحاَجِتـُه ِمـن َخلِقـِه؛ به درسـتی كه 

از  بنـدگان و خواسـتش  از  نهایـت خشـنودی خداونـد 
كنزالعمـال، ح28731 مخلوقـات، تقواسـت.« 
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2

تقوا؛ راه گشای مشکالت

... ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ
... و هـر كـه از خـدا پـروا كنـد، خـدا بـرای او راه بیرون 
شـدن ]از مشـكات و تنگناهـا را[ قرار می دهـد.)2( و او 
را از جایـی كـه گمـان نمی كنـد روزی می دهـد، و كسـی 
كـه بـر خدا تـوكل كنـد، خـدا برایـش بـس اسـت، یقینًا 
خـدا فرمـان و خواسـته اش را ]بـه هـر كس كـه بخواهد[ 
می رسـاند؛ قطعـًا بـرای هـر چیـزی انـدازه ای قـرار داده 

است.)طاق/3(

بیـان: تقـوا و خداترسـی عاوه بـر آثار روحـی و معنوی 

فـراوان، آثـار محسـوس دنیـوی نیـز دارد. یكـی از ایـن 
آثـار، آن اسـت كـه خداونـد درهـای رحمت خـود را بر 
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پرهیزكاران گشـوده و آنان را از تنگناها و مشـكات مادی 
نیـز بیـرون می آورد. هم چنیـن رزق و روزی  خـود را -از 
راهـی كـه مؤمنـان احتمالـش را هـم نمی دهنـد- بـر آنان 
سـرازیر سـاخته و ایشـان را به خواسته هایشـان می رساند. 
ایـن امـر بـدان جهت اسـت كـه تمـام موجودات هسـتی 
اعـم از آسـمان ها و زمیـن و جانـداران و بـه طـور كلـی، 
نظـام خلقـت بر اسـاس حـّق )پذیـرش فرمـان خداوند و 
اطاعـت از او( آفریـده شـده اسـت )حجـر،85( و متقیـن 
چـون در مسـیر روشـن و متناسـب بـا نظـام خلقـت قدم 
بـر می دارنـد، از بـركات آن متنعـم و مشـمول نامایمات 
نمی گردنـد. البتـه مقصـود از تقـوا و تـوكل در ایـن آیـه، 
نفـی حركـت و تـاش بـرای بـه دسـت آوردن روزی 

نمی باشـد.

از ایـــن آیـــه برداشـــت می شـــود: تقـــوا راه گشـــای 

مشـــكات و ســـبب برخـــورداری انســـان از حمایـــت 
همـــه  جانبـــه ی خداونـــد اســـت.

آیات متناسب: طاق/4و5، اعراف/96، انفال/29

َوَجـلَّ يَقـى  : »إنَّ اللّـه َعزَّ روایـت متناسـب: امـام باقـر 

ِبالتَّقـوى َعـِن الَعبـِد ما َعـزَُب َعنـُه َعقلُـُه َويَُجـّى ِبالتَّقوى 

َعنـُه َعـاُه َوَجهلَـُه؛ خداونـد بـه وسـیله ی تقوا بنـده را از 

آنچـه كـه عقلـش بـه آن نمیرسـد، حفـظ و كوردلـی و 
نادانـی او را بـر طـرف  می سـازد.« التوحیـد، ص127
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3

محاسبه و مراقبه ی نفس

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ 
ای اهـل ایمـان! از خـدا پـروا كنیـد و هـر كسـی بایـد با 
تأمـل بنگـرد كـه بـرای فـردای خـود چـه چیـزی پیـش 
فرسـتاده اسـت، و از خـدا پـروا كنیـد؛ یقینـًا خـدا بـه 
آنچـه انجـام می دهیـد آگاه اسـت.)18( و ماننـد كسـانی 
مباشـید كـه خـدا را فرامـوش كردنـد، پس خدا هـم آنان 
را دچـار خودفراموشـی كـرد؛ اینـان بـدكار و نافرمان اند.

)19()حشر( 
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بیـان: بی گمـان توجـه به نفـس -كـه از آن در علم اخاق 

نقـش  می شـود-  یـاد  نفـس«  مراقبـه ی  و  »محاسـبه  بـه 
بسـزایی در خودسـازی و رشـد و كمـال اخاقـی انسـان 
دارد. توجـه بـه نفـس  بـه ایـن معناسـت كـه انسـان در 
همـه ی لحظـات زندگی، از نفـس خویش مراقبـت نماید 
تـا بـه اعمـال نیـك روی آورد و دچـار لغـزش نگـردد؛ 
سـپس اعمـال نیـك و بـد خویـش را بـه شـماره آورده و 
بـرای اعمـال نیك، شـكرگزاری و بـرای گناهان اسـتغفار 
نمایـد. آنـگاه اعمـال روزانـه ی خـود را بـا روز گذشـته 

مقایسـه و میـزان پیشـرفت خویـش را بسـنجد.

از ایـن آیـه برداشـت می گـردد: انسـان بایـد همـواره بـه 

نفـس خـود توجه نموده و از خویشـتن نسـبت بـه اعمال 
نیـك یـا بـد حساب رسـی نماید.

آیات متناسب: مائده/105، نازعات/40 و41.

: »َحاِسـُبوا أَنُْفَسـكُْم َقْبَل  روایـت متناسـب: پیامبر اكرم 

أَْن تَُحاَسـُبوا؛ ]از خویشـتن[ حساب رسـی نمایید؛ پیش از 

آن كه به حسـاب شـما رسـیدگی شود.«
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4

یاد خدا؛ مایه ی آرامش دل ها

مب ىب يب جت حت ختىت 
يت جث مث ىث يث

]بازگشـتگان بـه سـوی خدا[ كسـانی ]هسـتند[ كـه ایمان 
آوردنـد و دل هایشـان بـه یـاد خـدا آرام می گیـرد، آگاه 
باشـید! دل هـا فقط به یـاد خـدا آرام می گیـرد. )رعد/28(

در  آدمـی  مسـتمر  كوشـش  و  تـاش  از  هـدف  بیـان: 

زندگـی، رسـیدن به آرامـش و امنیت خاطر پایدار اسـت. 
گروهـی رسـیدن بـه ایـن هـدف را در مـال و ثـروت و 
مقام هـای دنیـوی می دانند؛ درحالـی  كه تاریخ نشـان داده 
نگرانـی از زوال نعمت هـا، سـبب شـده اسـت تـا مرفهان 
نیـز بـه آرامـش حقیقـی دسـت نیابند. بـا نگاهی بـه ابعاد 
وجـودی انسـان و ارتبـاط وی بـا عالـم، درمی یابیـم كـه 
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بیشـتر اضطـراب و نگرانی هـای زندگـی انسـان ناشـی از 
ضعـف ایمـان و عـدم باور بـه قدرت، حكمـت و عدالت 
خداسـت. از ایـن رو، یـاد خداونـد موجـب می شـود تـا 
قـادر  بـه یگانـه   نامایمـات زندگـی  انسـان در طوفـان 
هسـتی تكیـه نمـوده و متاطم نگـردد. هم چنیـن یاد خدا 
سـبب پـرورش كمـاالت اخاقـی در انسـان و دوری از 
گنـاه و خطـا می شـود. شـایان ذكر اسـت مقصـود از ذكر 
و یـاد خـدا، توجـه قلبـی به سـاحت قدس الهی اسـت و 

ذكـر زبانـی زمینـه ی ایجاد آن اسـت. 

از ایــن آیــه برداشــت می گــردد: تنهــا یــاد خداونــد 

ــردگی و  ــی ، افس ــع نگران ــا و رف ــش دل ه ــه ی آرام مای
اضطراب هاســت.

آیات متناسب: آل عمران/191، احزاب/41، بقره/152.

دوِر  : »ِذکُْر اللَِّه َجـاُء الصُّ روایـت متناسـب: امام علـی 

َو طَُمْنِیَنـُة الُقلُـوِب؛ یـاد خدا، روشـنی سـینه ها و آرامش 
دل هاسـت.« غررالحكم،ح5165
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5

غافالن؛ پست ترین موجودات

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

دوزخ  بـرای  را  آدمیـان  و  جنّیـان  از  بسـیاری  مسـلمًا 
آفریده ایـم ]زیـرا[ آنـان را دل هایـی اسـت كـه به وسـیلۀ 
آن ]معـارف الهـی را[ در نمی یابنـد، و چشـمانی اسـت 
كـه توسـط آن ]حقایـق و نشـانه های حـق را[ نمی بیننـد، 
و گوش هایـی اسـت كـه بـه وسـیلۀ آن ]سـخن خـدا و 
پیامبـران را[ نمی شـنوند، آنـان ماننـد چهارپایاننـد بلكـه 
گمراه ترنـد؛ ایناننـد كـه غافـل ]ازمعارف و آیـات خدای[ 

انـد )اعـراف/179(

بیان: هدف از خلقت انسـان، رسـیدن به كمال و سـعادت 

از راه بندگـی خداونـد اسـت. خداونـد برای ایـن منظور، 
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تمامـی اسـباب هدایـت انسـان را در اختیـار او قـرار داده 
اسـت؛ بدین گونـه كـه هـم بـرای بنـدگان حجـت باطنی 
)یـا همـان عقـل( و حـواس ظاهـری را قـرار داده تـا در 
آفرینـش عالـم و خویشـتن تأمـل نموده و بـه حكمت آن 
پـی ببرنـد و هـم حجت هـای ظاهـری یـا همـان پیامبران 
را مأمـور هدایـت آنـان نمـوده تـا بـا شـنیدن سخنانشـان 
راه هدایـت را دریابنـد. در ایـن میـان، غافـان كـه ابـزار 
هدایـت )چـون عقـل و چشـم و گـوش( را در اختیـار 
داشـته، ولی از آن بهـره نمی برند، ماننـد چهارپایان -بلكه 
پسـت تر از آنـان- هسـتند؛ زیـرا از حقیقت انسـانیت دور 

شـده اند.

از ایـن آیـه برداشـت می گـردد: غافان )كسـانی كه از یاد 

خدا روی گردان هسـتند( از حقیقت انسـانیت دور شـده و 
در زمره ی پسـت ترین موجودات عالم هسـتند.

آیات متناسب: حج/46، زمر/22، انبیاء/1و91.

: »َمـْن َغلََبْت َعلَْیـِه الَْغْفلَُة  روایت متناسـب: امـام علی

َمـاَت َقلُْبـُه؛ هـر كـه غفلـت بـر او چیـره گـردد، دلـش 
بمیـرد.« غررالحكـم، ح 8430
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6

دل بستگی به عالئق دنیوی؛

 عامل غفلت

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے
ای مؤمنـان! مبـادا امـوال و فرزندانتـان شـما را از یـاد خدا 
غافـل كننـد، و آنـان كـه ]بـه خاطـر مـال و فرزنـد از یـاد 

خـدا[ غافـل می شـوند، زیانكارنـد )منافقـون، 9( 

ــدا،  ــاد خ ــت و دوری از ی ــل غفل ــن عام ــان: مهم تری بی

دل بســتن بــه دنیــا و عائــق آن اســت. شــیطان و 
ــا ایجــاد  ــا ب نفــس ســركش آدمــی همــواره می كوشــد ت
شــیفتگی بیــش از حــد نســبت بــه زرق و بــرق دنیــا، وی 
ــای  ــه محبوب ه ــا دور و ب ــداری دنی ــت ناپای را از حقیق
دروغیــن ســرگرم ســازد. امــا مؤمــن -بــا وجــود 
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بهره گیــری از عائــق عاطفــی و لذت هــای حــال 
ــد  ــرا می دان ــدد؛ زی ــا دل نمی بن ــه دنی ــز ب ــوی- هرگ دنی
ــته  ــی نداش ــگ خدای ــه رن ــا -چنانچ ــن لذت ه ــه ای ك
باشــد- ناپایــدار و خســارت آفرین اســت. مضمــون 
ایــن آیــه بــه انســان هشــدار می دهــد كــه گاهــی 
وابســتگی های مبــاح دنیــوی نیــز انســان را از یــاد خــدا 
ــد را  ــواره خداون ــد هم ــن رو، بای ــازد. از ای ــل می س غاف
بــه عنــوان محبــوب همیشــگی خویــش برگزیــده و بــه 

ــدد. او دل بن

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: مؤمنان باید مراقب باشـند 

تـا وابسـتگی های دنیوی آنـان را از یاد خدا غافل نسـازد.

آیات متناسب: روم/7، احزاب/4، مائده/91.

اعٌة َصَّاَعٌة  نيـا َخدَّ : »إنَّ الدُّ روایـت متناسـب: امام علی

اَرٌة؛ دنیـا كاه سـرت می گـذارد؛ تـو را  َمـکَّارٌة َغـرارٌَّة َسـحَّ

فریـب می دهـد؛ تو را بـه غفلت وا می دارد و تو را سـحر 
و جـادو می كنـد.« امالی طوسـی، ص652.
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7

عاقبت غفلت از یاد خدا

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ 

ىئ يئ جب حبخب مب ٱ ٻٻ 
ٻ ٻپ پ پ پ ڀ 

و هـر كـس از هدایت من ]كه سـبب تحقق سـعادت دنیا 
و آخـرت اسـت[ روی بگردانـد، بـرای او زندگی تنگ ]و 
سـختی[خواهد بـود، و روز قیامـت او را نابینـا محشـور 
می كنیـم.)124( می گویـد: ای پـروردگار مـن بـرای چـه 
مـرا نابینـا محشـور كـردی، در حالـی كـه ]در دنیا[بینـا 
بودم؟)125(]خـدا[ می گویـد: همان گونـه كـه آیـات مـا 
بـرای تـو آمـد و آنهـا را فراموش كـردی این گونـه امروز 

از لطـف و رحمـت محـروم می شـوی.)126( )طـه(

بیـان: یكـی از نتایج غفلت و دوری از یاد خدا، فراموشـی 

متقابـل خداوند نسـبت بـه بنـدگان اسـت؛ همان گونه كه 
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یـاد كـردن از خـدا، سـبب یـاد خـدا از بنـدگان می گردد. 
)بقـره،152( هنگامـی كـه خداونـد روی رحمـت و فیض 
خـود را از بنـده ای بگردانـد، درهـای عالـم بـه روی وی 
بسـته و او دچـار سـختی و تنگـی معیشـت خواهد شـد. 
از  محرومیـت  معیشـت،  تنگـی  و  سـختی  از  مقصـود 
اسـت شـخص  بلكـه ممكـن  نیسـت؛  مـادی  بهره هـای 
غافـل دارایـی فـراوان نیـز داشـته باشـد، ولی چنان اسـیر 
بیماری هـای روحـی چـون بخل، حرص و طمـع، نگرانی 
و اضطراب ناشـی از زوال خوشـی ها و ...  باشـد كه گویا 
جهـان -بـا همـه ی فراخـی و و وسـعت- بـر وی تنـگ 
شـده و او را می فشـارد. مطابـق این آیات، شـخص غافل 
در آخـرت نیـز نابینـا محشـور می گـردد؛ زیـرا در دنیـا 
چشـم خـود را بـر حقیقـت بسـته و نشـانه های خداونـد 

را نادیـده پنداشـته بود. 

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: غفلـت و دوری از یـاد 

خدا، سـبب سـختی و مشـقت در زندگـی و روی گردانی 
خداونـد از بنـدگان در دنیـا و آخـرت می شـود.

آیات متناسب: زخرف/36، جن/17، حشر/19.

: »َمْن نَِسـَی اللَه ُسـْبحانَه  روایـت متناسـب: امـام علی 

را  كـه خـدا  كسـی  َقلَْبـه؛  أَعمـی  َو  نَفَسـه  اللـُه  أَنْسـاُه 

فرامـوش كنـد، خـدا هـم او را دچـار خودفراموشـی و 
قلبـش را كـور می سـازد.« غـرر الحكـم، ح 1214
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8

اخالص؛ زمینه ساز قرب الهی

يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت 
متىت يت جث مث ىث يث حج مج جح 

مح جخ حخ مخ جس حس
بگـو: جـز ایـن نیسـت كـه من هـم بشـری مانند شـمایم 
كـه بـه مـن وحـی می شـود: بر ایـن كـه معبود شـما فقط 
خـدای یكتاسـت؛ پـس كسـی كـه لقـاء پـروردگارش را 
امیـد دارد، بایـد كاری شایسـته انجـام دهـد و هیـچ كس 
را در پرسـتش پـروردگارش شـریك نكنـد. )كهف/110(

بیـان: ارزش گـذاری هـر عمـل -بیـش از كیفیـت انجـام 

رو،  ایـن  از  دارد.  بسـتگی  آن  صاحـب  نیـت  بـه  آن- 
غیرالهـی(  انگیزه هـای  از  عمـل  كـردن  )پـاک  اخـاص 
اهمیـت بسـیاری در مقـام معنـوی افـراد دارد. خداونـد 
در آیـه ی دوم سـوره ی ملـك، هـدف از امتحـان بنـدگان 
را ایـن می دانـد كـه چـه كسـی بهتریـن عمـل را انجـام 
می دهـد؛ نـه بیشـترین عمـل را. مهم تریـن آثـار اخـاص 
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در روایـات، امـداد الهـی، موفقیـت، جاری شـدن حكمت 
در قلـب و زبـان فـرد و محبوبیـت نـزد مخلوقـات بیـان 
شـده اسـت. نقطـه ی مقابـل اخـاص، ریـا و خودنمایـی 
اسـت كـه از ضعـف و حقـارت درونـی افـراد نشـأت 
می گیـرد. بـر خـاف تصـور برخـی، اخـاص تنهـا در 
عباداتـی چـون نمـاز و روزه خاصه نمی شـود؛ بلكه تمام 
شـئون زندگی روزمره ی انسـان -چون لباس پوشـیدن، راه 
رفتـن، غـذا خـوردن و ... - را نیـز در بر می گیـرد. گفتنی 
اسـت اخـاص مراتبـی دارد كـه واالتریـن آن، مرتبـه ی 
اولیـای خاص الهی اسـت كه عبـادت را نه برای رسـیدن 
بـه بهشـت یـا دوری از دوزخ؛ بلكـه تنهـا بـرای خـود 

خداونـد انجـام می دهنـد. 

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: انجـام اعمـال شایسـته به 

همـراه اخـاص، زمینه سـاز ماقـات پروردگار اسـت.

آیات متناسب: زمر/11، بینه/5، اعراف،29.

: »مـا أَْخلَـَص َعْبـٌد لِلِه  روایـت متناسـب: پیامبـر اكـرم 

َوَجـّل أْربَعـَن َصباحاً إالّ َجـرَْت يَنابيُع الِْحكَْمـِة ِمْن َقلِْبِه  َعزَّ

َعـي لِسـانِه؛ هیـچ بنده اي بـراي خدا چهـل روز اخاص 

نورزیـد؛ مگـر این كـه چشـمه هاي حكمـت از قلبـش، بر 
زبانـش جاري گردیـد.« بحاراالنـوار، ج 71، ص184.
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آشنایی با

 برخی فضایل اخالقی در قرآن

9

شکر نعمت های الهی

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

و ]نیـز یـاد كنیـد[ هنگامـی كـه پروردگارتان اعـام كرد: 
اگـر سـپاس گـزاری كنیـد، قطعـًا ]نعمـِت[ خـود را بـر 
شـما می افزایـم، و اگـر ناسپاسـی كنیـد، بی تردیـد عذابم 
سـخت اسـت.)7( و موسـی ]به بنی اسـرائیل[ گفـت: اگر 
شـما و همـۀ مـردم روی زمیـن كافـر شـوید ]زیانـی بـه 
خـدا نمی رسـد[؛ زیـرا خـدا بی نیـاز و سـتوده اسـت.)8(

)ابراهیم(
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بیـان: یكـی از فضایـل اخاقـی، شـكرگزاری در برابـر 

خداونـد و یـاد كـردن از نعمت هـای وی اسـت. بازتـاب 
شـكر در پـرورش روح انسـان بسـیار زیـاد اسـت؛ زیـرا 
از سـویی عظمـت پـروردگار را در یـاد انسـان تقویـت 
نمـوده و از سـوی دیگـر، وی را بـه بهره گیـری صحیـح 
از نعمت هـا فرامی خوانـد. شـكر در حقیقـت، آمیختـه ای 
از سـتایش و حمـد زبانی پـروردگار و اسـتفاده ی صحیح 
از نعمـت وی -كـه بـه »شـكر عملـی« مشـهور اسـت- 
می باشـد. بنـا بـر آیـه ی شـریفه، سـنت حتمی پـروردگار 
بـر ایـن قـرار گرفته اسـت كـه عاوه بـر پـاداش اخروی 
برای شـكرگزاران، آنـان را از نعمت های بیشـتری در دنیا 
بهره منـد سـازد و كسـانی را كـه كفـران نعمـت می كننـد، 
مـورد خشـم و عـذاب قـرار دهد. آیـه ی بعد نیـز، بیان گر 
ایـن نكته اسـت كـه خداوند هیـچ نیازی به شـكر بندگان 

نـدارد و فایـده ی شـكر تنهـا بـه خـود بندگان می رسـد.

نعمتـت  نعمـت  شـكر  می شـود:  برداشـت  آیـه  ایـن  از 

افـزون كنـد/ كفـر نعمـت از كفـت بیـرون كنـد. 

آیات متناسب: ضحی/11، نساء/147، ابراهیم/43.

: »ُشـکُر کُلِّ نِعَمٍة الـَوَرُع  روایـت متناسـب: امـام علـی

از  كـردن  پرهیـز  نعمتـی  هـر  شـكر  اللَّـِه؛  َمحـارِِم  عـن 
3331 ح  الحكمـه،  میـزان  منتخـب  اسـت.«  خداونـد  حرام هـای 



 تفسیر آیات برگزیده

26

10

 صبر

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 

ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ
ای اهـل ایمـان از صبـر و نماز ]برای حل مشـكات خود 
و پـاک مانـدن از آلودگی هـا و رسـیدن بـه رحمـت حق[ 
كمـك بخواهید زیـرا خدا با صابران اسـت؛ )بقـره/153(

بیـان: صبـر یكـی از مهم تریـن فضایـل اخاقـی اسـت 

كـه از آن بـه عنـوان ریشـه و اسـاس ایمـان نیز یاد شـده 
اسـت. )اصول كافـی،ج2،ص87( خداوند در قـرآن بارها 
بـر همراهـی خویش بـا صابـران تأكیـد نمـوده و صبر را 
كلیـد نجات و پیروزی در برابر مشـكات دانسـته اسـت. 
در سـایه ی صبـر و بردبـاری، اعتقـاد و بـاور توحیدی در 
وجـود انسـان رسـوخ یافتـه و روح وی تكامـل می یابـد. 
گفتنـی اسـت صبـر در اندیشـه ی دینـی، فراتـر از معنـای 
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عرفـی آن -یعنی تحمل با و مشـكات- اسـت. توضیح 
آنكـه صبـر در متـون دینی دارای اقسـامی چـون صبر در 
عبـادت، صبـر در اجتنـاب از معصیـت و صبـر در برابـر 
مصائـب و باهاسـت كـه سـبب می گـردد معنـا و كاربرد 
اخاقـی آن نیـز وسـیع گردد. هم چنین شـایان ذكر اسـت 
یكـی از مصادیـق روشـن صبـر در اطاعـت، روزه داری 
اسـت و از همیـن رو، در برخـی روایات، صبـر در آیه به 

روزه تفسـیر شـده است.

و حـل  پیـروزی  كلیـد  برداشـت می شـود:  آیـه  ایـن  از 

باطنـی، نمـاز و صبـر اسـت. مشـكات ظاهـری و 

آیات متناسب: زمر/10، بقره/155، آل عمران/146.

ِمْفتـاُح  ـْرَ  الصَّ »اّن   : صـادق امـام  متناسـب:  روایـت 

الَْفَرجِ؛ شـكیبایی، كلید گشـایش و رفع مشـكات است.« 
بحاراالنـوار، ج 68، ص 74
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توکل 

...ڌ ڌ ڎڎ ...  گ
ـــس  ـــور[ ب ـــه ی ام ـــده اش ]در هم ـــرای بن ـــدا ب ـــا خ ... آی

ـــر/36( ـــت؟... )زم نیس

بیـان: آیـات فراوانـی از قـرآن بـه تبییـن فضیلـت تـوكل 

و اتصـاف مؤمنـان بـه آن اختصـاص دارد. تـوكل بـه آن 
معناسـت كـه انسـان در همه ی امـور زندگی، بـه خداوند 
تكیـه كـرده و او را وكیـل خویـش قـرار دهـد و به همین 
دلیـل، از واالتریـن مقامـات اولیـای الهی اسـت. در قرآن 
بارهـا بیـان شـده اسـت كـه مؤمنـان تنهـا خداونـد را بـه 
عنـوان سرپرسـت و وكیـل خویـش برمی گزیننـد. تـوكل 
در حقیقـت، نتیجـه ی عملـی اعتقـاد بـه توحیـد افعالـی 
اسـت. توحیـد افعالـی بـدان معناسـت كـه تنهـا مؤثـر در 
عالـم، خداونـد اسـت و هیـچ یار و یـاوری نداشـته و نیز 
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هیچ كـس را یـارای مقابلـه بـا وی نیسـت. البتـه پرواضح 
اسـت كـه تـوكل بـه ایـن معنـا نیسـت كـه انسـان بـرای 
تحصیـل معاش، اسـباب عـادی و علل طبیعـی را وا نهاده 
و هیـچ تاشـی نكنـد تـا خداونـد وی را یـاری نمایـد؛ 
بلكـه تـوكل بـه معنـای اطمینـان به یـاری خداوند اسـت 
و نشـانه ی آن، رضایـت بـه مقـدرات الهـی در كامیابی ها 

ناكامی هاسـت.  و 

بــه  بایــد  مؤمنــان  آیــه برداشــت می شــود:  ایــن  از 

ــود  ــور خ ــوده و او را در اداره ی ام ــه نم ــد تكی خداون
وكیــل قــرار دهنــد؛ زیــرا خداونــد متعــال همــه ی امــور 

بندگانــش را كفایــت می نمایــد.

آیات متناسب: طاق/3، زمر/38، مائده/23.

:  »الثَِّقـُة ِباللّـِه َثَـٌن لِکُلِّ  روایـت متناسـب: امـام جـواد

غـاٍل َو ُسـلٌَّم إلـی کُلِّ عـاٍل؛ اعتمـاد ]و توكل[ بـر خداوند 

متعـال، بهـای هـر چیـز گـران و نردبـان رسـیدن بـه هـر 
بلنـدی اسـت.« بحاراألنـوار، ج78، ص364. 
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علم آموزی

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ
]آیـا چنیـن انسـان كفران كننـده ای بهتـر اسـت[ یا كسـی 
كه در سـاعات شـب به سـجده و قیام و عبادتی خالصانه 
رحمـت  بـه  و  می ترسـد  آخـرت  از  اسـت،  مشـغول 
پـروردگارش امیـد دارد؟ بگـو: آیـا كسـانی كـه معرفـت 
دارنـد و كسـانی كـه بی بهـره از معرفت انـد، یكسـانند؟ 

فقـط خردمنـدان متذّكـر می شـوند. )زمـر، 9(

بیـان: دیـن مبیـن اسـام از همـان ابتـدا بر كسـب علم و 

دانش آموختگـی تأكیـد نمـوده و حتـی مقـام عالمـان را 
واالتـر از عارفـان دانسـته اسـت. اهمیـت تحصیـل علـم 
زمانـی آشـكارتر می گـردد كـه بدانیـم یكـی از عوامـل 
آنـان  سـفاهت  و  جهالـت  گذشـته،  امت هـای  انحـراف 
-و بـه تعبیـر دیگـر عـدم بصیـرت دینـی- بـوده اسـت؛ 
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به گونـه ای كـه از تقلیـد كوركورانـه ابایی نداشـته و خود 
را از هـر اندیشـه و فكـر تازه ای محـروم می كردند. از این 
رو، اسـام بـر كسـب علم و دانش نسـبت بـه كلیات دین 
تأكیـد نمـوده و تقلیـد در اصـول دیـن را جایـز ندانسـته 
اسـت. افـزون بـر آن، بارهـا بـر كسـب هـر گونـه علـم 
مفیـد -حتـی از كفـار- سـفارش نمـوده و آن را فضیلـت 
بزرگـی دانسـته  اسـت. البتـه اسـام در كنـار تشـویق بـه 
علم آمـوزی در حوزه هـای مختلـف علمـی، اهمیـت ویژه 
و بسـزایی بـرای تحصیـل علـوم اسـامی و تفقـه در دین 
قائل شـده اسـت. گفتنی اسـت با مشـاهده ی ابتـدای آیه، 
روشـن می گـردد كـه علـم بایـد همـراه با عمـل و خوف 

از پـروردگار باشـد. 

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: علم آموزی فضیلت بسـیار 

بزرگـی اسـت كه سـبب ایجـاد زمینـه ی بهتـر در معرفت 
می گردد. دینـی 

آیات متناسب: مجادله/11، فاطر/28، توبه/122.

: »طَلَـُب الِْعلْـِم َفِريَضٌة  روایـت متناسـب: پیامبـر اكرم 

َعـَى كُلِّ ُمْسـلٍِم َو ُمْسـلَِمة أاَل إِنَّ اللّـه َ يُِحـبُّ بُغـاَة الِعلـِم؛ 

طلـب دانـش بـر هر مسـلمانی واجب اسـت. آگاه باشـید 
خداوند جویندگان دانش را دوسـت دارد.« مصباح الشـریعه،ص13
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انفاق و صدقه

ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڱ ں ڻ ڻ ڻ
ای اهـل ایمـان! از آنچـه بـه شـما روزی كرده ایـم انفـاق 
كنیـد، پیـش از آن كـه روزی بیایـد كـه در آن نـه داد و 
سـتدی اسـت و نه دوسـتی و نه شـفاعتی؛ و تنهـا كافران 

سـتمكارند. )بقـره/254(

بیــان: دســت گیری از مســتمندان و انفــاق بــه نیازمنــدان 

از ز یباتریــن خصلت هــای نیكــوی مؤمنــان اســت و 
بــه همیــن دلیــل، مــورد توجــه فــراوان در متــون دینــی 
ــوان آن را در  ــه می ت ــه ای ك ــت؛ به گون ــده اس ــع ش واق
ــرآن  ــد ق ــورد تأكی ــادت م ــار نمــاز، برجســته ترین عب كن
ــارت اســت  ــاق عب ــردی انف ــار ف ــن آث دانســت. مهم تری
از: بركــت و افزونــی مــال، دوری از بــا، تزكیــه و 
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ــته ترین  ــان و ... . برجس ــرزش گناه ــس، آم ــارت نف طه
ــع  ــت از: رف ــارت اس ــز عب ــاق نی ــی انف ــار اجتماع آث
ــت  فقــر از چهــره ی جامعــه ی اســامی و اســتقرار عدال
نظــام  پویایــی  و  پیشــرفت  اجتماعــی،  و  اقتصــادی 
اقتصــادی، صیانــت جامعــه از تباهــی و گســترش فســاد 
ــرده  ــر ك ــان را ام ــد مؤمن ــوق، خداون ــه ی ف و ... . در آی
اســت تــا از نعمت هــای خــدادادی انفــاق )واجــب 
ــرت  ــرای آخ ــیله، ب ــن وس ــوده و بدی ــتحب( نم ــا مس ی
ــه  ــی آی ــارت انتهای ــد. عب ــا نماین ــه ای مهی ــش توش خوی
نیــز بــه ایــن نكتــه اشــاره دارد كــه ترک كننــدگان انفــاق، 

ــتن اند.   ــه خویش ــتمگران ب ــران و س ــره ی كاف در زم

از این آیه برداشـت می شـود: انسـان بایـد دارایی خویش 

را از آِن خدا دانسـته و بخش معینی از آن را به مسـتمندان 
برساند.

آیات متناسب: حدید/7، معارج/25، ضحی/10.

: »لَْيـَس ِلََحٍد ِمـْن ُدنيا إالّ  روایـت متناسـب: امـام علی

مـا أنَْفَقـه َعـى أُْخـراه؛ بهره ی هر كس از دنیا همان اسـت 
كـه برای آخرت خـود انفاق كرده اسـت.« غررالحكـم، ح7516.
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پاداش انفاق

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑک ک ک ک گ 

گ گ ڳ ڳ 
َمثَـل آنـان كـه اموالشـان را در راه خـدا انفـاق می كننـد، 
ماننـد دانـه ای اسـت كـه هفـت خوشـه برویانـد، در هـر 
خوشـه صـد دانـه باشـد؛ و خـدا بـرای هـر كـه بخواهـد 
چنـد برابـر می كنـد و خـدا بسـیار عطـا كننده و داناسـت 

)بقـره/261(

بیـان: همان گونـه كـه بیـان شـد، انفـاق و دسـت گیری از 

نیازمنـدان آثـار مـادی و معنـوی فـراوان داشـته و آیـات 
فراوانـی از قـرآن به منظور تشـویق و تحریـك مؤمنان در 
ایـن خصـوص نازل شـده اسـت. یكـی از بهانه های ترک 
انفـاق، تـرس از فقـر و نداری در آینده اسـت و بـه تعبیر 
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قـرآن در آیـه ی 268 سـوره ی بقره، شـیطان ایـن خوف و 
هـراس را در اشـخاص برمی انگیـزد تا آنـان را از فضیلت 
واالی انفـاق محـروم سـازد. در نقطـه ی مقابـل، خداونـد 
انفاق كننـدگان  بـه  قـرآن،  از  متعـددی  آیـات  در  متعـال 
وعـده داده اسـت كـه نـه تنهـا مـال بخشیده شـده را بـه 
آنـان برمی گردانـد؛ بلكـه چندیـن برابر مال بخشیده شـده 
را بـه آنـان برمی گردانـد. تأكیـد بـر ایـن مطلـب در آیات 
و  فقیـر  افـراد  حتـی  كـه  اسـت  بـه حـدی  روایـات  و 
تنگ دسـت را بـه انفـاق توصیـه نموده انـد تـا خداونـد به 
مـال آنـان بركت داده و آنـان را از فضل خویـش بهره مند 
سـازد؛ البتـه باید توجه داشـت كـه قرآن كریم بـر رعایت 

اعتـدال در انفـاق نیـز تأكیـد نموده اسـت.

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: انسـان نبایـد بـه جهـت 

تـرس از فقـر یا نیاز در آینـده، از انفاق خـودداری نماید؛ 
را  بخشیده شـده  مـال  اسـت  داده  وعـده  زیـرا خداونـد 

چندبرابـر پـاداش می دهـد.

آیــات متناســب: بقــره/262 تــا 268، ســبأ/39، بقــره/271 

تــا 274.

:  »مـا نَقـَص مـاٌل ِمـن  روایـت متناسـب: پیامبـر اكـرم 

صَدقـٍه قـّط فاعطـوا و ال تَجبنـُوا؛ هیـچ گاه مـال انسـان بـا 
صدقـه كـم نخواهد شـد، پـس بدهیـد و نترسـید.«  بحـار، ج 

96، ص 131
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قرض الحسنه

ۉ ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئوئ وئ 

ۇئۇئ ۆئ ۆئۈئ
كیسـت كه بـرای جلب خوشـنودی خـدا ]بـه نیازمندان[ 
قرض الحسـنه بپـردازد، تـا آن را برایـش چندیـن برابـر 
و  می گیـرد  را[تنـگ  ]روزی  كـه  خداسـت  و  بیفزایـد؟ 
دریافـت  بـرای  را  شـما  ]همـه ی  و  می دهـد؛  وسـعت 

)بقـره/245( بازمی گرداننـد.  او  بـه سـوی  پـاداش[ 

بیــان: در كنــار انفــاق واجــب و مســتحب، یكــی دیگــر 

از فضایــل مــورد تأكیــد اســام، وام دادن بــه دیگــران و 
»قرض الحســنه« اســت؛ به گونــه ای كــه ثــواب آن در 
روایــات ده برابــر صدقــه نیــز بیــان شــده اســت. )كافــی، 
ج4، ص10( افــزون بــر تمامــی فوایــد اجتماعــی و 
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ــز دارد  ــری نی ــد دیگ ــنه فوای ــاق، قرض الحس ــردی انف ف
ــرو  ــت از آب ــارت اســت: 1- صیان ــن آن عب ــه مهم تری ك
ــتر و  ــت گیری بیش ــدان 2- دس ــت نیازمن ــظ كرام و حف
بهتــر از نیازمنــدان دیگــر بــه دلیــل بازگشــت اصــل مــال 
ّــد و  3- ایجــاد انگیــزه در وام گیرنــده بــرای بهــره ی مول
ــه  ــرای دوری جامع ــازی ب ــال 4- زمینه س ــودآور از م س
ــام  ــت نظ ــران 5- تقوی ــه دیگ ــكا ب ــروری و ات از تن پ
ــی  ــادی مبتن ــام اقتص ــا نظ ــه ب ــی در مقابل ــادی دین اقتص
ــراوان اســت  ــار ف ــن آث ــل همی ــه دلی ــره. ب ــا و به ــر رب ب
كــه خداونــد -بــا وجــود بی نیــازی مطلــق خویــش- از 
ایــن نــوع وام، بــه »قــرض دادن بــه خــود« تعبیــر نمــوده 

اســت.

از این آیه برداشـت می شـود: قرض دادن امری پسـندیده 

و نیكوسـت كه خداوند گرفتن آن را به خود نسـبت داده 
و در ازای آن، پاداشـی چندبرابر آن را وعده داده اسـت.

آیات متناسب: حدید/11و18، مزمل/20، تغابن/17.

: »َمـِن اْحتاَج إِلَْيـِه أَخوُه  روایـت متناسـب: پیامبـر اكرم

الُْمْسـلُِم ىف َقـرٍْض َو ُهـَو يَْقـِدُر َعلَْيـِه َفلَـْم يَْفَعْل َحـرََّم اللّه  

َعلَْيـِه ريـَح الَْجنَّـِة؛ كسـی كه بـرادر مسـلمانش در قرضی 

بـه او نیـاز پیـدا كنـد و او بتوانـد قـرض بدهـد و چنیـن 
نكنـد، خداونـد بـوی بهشـت را بـر او حـرام مـی كنـد.« 

امالـی )صـدوق( ص430
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نیکی به والدین

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
و پـروردگارت فرمـان قاطـع داده اسـت كـه جـز او را 
نپرسـتید، و بـه پـدر و مـادر نیكـی كنیـد؛ هـرگاه یكی از 
آنـان یـا دو نفرشـان در كنـارت به پیـری رسـند ]چنانچه 
تـو را بـه سـتوه آورنـد[ بـه آنـان اُف مگـوی و بـر آنـان 
]بانـگ مـزن و[ پرخـاش مكـن، و بـه آنان سـخنی نرم و 
شایسـته ]و بزرگوارانـه[ بگو.)23( و بـرای هر دو از روی 
مهـر و محبت، بـال فروتنی فرود آر و بگـو: ای پروردگار 
مـن آنـان را به پاس آن كـه مرا در كودكـی تربیت كردند، 

مـورد رحمت قـرار ده.)24()اسـراء(

بیـان: فرمـان بـه نیكـی بـه پـدر و مـادر در چنـد آیـه ی 

قـرآن و پـس از امـر بـه توحیـد و پرسـتش خداونـد ذكر 
شـده اسـت. این نشـان از اهمیت فراوان آن دارد. خداوند 
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بی احترامـی  كم تریـن  از  را  خویـش  بنـدگان  متعـال 
نسـبت بـه پـدر و مـادر بـر حـذر داشـته و تأكیـد نموده 
زمـان  در  به ویـژه  و  احـوال  همـه ی  -در  فرزنـدان  كـه 
سـالخوردگی والدیـن- باید بـا كمال فروتنـی و تواضع با 
آنـان رفتـار نمایند؛ از هر سـخنی كه سـبب رنجش خاطر 
آنـان می گـردد، خـوددداری نمایند؛ بر آنان خشـم ننموده 
و بـا آنـان كریمانه سـخن گوینـد، در رفتار و گفتارشـان، 
از ابـراز عواطـف فرزنـدی دریـغ ننمایند و همـواره برای 
آنـان طلـب رحمـت و مغفـرت نماینـد. این همـه تأكید، 
بـدان جهـت اسـت كـه:1- پاسـخ شایسـته بـه زحمـات 
باشـد. 2- اصـول روابـط خانـواده و  والدیـن  بی دریـغ 
وظایـف هـر یك ترسـیم و در پرتـو آن، خانواده به رشـد 
و تعالـی نزدیك تـر گـردد. 3- عواطـف انسـانی تقویـت 
و بسـیاری از مشـكات روحـی و عاطفـی سـالخوردگان 
جامعـه برطـرف گـردد. 4- امید بـه زندگی و تولید نسـل 

در جامعـه افزایـش یابـد و ... . 

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: فرزندان بایـد نهایت ادب 

و فروتنـی را در برابـر والدیـن خویش را داشـته و به هیچ 
وجه آنـان را رنجیده خاطر نسـازند.

آیات متناسب: احقاف/15، لقمان/14و15، نساء/ 36.

ــَرُ  ــِن أَك ــرُّ الوالَِدي : »ِب ــی ــام عل ــب: ام ــت متناس روای

ــن  ــادر، بزرگ تری ــدر و م ــه پ ــردن ب ــي ك ــٍة؛ نیك َفريض
ــم، ح 9339 ــرر الحك ــت.« غ ــي اس ــف اله تكلی
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احسان و نیکی

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

 ڳ  ڱ ڱ ڱ 
نیكـی و بدی یكسـان نیسـت. ]بـدی را[ با بهترین شـیوه 
دفـع كـن؛ ]با ایـن برخـورد متیـن و نیك[ناگاه كسـی كه 
میـان تـو و او دشـمنی اسـت ]چنـان شـود[ كـه گویـی 

دوسـتی نزدیـك و صمیمی اسـت. )فصلـت/34(

بیـان: یكـی از ا ساسـی ترین دسـتورات دینـی در حوزه ی 

اخـاق اجتماعی، احسـان و نیكوكاری اسـت. از این رو، 
آیـات فراوانـی از قـرآن بـه فضیلـت احسـان و نیكـی به 
دیگـران اختصـاص دارد. در برخـی از این آیـات بر اصل 
احسـان بـه همه ی مـردم -حتی كافـران- تأكید شـده، در 
برخـی دیگر، به آداب و شـروط احسـان پرداخته شـده و 
در پـاره ای از آیـات، مقـام و منزلـت و پـاداش نیكوكاران 
ترسـیم شـده اسـت. آیـه ی فوق میـزان اهمیت احسـان و 
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فایـده  ی آن را ترسـیم می نمایـد؛ زیـرا توصیـه می نمایـد 
حتـی در مقابـل بـدی دیگـران نیـز -بـه جـای مقابلـه به 
مثـل- تاش شـود تا بـه بهترین صورت، بـا وی برخورد 
شـود. ایـن كار سـبب رفـع كینـه از قلـب وی گشـته و 
ایـن  ذكـر  می نمایـد.  تبدیـل  دوسـتی  بـه  را  دشـمنی ها 
نكتـه نیـز خالـی از فایده نیسـت كه از اسـتعماالت متعدد 
واژه ی احسـان در متـون دینـی در می یابیم كـه مفهوم آن، 
فراتر از احسـان مالی اسـت و شـامل هر گونه خیررسانی 
بـه دیگـران می شـود؛ تا جایـی كه می تـوان مقام احسـان 
را از واالتریـن فضایـل متقین و مؤمنان دانسـت. از همین 
روسـت كـه خداونـد بارهـا در قـرآن از محبـت ویـژه ی 

خـود بـه نیكـوكاران خبر داده اسـت. 

بایـد احسـان و  انسـان  آیـه برداشـت می شـود:  ایـن  از 

نیكـی بـه دیگـران را سـرلوحه ی روابـط اجتماعـی خود 
قـرار داده و حتـی در مقابـل بـدی دیگـران، بـا نیكـی بـا 

نماید. رفتـار  آنـان 

آیات متناسب: نساء/36، رحمن/60، هود/115. 

روایـت متناسـب: امـام علـی : »َمـْن اَْحَسـَن اِلـی َمـْن 

اَسـاَء اِلَْیـِه َفَقـْد اََخـَذ ِبَجواِمـعِ الَْفْضـِل؛ هـر كـس بـه آن 

كـس كه بـه او بـدی كرده، احسـان كنـد، همـه ی فضائل 
اخاقـی را در خـود جمـع كـرده اسـت.« غـرر الحكـم، ح 8880
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عفو و گذشت

 ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ 
ــد،  ــاق می كنن ــگ دســتی انف ــه در گشــایش و تن ــان ك آن
و خشــم خــود را فــرو می برنــد، و از ]خطاهــای[ مــردم 
در می گذرنــد؛ و خــدا نیكــوكاران را دوســت دارد. 

ــران/134( )آل عم

بیـان: یكـی از واالترین مـكارم اخاقی، فرو بردن خشـم 

در هنـگام غضـب و گذشـت از لغزش هـا و خطاهـای 
دیگـران اسـت. آیـات و روایـات فراوانـی كه مؤمنـان را 
بـه ایـن فضیلـت اخاقـی توصیـه می نمایـد، به روشـنی 
گـواه اهمیـت ایـن صفـت كریمانـه هسـتند. قـرآن میـان 
انتقام جویـی و چشم پوشـی كریمانـه، دومـی را نزدیك تر 
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بـه تقـوا دانسـته و آن را از صفـات نیـكان برمی شـمرد. با 
نگاهـی به شـیوه ی زندگانی رهبـران دینی نیـز درمی یابیم 
كه این خوی پسـندیده، زمینه سـاز اقبال عمومی بسـیاری 
از مـردم بـه آنان بوده اسـت. البته پرواضح اسـت كه عفو 
و گذشـت نیـز هم چون دیگـر صفات اخاقی، شـروط و 
آداب خاصـی دارد كـه رعایـت آن موجـب بهره منـدی از 
آثـار فـردی و اجتماعـی و دوری از عواقـب سـوء افـراط 

در ایـن زمینـه خواهد شـد.

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: عفو و گذشـت از برترین 

فضایـل اخاقـی مؤمنـان و زمینه سـاز جلب محبـت الهی 
است. 

آیات متناسب: شوری/37 و43، اعراف/199، نور/22.

: »َمـن يَغِفر يَغِفـِر اللّه ُ  روایـت متناسـب: پیامبر اكـرم 

لَـُه َو َمـن يَعـُف يَعـُف اللّـه ُ َعنـُه؛ هـر كـس از خطاهـا 

درگـذرد، خدایـش از او درگـذرد و هـر كـس گذشـت 
كنـد، خـدا نیـز از او گذشـت كنـد.« نهـج الفصاحـه، ح 2809
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امانت داری و وفای به عهد

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ــت  ــود را رعای ــای خ ــا و پیمان ه ــه امانت ه ــان ك و آن

می كنند.)مؤمنــون/8(

ویژگی هـای  از  امانـت داری  و  عهـد  بـه  وفـای  بیـان: 

برجسـته ی اخاقـی اسـت كـه اسـام بـه جهـت تقویت 
آن  بـر  مسـلمانان  اجتماعـی  روابـط  تحكیـم  و  اعتمـاد 
تأكیـد كـرده و رعایـت آن را حتـی نسـبت بـه دشـمنان 
الزم دانسـته اسـت. در اهمیـت ایـن دو صفـت پسـندیده 
ایـن دو خصلـت در روایـات، شـرط  همیـن بـس كـه 
دیـن داری و نشـانه ی مسـلمانی بیـان شـده اسـت؛ حتـی 
دراحادیـث متعـددی امانـت داری در كنـار راسـت گویی، 
شـرط رسـالت انبیـاء  نیـز دانسـته شـده اسـت. آیه ی 
برجسـته ی  ویژگی هـای  توصیـف  مقـام  در  -كـه  فـوق 
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مؤمنـان اسـت-  بایـد توجه داشـت كـه دامنـه ی مفهومی 
وفـای بـه عهـد، شـامل پایبنـدی به پیمـان فطـری بندگی 
خداونـد و اطاعـت از پیامبـران نیز می گـردد. هم چنین در 
جهان بینـی الهـی، همه ی نعمت هـای الهی، امانت هسـتند 
و انسـان بایـد نسـبت بـه آن ها پاسـخ گو باشـد. از این رو 
در روایـات، یكـی از مصادیق بـارز بازگردانـدن امانت به 
اهلـش، رهبـری جامعه اسـت كـه باید به اهـل آن )امامان 

معصـوم و جانشـینان بـر حـّق آنـان( بـاز گردد.

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: امانـت داری و وفـای بـه 

عهـد از ویژگی هـای برجسـته ی مؤمنـان اسـت كـه بدون 
آن ایمـان كامـل نمی شـود.

آیات متناسب: نساء/58، نحل/91، اسراء/34.

: »ال دیـَن لَِمـن ال َعهـَد  روایـت متناسـب: پیامبـر اكـرم

لـه َو ال ایـاَن لَِمـن ال أَمانَـَة لَُه؛ كسـی كه بـه عهدش وفا 

نمی كنـد، دیـن نـدارد و كسـی كـه امانـت داری نمی كند، 
ایمـان نـدارد.« بحاراالنـوار،ج75،ص96 و ج 69، ص 198 
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خوش گفتاری با دیگران

...ې ې ى... ېئ

...و با مردم با خوش زبانی سخن گویید... )بقره/83(

بیـان: گفتـار آدمـی بیانگـر شـخصیت اوسـت. از این رو 

خداونـد متعـال بـه مؤمنـان فرمان داده اسـت كـه باید در 
ارتبـاط بـا عمـوم مـردم -حتـی كافـران- از گفتـار نیـك 
بهـره جوینـد. با بررسـی دسـتورات دینـی در ایـن زمینه، 
می تـوان گفتـار و رفتار نیـك و پسـندیده را محوری ترین 
سـفارش اسـام در آداب معاشـرت دانسـت؛ زیرا موجب 
می گـردد تـا مـودت میـان مؤمنـان بیشـتر گشـته و بـذر 
كینـه و نفـاق از بیـن بـرود. هم چنیـن دل هـای بسـیاری 
از دشـمنان و مخالفـان نسـبت بـه مؤمنـان نـرم شـود. در 
آیـات دیگـر قـرآن، مصادیـق ایـن خوش گفتـاری بیـان 
شـده اسـت. از آن جملـه می تـوان بـه توجه بـه متانت و 
صداقـت، سـام گفتـن، پرهیـز از پاسـخ متقابل بـه افراد 
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نابخـرد و سـفیه، پرهیـز از سـخنان بیهـوده و لغـو و حتی 
پرهیز از دشـنام نسـبت به مقدسـات كافران اشـاره نمود. 
شـیوایی و جذابیـت، سـنجیده بـودن، قابـل فهـم بـودن، 
اختصـار و بـه جـا بـودن نیـز از دیگـر زیبایی هـای كام 

می باشـد كـه در روایـات بـه آن اشـاره شـده اسـت. 

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: مؤمنـان بایـد همـواره در 

تعامـل بـا دیگران از گفتـار نیك بهره جسـته و نباید زبان 
خـود را بـه آنچه در خور شأنشـان نیسـت، آلوده سـازند.

آیات متناسب: حج/24، اسراء/53، احزاب/71.

:  »قولـوا لِلّناِس أحَسـَن َما  روایـت متناسـب: امـام باقر 

تُحّبـوَن أن يُقـاَل لَكُـم؛ بهتریـن سـخنی كه دوسـت دارید 
مـردم به شـما بگویند، بـه آن ها بگوییـد.« الكافـی،ج2،ص165
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دعا

ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ 
ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
هنگامـی كـه بندگانـم از تو دربـاره ی من بپرسـند، ]بگو:[

یقینـًا مـن نزدیكـم، دعـای دعـا كننـده را زمانـی كـه مرا 
بخوانـد اجابـت می كنـم؛ پـس بایـد دعوتـم را بپذیرند و 
بـه مـن ایمان آورنـد، تا ]به حـّق و حقیقـت[ راه یابند ]و 

به مقصـد اعلی برسـند[ )بقـره/186(

بیـان: دعـا و نیایـش -بـه جهت تأثیـر فراوان در رشـد و 

تعالـی انسـان- مـورد توجه تمام ادیـان الهی، قرار داشـته 
اسـت. برقـراري ارتبـاط بـا خـدا نه تنهـا ارتبـاط خالق و 
مخلـوق را دوسـویه و زمینه ی فیـض و رحمت پروردگار 
را فراهـم می سـازد؛ بلكه موجـب تقویت باورهـای دینی 
و تسـكین رنج هـای روحـی بنـدگان نیـز می گـردد. دعـا 
در حقیقـت، نوعـی عبادت و خشـوع در برابـر پروردگار 
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و اعتـراف بـه ضعـف و ناتوانـی انسـان اسـت. در آیـه ی 
فـوق، خداونـد بـا لطیف تریـن تعابیـر از نزدیكـی خـود 
بـه بندگان سـخن بـه میـان آورده و آنان را بـه مناجات و 
نیایـش بـا خود فـرا خوانده اسـت. مهم ترین فایـده ی دعا 
-یعنـی رشـد و تكامـل معنـوی بنـدگان- نیـز در انتهـای 
آیـه بیان شـده اسـت. وعـده ی اجابـت حتمی پـروردگار 
در دیگـر آیـات قـرآن نیـز منعكـس شـده اسـت. در این 
زمینـه بایـد توجـه داشـت كه دعـا شـروط و آدابـی دارد 
كـه رعایـت آن موجـب افزایـش بهره منـدی شـخص از 
آثـار و فوایـد دعـا می شـود. برخـی آداب دعـا در قـرآن 
عبـارت اسـت از: حمـد و سـتایش پـروردگار و اعتـراف 
بـه ربوبیـت وی، تضـرع و اضطرار، قرار داشـتن در بیم و 

امیـد، اعتـراف به گناهـان و ... .

از ایــن آیــه برداشــت می شــود: دعــا موجــب رشــد 

ــه  ــدگان را ب ــد بن ــن رو، خداون ــردد. از ای ــدگان می گ بن
مناجــات بــا خویــش فــرا خوانــده و بــه آنــان وعــده ی 

ــت. ــی داده اس ــت حتم اجاب

آیات متناسب: فرقان/77، غافر/60، نمل/62.

عـاُء ُمـخُّ العبادة؛  : »الدُّ روایـت متناسـب:  پیامبـر اكرم
دعـا مغـز و روح عبادت اسـت.« بحـار، ج 93، ص 300
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برخی آداب همسرداری در قرآن

22

1. عیب پوشانی همسران نسبت به 

یکدیگر

...پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ...ڱ
...آنان برای شـما پوشـش]معنوی[ و شـما هم بـرای آنان 

پوشـش ]معنوی[ هسـتید... )بقره/187(

بیـان: آیـه ی فـوق در میـان یكـی از آیـات مربـوط بـه 

احـكام خانـواده بیـان شـده اسـت. خداونـد در ایـن آیه، 
همسـران را بـه لبـاس یكدیگـر تشـبیه نموده اسـت. این 
تشـبیه بلیـغ و رسـا، گویـای نـكات فروانـی در حـوزه ی 
علـوم تربیتـی و آداب همسـرداری اسـت؛ از جملـه: 1- 
همان گونـه كـه لبـاس انسـان را از آسـیب های بیرونـی 
چـون سـرما و گرمـا حفـظ می كنـد، زن و شـوهر نیـز 
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یكدیگـر را از آسـیب های معنـوی چون گنـاه و انحرافات 
جنسـی حفـظ می كننـد. 2- همان گونـه كـه لبـاس عیوب 
ظاهـری انسـان را می پوشـاند، همسـران نیـز -در عیـن 
بایـد عیـوب و  بـرای رشـد معنـوی یكدیگـر-  تـاش 
نارسـایی های همدیگـر را بپوشـانند. 3- لبـاس خـوب، 
مایه ی آرامش و زینت انسـان اسـت. همسـر شایسـته نیز 
مایـه ی افتخـار و سـربلندی انسـان اسـت. 4- در حفـظ 
لبـاس بایـد كمـال دقـت را نمـود تـا آلـوده و منـدرس 
نگـردد. به همیـن میزان، همسـران نیز بایـد یكدیگر را از 

آلودگی هـای معنـوی دور سـازند. 

از این آیه برداشـت می شـود: ازدواج انسـان را از بسیاری 

پوشـش  بایـد  همسـران  مـی دارد.  امـان  در  گناهـان  از 
شایسـته ای بـرای عیـوب و كاسـتی های ظاهـری و باطنی 

باشـند. یكدیگر 

آیات متناسب: بقره/228. 

َج َفَقـْد أْحَرَز  : »َمنْ   تَـَزوَّ روایـت متناسـب: پیامبـر اكـرم

 نِْصـَف دیِنـه؛ هـر كـس ازدواج كند، نیمـی از دین خود را 
حفـظ كرده اسـت.« بحـار، ج 103، ص 219.
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2. مسئولیت در برابر هدایت خانواده

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ

ای مؤمنـان! خـود و خانـواده ی خـود را از آتشـی كـه 
هیـزم آن انسـان هـا و سـنگ هـا اسـت حفـظ كنیـد. بـر 
آن فرشـتگانی خشـن و سـخت گیر گمـارده شـده اند كـه 
از آنچـه خـدا بـه آنـان دسـتور داده، سـرپیچی نمی كنند، 
می دهنـد.  انجـام  همـواره  مأمورنـد،  آن  بـه  را  آنچـه  و 

)تحریـم/6(

ــواده  ــی خان ــته ی اخاق ــن بایس ــان مهم تری ــان: بی گم بی

متعالــی در ســبك زندگــی اســامی را می تــوان در 
ــی  ــه زندگ ــرای رســیدن ب ــوده ب ــی اعضــای خان همراه
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ــر  ــرآن، ه ــر ق ــرد. از منظ ــتجو ك ــی جس ــوب اله مطل
یــك از اعضــای خانــواده -و بــه ویــژه مــردان بــه 
ــر را در  ــد یكدیگ ــواده- بای ــی خان ــر اجرای ــوان مدی عن
ــقوط و  ــرده و از س ــاری ك ــوی ی ــل معن ــد و تكام رش
تباهــی برهاننــد. بــا نگاهــی بــه ســیره ی انبیــاء در قــرآن، 
درمی یابیــم كــه آنــان توجــه ویــژه ای بــه هدایــت 
همســر و فرزنــدان خــود نمــوده و حتــی پیــش از والدت 
فرزنــدان خــود، از خداونــد طلــب هدایــت و پاكــی آنــان 
را نموده انــد. ایــن امــر از آن جهــت اســت كــه خانــواده، 
ــت  ــی اس ــد اجتماع ــی ترین واح ــن و اساس كوچك تری
ــاد  ــزایی در ایج ــش بس ــای آن نق ــی اعض ــت دین و تربی
ــال  ــه دنب ــرد و ب ــر ف ــی ه ــخصیت اخاق ــت ش و تثبی
ــه  ــوق ب ــه ی ف ــد داشــت. آی ــه خواه آن، ســامت جامع
ــت  ــواده در هدای ــای خان ــر اعض ــش خطی ــنی نق روش

یكدیگــر را گوشــزد می نمایــد.

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: انسـان عـاوه بـر توجـه 

بـه رشـد و تكامـل اخاقـی خـود، نسـبت بـه هدایـت 
خانـواده ی خـود نیـز مسـئول می باشـد. 

آیات متناسب: طه/132، لقمان،13/ مریم/55.

: »کَفـی ِبالَْمـْرِء إثـاً أن  روایـت متناسـب: پیامبـر اكـرم

یَُضیِّـَع َمـْن یَعـوُل؛ بـرای مـرد همیـن گنـاه بس اسـت كه 
افـراد تحـت پوشـش خـود را تبـاه سـازد.« بحـار، ج100، ص13. 
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3. خوش رفتاری با همسر

... ۉ  ۉې  ې  ې  
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

وئ  ۇئ
... و بـا آنـان بـه صورتـی پسـندیده رفتـار كنیـد. و اگـر 
]بـه علتـی[ از آنـان نفـرت داشـتید ]بـاز هـم بـا آنـان به 
صورتـی پسـندیده رفتار كنید[ چه بسـا چیزی خوشـایند 
شـما نیسـت و خـدا در آن خیـر فراوانـی قـرار می دهـد. 

)نسـاء/19(

بیـان: از دیگـر مشـخصه های اصلی سـبك زندگی قرآنی، 

خوش رفتـاری زن و شـوهر -و به ویـژه مردان- با همسـر 
خویش اسـت. قرآن، مرد را سـنگ زیرین آسـیای زندگی 
می دانـد و همان گونـه كـه وی را مسـئول پیشـبرد اهداف 
زندگـی و مدیر اجرایی خانواده می داند، هرگونه اسـتعاء 
و برتری جویـی را نیـز در مـورد وی محكوم كرده اسـت. 
در ایـن آیـه خداونـد، فرمـان معاشـرت شایسـته و رفتار 
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انسـاني مناسـب بـا زنـان -حتی در صـورت بروز اشـتباه 
از آنـان-را صـادر مي كنـد و به مـردان توصیـه می كند كه 
در نامایمـات زندگی خویشـتن دار باشـند؛ زیرا مصلحت 
خانـواده در حفـظ صلـح و آرامش میان همسـران اسـت. 
ذكـر ایـن نكتـه نیـز ضـروری اسـت كـه اگرچـه خطاب 
ایـن فرمـان الهـی بـا مردان اسـت، ولی روشـن اسـت كه 
ایـن دسـتور دینـی یك سـویه نیسـت و تنهـا به ایـن دلیل 
خطـاب بـه مـردان آمده اسـت كه بـه جهـت تفاوت های 
جسـمی و مسـئولیت اجرایـی خانـواده، زمینـه ی بـروز 

رفتار مسـتبدانه در آنان بیشـتر اسـت.

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: هر یـك از همسـران باید 

بـا یكدیگر رفتار شایسـته و نیكو داشـته باشـند و از ابراز 
محبـت و تكریم شـخصیت دیگری دریـغ ننمایند. 

آیات متناسب: نساء/128و 35، روم/21.

: »َخْيُكُـْم َخْيُكُـْم الَِْهلِِه  روایـت متناسـب: پیامبـر اكرم

َواَنَـا َخْيُكُـْم الَِْهي. مـا اَكْرََم النِّسـاَء ااِلّ كَريـٌم َو ال اَهانَُهنَّ 

ااِلّ لَئيـٌم؛ بهتریـن شـما كسـی اسـت كـه بـرای خانواده ی 

خـود بهتـر باشـد و مـن از همه ی شـما بـرای خانـواده ام 
بهتـرم. زنـان را گرامـی نمـی دارد؛ مگـر انسـان بزرگـوار 
و  پَسـت  شـخص  مگـر  نمی كنـد؛  اهانـت  آنـان  بـه  و 

الفصاحـه، ح1520. نهـج  بی مقـدار.« 
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برخی رذایل اخالقی در قرآن

25

محبت به دنیا؛ سرچشمه ی گناهان

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ
بـه خواسـتنی ها ]كـه عبـارت اسـت[  محبـت و عشـق 
از زنـان و فرزنـدان و امـوال فـراوان از طـا و نقـره و 
اسـبان نشـاندار و چهارپایـان و كشـت و زراعـت، بـرای 
مـردم زیباجلوه داده شـده؛ اینها كاالی زندگـی ]زودگذرِ[ 
دنیاسـت؛ و خداسـت كـه بازگشـت نیكـو نـزد اوسـت.

)آل عمـران/14(

بیـان: همان گونـه كـه از آیـات و روایات فراوان اسـتفاده 
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معنـوی  تباهـی  و  سـقوط  عامـل  اصلی تریـن  می شـود، 
انسـان، دنیا دوسـتی است. شـیطان و نفس اماره، حب دنیا 
را در وجـود انسـان زینـت بخشـیده و او را از نعمت های 
فـراوان اخـروی غافـل می سـازد. خداونـد متعـال بارهـا 
بنـدگان را از دل بسـتگی بـه كاالی زودگـذر دنیـا بر حذر 
داشـته و آنـان را از فریـب شـیطان آگاه سـاخته اسـت. 
ایـن چنیـن  قـرآن  در  دنیـوی  بی ارزشـی زخـارف  اوج 
تبیین شـده اسـت كـه اگر مصالحـی -چون تـرس از كفِر 
مؤمنـاِن سسـت ایمان- نبـود، خداوند خانه هـای كافران را 
مملـو از طـا و نقـره و دیگـر جلوه های دنیایـی می نمود! 
)زخـرف/33-35( آری! قـرآن دنیـا را زندگـی زودگذر و 
ناچیـز؛ مایـه ی غـرور و غفلـت و بـازی و بازیچـه نامیده 
و كسـانی را كـه از مشـاهده ی زرق و بـرق آن سرمسـت 
و غافـل می گردنـد، به شـدت نكوهـش كرده اسـت. البته 
پرواضـح اسـت كه بهـره ی مبـاح از لذات دنیـوی -بدون 

تعلـق و دل بسـتگی- در منطـق قـرآن نكوهیده نیسـت.

از این آیه برداشـت می شـود: شـیطان و نفس اماره عشـق 

و محبـت بـه دنیـا را در دل های مردم زینت بخشـیده و از 
ایـن راه قصد گمراهی آنـان را دارند.

آیات متناسب: بقره/212، قلم/8 تا 14 سوره ی تكاثر.

َخطيَئـٍة  كُلِّ  »َرأُْس   : امـام صـادق  متناسـب:  روایـت 

نْيـا؛ حـب دنیا سرچشـمه ی هر خطا و اشـتباهی  ُحـبُّ الدُّ
اسـت.« اصـول كافـی، ج2، ص315.
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26

ناپایداری دنیا و جلوه های فریبنده ی آن

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک کگ
بدانید كه زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی و آرایش و 
و  اموال  در  خواهی  افزون  و  یكدیگر،  به  فخرفروشیتان 
اوالد است، ]چنین دنیایی[ مانند بارانی است كه محصول 
]سبز و خوش منظره اش[ كشاورزان را به شگفتی آورد، 
و  ریز  ریز  آنگاه  بینی،  زرد  را  آن  و  شود  پژمرده  سپس 
بی ایمان[ در آخرت  دنیاپرستان  برای  ]كه  خاشاک شود!! 
عذاب سختی است و ]برای مؤمنان كه دنیای خود را در 
راه اطاعت حق و خدمت به خلق به كار گرفتند[ از سوی 
خدا آمرزش و خشنودی است، و زندگی دنیا جز كاالی 

فریبنده نیست )حدید/20( 

ریشـه ی  دنیادوسـتی  شـد،  بیـان  كـه  همان گونـه  بیـان: 

بسـیاری از گناهـان و رذایـل اخاقـی اسـت و بـه همین 
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دلیـل، مـورد نهـی شـدید قـرآن واقـع شـده اسـت. یكی 
از شـیواترین راه هـای مذمـت دنیـا، مثال هایـی اسـت كـه 
خداونـد بـرای ناپایـداری دنیا بـه كار برده اسـت. ویژگی 
مراحـل  ابتـدا  در  خداونـد  كـه  اسـت  آن  فـوق  آیـه ی 
جلوه نمایـی دنیـا را بیـان نموده و سـپس دنیـا را به بارانی 
تشـبیه كـرده اسـت كـه اگرچـه در ابتـدا كشـاورزان را 
بـه خشـنودی وا مـی دارد، ولـی زودگـذر اسـت و پـس 
از مدتـی، همـان محصـول سـبز و تـازه، زرد و خشـك 
می گـردد و بدیـن سـان، همـه درمی یابنـد كـه نبایـد از 
ابتـدا بـه آن دل خـوش می كردنـد. گفتنـی اسـت برخـی 
مفسـران آیـه ی فوق را بـه مراحل مختلف زندگی تقسـیم 
نمـوده  و بیـان كرده انـد كـه بارزتریـن جلـوه ی دنیـا در 
كودكـی، بـازی، در نوجوانـی، سـرگرمی های بیهـوده، در 
جوانـی، زیبایی و خودنمایی؛ در میان سـالی، فخرفروشـی 
در مـال و مقـام و در كهنسـالی، كثـرت اوالد و نـوادگان 

می باشـد.  

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: دنیـا از ابتـدا تـا انتهـای 

زندگـی انسـان، جلوه هـای فریبنـده ای دارد كـه وی را از 
یـاد خـدا و سـعادت ابـدی دور می سـازد.

آیات متناسب: كهف/46، یونس/24، عنكبوت/64.

: »َردُع النَّفِس َعن َزخارِِف  روایت متناسـب: امام علـی 

نيـا َثَـرَُة الَعقـِل؛ دوری از تجّمـات دنیـا میـوه ی عقل  الدُّ
است.« غررالحكـم، ص241
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27

دروغ

ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ 
ڃ ڃڃ ڃ چ چ  چ 
ــه  ــد ك ــر[ دروغ می بندن ــه خــدا و پیامب فقــط كســانی ]ب
بــه آیــات خــدا ایمــان ندارنــد، و ایناننــد كــه دروغ گــوی 

ــل/105( ــد. )نح واقعی ان

بیـان: دروغ، ریشـه ی بسـیاری از رذایـل اخاقـی و كلید 

گناهـان نامیده شـده اسـت؛ یعنی ورود بـه خانه ی گناهان 
و رسـوخ رذایـل اخاقـی در وجود انسـان، بـا این صفت 
زشـت صـورت می گیـرد. در بزرگـی و شـدت این عمل 
نكوهیـده همیـن بـس كـه مطابـق برخـی روایـات، تنهـا 
گناهـی اسـت كـه بـه هیچ وجـه از مؤمـن سـر نمی زنـد. 
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بـدان جهـت اسـت  ایـن  )بحاراالنـوار، ج72، ص172( 
كـه دروغ، نشـانه ی نفـاق، تـرس، منفعت طلبـی و عـدم 
بـاور بـه علـم و عدالت خداسـت و با انجـام آن، پیكره ی 
اعتقـادات دینـی یـك فـرد به كلـی متزلـزل می گـردد. از 
آثـار شـوم دروغ می توان بـه از بین رفتن اعتمـاد عمومی، 
ایجـاد نفـاق و دوریـی و سست شـدن باورهـای مذهبـی 
اشـاره كـرد. بـه همیـن دلیـل اسـت كـه در متـون دینـی، 
از دروغ بـه شـوخی نیـز نهـی شـده اسـت؛ هرچنـد در 
برخـی مواقـع بـه جهت برخـی مصالـح -كـه در روایات 
تبیین شـده اسـت- دروغ جایز، مسـتحب و یا واجب نیز 
دانسـته شـده اسـت. ذكـر ایـن نكتـه نیـز ضروری اسـت 
كـه در آیـه ی فوق، یكـی از مصادیق بـارز دروغ )دروغ و 

افتـرا بـر خداوند( ذكر شـده اسـت.

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: دروغ نشـانه ی بی ایمانـی 

بـه خداونـد و كلیـد همـه ی گناهان اسـت.

آیات متناسب: زمر/3،  یونس/69،  نحل/116.

: »الیَِجـُد الَْعْبـُد طَْعـَم  روایـت متناسـب: امـام علـی 

ه؛ بنـده هیچ گاه  اإلیـاِن َحّتـى یَـْرَُک الِْکـْذَب َهْزلَـه َوِجـدَّ

طعـم ایمان را نمی چشـد؛ مگـر آن كـه دروغ را ترک كند؛ 
خواه شـوخی باشـد یـا جـدی .« اصـول كافـي، ج2، ص338.
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28

غیبت

... ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
... و از یكدیگر غیبت ننمایید، آیا احدی از شـما دوسـت 
دارد كـه گوشـت برادر مـرده اش را بخـورد؟ بی تردید ]از 
ایـن كار[نفـرت داریـد، از خـدا پـروا كنید كه خدا بسـیار 

توبه پذیـر و مهربان اسـت. )حجرات/12(

بیـان: دیـن مبیـن اسـام، اهمیـت فراوانـی بـرای آبروی 

مؤمنـان قائـل شـده اسـت و بـه هیـچ كـس اجازه نـداده 
اسـت تـا آبـرو و حیثیـت دیگـران را بـه خطر انـدازد. به 
همین دلیل، در اسـام از غیبت و بدگویی در نبود دیگران 
نهـی شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت كـه مترقی تریـن 
جوامـع حافـظ حقوق انسـان، هنوز به چنیـن حق بزرگی 
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پـی نبـرده و در این مـورد، قانون مشـخصی ندارند. قرآن 
غیبـت را بـه مثابـه ی آن می دانـد كه كسـی گوشـت برادر 
مـرده اش را بخـورد. این تشـبیه بیان گر این مطالب اسـت 
كـه آبـروی هـر فرد چون گوشـت تـن او اسـت و تجاوز 
بـه آبـروی برادر دینـی، مانند خوردن گوشـت تـن او -و 
در نتیجـه، از بیـن رفتـن وی- می باشـد؛ به ویـژه آنكه این 
تجـاوز در غیـاب وی باشـد كـه قـدرت دفـاع از خود را 
نیـز نـدارد. تعبیر گوشـت مـرده نیـز از این جهت اسـت. 
از ایـن رو، همان گونـه كـه نكوهیده ترین اعمـال، خوردن 
گوشـت هم نوعـان -به ویـژه برادر انسـان- اسـت و حتی 
حیوانـات از انجـام چنیـن عملـی ابـا دارنـد، غیبـت نیـز 

زشـت و تنفرانگیز اسـت.

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: غیبت )بدگویـی در غیاب 

بـرادر دینـی( از زشـت ترین و نفرت انگیزتریـن گناهان و 
نشـان درنده خویی انسـان است. 

آیات متناسب: نساء/148 و 149، همزه/1، نور/19.

الِْغیَبـة  َو  »إیاکُـم   : سـجاد  امـام  متناسـب:  روایـت 

َفإنَّهـا إداُم ِکاِب الّنـار؛ از غیبـت پرهیـز كنیـد، زیرا غیبت 
خـورش سـگ های جهنـم اسـت.« بحـار ج 75 ص 256
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29

تمسخر و تحقیر دیگران

ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب 
حب خب مب ىب يبجت حت خت مت 

ىت يت جث مث 
ای اهـل ایمان! نباید گروهی گروه دیگر را مسـخره كنند، 
شـاید مسـخره شـده ها از مسـخره كننـدگان بهتر باشـند، 
ونباید زنانی زنان دیگر را ]مسـخره كنند[ شـاید مسـخره 
شـده ها از مسـخره كننـدگان بهتـر باشـند، و از یكدیگـر 
عیب جویـی نكنیـد و یكدیگـر را بـا لقـب هـای ناپسـند 
صـدا نزنیـد؛ بـد نشـانه و عامتی اسـت اینكه انسـانی را 
پـس از ایمـان آوردنـش بـه لقـب زشـت عامت گـذاری 
كننـد. و كسـانی كـه ]از این امـور ناهنجار و زشـت[ توبه 

نكنند سـتمكارند )حجـرات/11(
بیـان: یكـی از ناپسـندترین صفـات اخاقـی، تمسـخر و 

طعنـه زدن بـه دیگـران اسـت. مهم تریـن ریشـه ی ایـن 
صفـت نكوهیـده، تكبـر و خودبزرگ بینـی اسـت. قـرآن 
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تمسـخر را صفـت جاهـان می دانـد؛ زیـرا تنها كسـی كه 
فضـل و مراتـب انسـان ها را از دریچـه ی تقـوا نبینـد و به 
امتیازات موهوم دنیوی دل خوش سـازد، افراد فرودسـت 
خـود را مـورد طعنـه و اسـتهزاء قـرار می دهـد. در آیـه ی 
مذكـور بـه دلیـل نهـی از تمسـخر دیگـران نیـز اشـاره 
شـده و آن اینكـه شـاید نـزد خداونـد مسخره شـوندگان 
از رتبـه ی بهتـری نسـبت بـه مسـخره كنندگان برخـوردار 
باشـند. هم چنیـن بایـد توجـه داشـت كـه در آیـه ی فوق 
بـه برخـی گناهان هم ریشـه با تمسـخر چـون عیب جویی 
و صـدا زدن افـراد بـا لقب هـای ناپسـند نیز اشـاره شـده 
در  مطـرح شـده  آن كـه مصـداق  دیگـر  نكتـه ی  اسـت. 
ایـن آیـه، تمسـخر گـروه و قومـی از مؤمنـان نسـبت بـه 
اقـوام دیگـر می باشـد. ایـن امـر از سـویی نشـان دهنده ی 
رواج بیشـتر ایـن نوع تمسـخر نـزد مسـلمانان -از دیرباز 
تاكنـون- و از سـوی دیگـر، به پیامدهای بیشـتر این عمل 

شـوم -نسـبت به تمسـخر فـردی- اشـاره دارد.    

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: مؤمنـان نبایـد یكدیگـر را 

مـورد تمسـخر، عیب جویـی و طعنـه قـرار دهنـد؛ زیـرا 
ممكـن اسـت فـرد مقابـل از آنـان بهتر باشـد.

آیات متناسب: همزه/1، بقره/67، مطففین/29و30.

: »َمـْن أَذلَّ ُمؤِمنـاً أَذلَّه  روایـت متناسـب: پیامبـر اكرم 

اللّـه؛ كسـی كـه مؤمنـی را خوار شـمارد، خـدا او را ذلیل 
خواهد كـرد.« بحاراألنـوار،ج72،ص142.
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30

تهمت

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
و هـر كـس مرتكـب خطـا یـا گناهی شـود، سـپس آن را 
بـه پاكدامـن بی گناهـی نسـبت دهـد، بی تردیـد بهتـان و 

گناهـی آشـكار بـر دوش گرفته اسـت. )نسـاء/112(

ــروی  ــك آب ــق هت ــكارترین مصادی ــت از آش ــان: تهم بی

از جملــه ی بزرگ تریــن گناهــان كبیــره  دیگــران و 
ــرا در خــود، گناهــان دیگــری چــون دروغ و  اســت؛ زی
ســخن از روی نادانــی و ... را نیــز در بــر دارد. ایــن 
گنــاه مهم تریــن حربــه ی مقابلــه ی دشــمنان بــا صالحــان 
ــی  ــه تنهای ــود ب ــن خ ــت. ای ــوده اس ــخ ب ــول تاری در ط
ــد.  ــت می كن ــن عمــل كفای ــرای زشــتی و ناپســندی ای ب
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جهالــت، حســادت، ضعــف و زبونــی از عوامــل تهمــت 
زدن اســت. مطابــق آیــات و روایــات، خداونــد مجــازات 
بســیار ســنگینی بــرای تهمت زننــدگان در دنیــا و آخــرت 
قــرار داده اســت. پیامدهــای شــوم ایــن رذیلــه ی اخاقــی 
ــان،  ــه زوال ایم ــوان ب ــه می ت ــت. از آن جمل ــیار اس بس
برهــم خــوردن روابــط انســانی، خــواری و رســوایی در 
ــه همیــن  ــا و آتــش ســوزناک جهنــم اشــاره كــرد. ب دنی
دلیــل، خداونــد بــه مؤمنــان فرمــان داده اســت تــا فعــل 
ــوده و از  ــت نم ــر صح ــل ب ــود را حم ــی خ ــرادر دین ب

ــد. ــز نمای ــه وی پرهی ســوءظن و تجســس نســبت ب

ــه  ــان ب ــت و بهت ــود: تهم ــت می ش ــه برداش ــن آی از ای

ــكار  ــی آش ــده و گناه ــیار نكوهی ــی بس ــران، عمل دیگ
ــود.  ــد ب ــیار خواه ــت بس ــتوجب عقوب ــه مس ــت ك اس

آیات متناسب: نور/15-17، اسراء/36، احزاب/58.

: »الُبْهتـاُن َعلَـی الـَرِیِء  روایـت متناسـب: امـام علـی

ـاء؛ ]بزرگـی گنـاه[ تهمـت بـه پاكیزگان،  أْعظَـُم ِمـَن السَّ
از آسـمان بزرگ تـر اسـت.« بحاراألنـوار،ج78،ص160.
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31

دامن زدن به فساد )اشاعه فحشا(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 

حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب
كسـانی كـه دوسـت دارنـد كارهای بسـیار زشـت ]مانند 
آن تهمـت بـزرگ[ در میـان اهـل ایمـان پخش شـود، در 
دنیـا و آخـرت عذابـی دردنـاک خواهنـد داشـت، و خدا 

]آنـان را[می شناسـد و شـما نمی شناسـید. )نـور/19(

از جملـه گناهانـی اسـت كـه  اشـاعه ی فحشـاء،  بیـان: 

متأسـفانه امروزه -و با پیشـرفت وسـایل ارتبـاط جمعی- 
رواج زیـادی یافتـه اسـت. مقصـود از فحشـاء، هـر نـوع 
گنـاه آشـكار و بـزرگ می باشـد. افشـای اسـرار و عیوب 
پنهانـی دیگـران، نـه تنهـا موجـب هتـك حریم شـخصی 
آنـان می گـردد؛ بلكـه بـه گنـاه جنبـه ی عمومـی می دهد؛ 
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یعنـی بدبینـی را در جامعـه رواج داده؛ قبـح بسـیاری از 
گناهـان را از بیـن بـرده و جامعـه را در معـرض ناامنـی 
اخاقـی و بی حیایـی قـرار می دهد. در حقیقت، اشـاعه ی 
نشـانه  را  اخاقـی  هنجارهـای  مسـتقیم  غیـر  فحشـاء، 
رفتـه اسـت. بـه همیـن دلیـل، خداونـد متعـال نـه تنهـا 
اشـاعه كنندگان فسـاد؛ بلكه حتـی دوسـت داران این عمل 
شـوم را در دنیـا و آخـرت مشـمول عذاب دردنـاک قرار 
داده اسـت. گفتنی اسـت  وجـود توجیهاتی چـون آزادی 
خبـر و رسـانه، آگاه سـازی جامعـه از صاحیـت افـراد 
مسـئول و ... دلیلـی بـرای ارتـكاب ایـن گنـاه نمی باشـد. 

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: خداونـد كسـانی را كـه 

ارتبـاط  و وسـایل  زبـان، رسـانه های عمومـی  قلـم،  بـا 
جمعی به شـیوع فسـاد دامن زده و آن را در جامعه رواج 

می دهنـد، بـه شـدت عـذاب خواهـد كـرد. 

آیات متناسب: شوری/37.

: »َمـْن أذاَع فاِحَشـًة  روایـت متناسـب: پیامبـر اسـام 

كاَن كَُمْبَتِدئِهـا؛ كسـی كـه كار زشـتی را منتشـر سـازد، 

ماننـد كسـی اسـت كـه آن را در آغـاز انجام داده اسـت.« 
الكافـی،ج2،ص428.
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32

اسراف

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

یی ی جئ حئ مئ ىئ
و حـّق خویشـاوندان و حـّق تهیدسـت و از راه مانـده را 
بپـرداز، و بـه هیچ صـورت اسـراف مكـن.)26( بی تردید 
آنـان كـه مال خـود را بـه صورتی گسـترده بناحـق هزینه 
می كننـد بـرادران شـیاطین اند، و شـیطان همـواره نسـبت 

به پروردگارش بسـیار ناسـپاس اسـت. )27()اسـراء(

در  بسـیاری  نقـش  كـه  كبیـره  گناهـان  از  یكـی  بیـان: 

فروپاشـی نظـام اخاقـی فـرد و جامعـه دارد، اسـراف و 
ایـن  ریشـه های  مهم تریـن  از  یكـی  اسـت.  زیـاده روی 
صفـت زشـت، لجام گسـیختگی نفس می باشـد. بـه همین 
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دلیـل در آیـه ی فـوق، اسـراف كنندگان بـرادران شـیطان 
نامیـده شـده اند؛ زیـرا نفـس انسـان در كنـار شـیطان، دو 
نیـروی اغواكننـده ی مؤمنـان می باشـند و چنان چه افسـار 
آن مهار نشـده و به كنترل انسـان در نیاید، چهره ی مؤمن 
را نیز شـیطانی می سـازد. نادیـده گرفتـن نعمت های الهی 
از عوامـل اسـراف اسـت؛ زیـرا تنهـا كسـانی بـه اسـراف 
روی می آورنـد كـه نعمت هـای خـدادادی را امانـت در 
دسـت خـود نداننـد. ایـن مطلب نیـز از انتهـای آیه ی 27 
فهمیـده می شـود. گفتنـی اسـت تفـاوت میـان اسـراف و 
تبذیـر، آن اسـت كـه اسـراف بـه هرگونـه زیـاده روی در 
انجـام عملـی -حتـی برخـی عبـادات- اطـاق می شـود؛ 
ماننـد اسـراف در كام، اسـراف در غـذا و ...، ولـی تبذیر 
تنهـا بـه زیـاده روی در مـال و ریخـت و پاش بی حسـاب 

آن گفتـه می شـود.
از ایــن آیــه برداشــت می شــود: اســراف از گناهــان 

ــه  ــراد ب ــن اف ــراف گران نزدیك تری ــت و اس ــره اس كبی
ــتند. ــیاطین هس ش

آیات متناسب: اعراف/31، طه/81، انعام/141.

: »َويَح املرُسِِف ، مـا أبَعَدُه  روایـت متناسـب: امام علـی

عـن َصـاحِ نفِسـِه واسـِتدراِك أمـرِِه؛ بیچـاره اسـراف كار! 
نفـس و جبـران كارش دور اسـت.«  از اصـاح  چقـدر 

ح10092. غررالحكـم؛ 
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33

بدگمانی به مؤمن و تجّسس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ... ڄ

ای اهـل ایمـان! از بسـیاری از گمـان هـا ]در حـّق مردم[ 
بپرهیزیـد؛ زیـرا برخـی از گمـان هـا گنـاه اسـت، و ]در 
امـوری كـه مـردم پنهـان ماندنـش را خواهانند[تفحص و 

نكنید...)حجـرات/12( پی جویـی 

بیـان: اسـام بـرای حفـظ آبـرو و شـأن اجتماعـی افراد، 

قوانیـن اخاقـی و حقوقـی متعـددی وضـع كرده اسـت. 
یكـی از ایـن قوانیـن مترقی، بازداشـتن مؤمنـان از بدبینی 
نسـبت بـه دیگـران و تجسـس در امـور شـخصی آنـان 
از  بسـیاری  از  را  زشـت  عمـل  دو  ایـن  آنچـه  اسـت. 
گناهـان متمایـز می سـازد، بی توجهـی بـه قبـح ایـن عمل 
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و بهانه تراشـی برخـی مؤمنـان بـرای انجام آن اسـت. این 
عوامـل موجـب گردیده تا متأسـفانه این دو گنـاه در میان 
بدیـن  باشـد.  بیشـتری داشـته  امـروزی رواج  جامعـه ی 
منظـور بایـد مضـرات بدگمانـی، بیـش از گذشـته تبییـن 
گـردد تـا جامعـه از پیامدهـای شـومی چـون بی اعتمادی 
و تفرقـه در امـان مانـد. البتـه بایـد توجه داشـت هنگامی 
كـه مصالـح مهم تـری -چـون انتخـاب همسـر، گزینـش 
مسـئول، حفـظ امنیـت جامعه و ...- وجود داشـته باشـد، 
پاكـی  و  عدالـت  بررسـی صحیـح،  و  تحقیـق  بـا  بایـد 
شـخص مقابـل احـراز شـود و نمی تـوان در ایـن مـوارد 

تنهـا بـا خوش گمانـی تصمیـم گرفـت.

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: بدگمانـی، تفتیـش افـكار 

و جسـتجو در حریـم شـخصی افـراد مـورد نهـی شـدید 
قـرآن می باشـد.

آیات متناسب: نور/12، اسراء/36.

: »َضـع أْمـَر أخيـَك َعـى  روایـت متناسـب: امـام علـی

أَْحَسـِنه. كار بـرادر ]ایمانـی[ خـود را بـه بهترین صورت 
آن حمل كـن.« امالـی صـدوق،ص380.
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34

بخل

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
ىئ ىئ ی یی ی جئ حئمئىئ يئ 

جب حب خب مب ىبيب جت حت خت 
متىت يت جث مث ىث يث 

كسـانی كـه خـدا بـه آنچـه از فضلش بـه آنـان داده بخل 
می ورزنـد، گمـان نكننـد كه آن بخل به سـود آنان اسـت، 
بلكـه آن بخـل بـه زیانشـان خواهد بـود. بـه زودی آنچه 
بـه آن بخـل ورزیدنـد در روز قیامـت گردنبند گردنشـان 
می شـود. و میـراث آسـمان ها و زمیـن فقـط در سـیطرۀ 
مالكیـت خداسـت، و خـدا بـه آنچـه انجام می دهیـد آگاه 

)آل عمران/180(  اسـت. 

بیـان: اسـام، بـه همـان میزانـی كه بـر سـخاوت مندی و 

انفـاق بـه عنوان یـك فضیلت متعالی تأكید كـرده، از بخل 
زمینـه ی  مهم تریـن  اسـت.  نمـوده  نهـی  تنگ چشـمی  و 
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ایجاد بخل در انسـان، فریفته شـدن بـه دارایی های دنیوی 
و حـرص و طمـع فـراوان می باشـد. در آیـه ی مذكور نیز 
بـه ایـن عامـل اشـاره و بیان شـده اسـت كـه انسـان های 
بخیـل گمـان نكنند كه بخل و امسـاک آنان موجب سـود 
بیشـتر آنـان خواهد شـد؛ بلكـه آن بخل در دنیـا و آخرت 
بـه زیـان آنـان تمـام خواهـد شـد. وی همان گونـه كه در 
دنیـا حّمالـی بیـش نبـود و دسـترنج خـود را بـه دیگـران 
منتقـل سـاخت، در آخـرت نیـز بـار سـنگین اموالـش را 
چـون طوقی بـر گردن خود بـه دوش گیرد. گفتنی اسـت 
در قـرآن كریـم بـراي مفهـوم بخـل، از واژه هـاي دیگری 

چون »ُشـّح: تنگ چشـمی« نیز اسـتفاده شـده اسـت. 

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: برخـاف تصـور اولیـه، 

صفـت بخـل هیچ سـودی به فـرد بخیل نمی رسـاند؛ بلكه 
در دنیـا و آخـرت بـه ضـرر وی خواهـد بود.

آیات متناسب: حشر/59، محمد/47، نساء/37.

نيا  : »الَبخيُل يَعيـُش ِف الدُّ روایـت متناسـب: امام علـی

الْغِنيـاء؛  ِحسـاَب  اآلِخـرَِة  ِف  يُحاَسـُب  َو  الُْفَقـراء  َعْيَشـَة 

بخیـل در دنیـا، ماننـد فقـرا زندگـي مي كنـد و در آخرت، 
ماننـد توانگـران محاسـبه مي شـود.« بحـار األنـوار،ج72،ص199.
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تکبر و خودبینی

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں 

ے  ے  ھ  ھ ھ  ھ  ہ ہ  ہ 
ڭ  ۓ  ۓ 

كسـانی كـه در آیـات خداونـد بـدون دلیلـی كـه بـرای 
آنهـا آمـده باشـد سـتیزه جویی می كننـد، در سینه هایشـان 
فقـط تكبّـر )و غـرور( اسـت، و هرگـز بـه خواسـته خود 
نخواهنـد رسـید، پـس بـه خـدا پنـاه بـر كـه او شـنوا و 

بیناسـت. )غافـر/56(  

می شـود  روشـن  مذكـور،  آیـه ی  در  دقـت  بـا  بیـان: 

اصلی تریـن عامل عنـاد در برابر حـق و نافرمانی خداوند، 
وجـود تكبـر در قلـب كافران اسـت كه سـبب می گردد تا 
خضـوع در برابـر پـروردگار و فرمان هـای وی را برنتابند. 
نمونه هـای تاریخـی ایـن مطلب نیـز فراوان اسـت. ابلیس 
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بـه دلیـل خودبرتربینـی و اسـتكبارش، از درگاه حق رانده 
شـد. )بقـره/34( فرعـون از آن رو كـه علـّو و اسـتكبار 
داشـت، خود را پـروردگار مصریـان خوانـد. )قصص/4( 
و عامـل انحطـاط اقوامی چـون قوم نوح و هود، اسـتكبار 
آنـان بـود. )نـوح/7،  فصلـت/15( در برخی آیـات قرآن، 
خداونـد جبهه بنـدی حـّق و باطـل را بـه مسـتكبران و 
مسـتضعفان تغییـر داده اسـت تـا بـه ریشـه ی گمراهـی 
كافـران اشـاره نمـوده باشـد. )اعـراف،75( قـرآن حتی از 
كوچك تریـن مصادیـق تكبـر نیـز بـه شـدت نهـی كـرده 
و چندین بـار كسـانی را كـه در راه رفتـن متكبرانـه قـدم 
برمی دارنـد، نكوهـش كـرده اسـت. گفتنـی اسـت تكبـر 
مراتـب مختلفـی دارد كـه از باالتریـن مقامـات دنیـوی 
آغـاز و بـه پایین تریـن واحـد اجتماعـی چـون خانـواده 

سـرایت می یابـد.

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: تكبـر و خودخواهـی از 

امـراض قلبـی می باشـد كـه در صـورت عدم درمـان آن، 
انسـان را تـا مـرز ایسـتادگی در برابـر حـق می كشـاند.

آیات متناسب: لقمان/18، فاطر/43، فرقان/21.

ــه  ــْرَ َفإنَّ ــَذِر الِْك : »إْح ــی ــام عل ــب: ام ــت متناس روای

ــد  ــر بپرهیزی ــن؛ از تكب ــُة الرَّْحم ــاِن َو َمْعِصَی َرأُْس الطُّْغی

كــه ســرآغاز طغیان هــا و معصیــت و نافرمانــی خداونــد 
ــة، ج3، ح2651 ــزان الحكم ــت.« مي ــان اس رحم
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حسد

ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

ڦڄ ڄ ڄ   ڄ ڃ   ڃ ڃ 

ڃ چ چ چ  

بلكـه آنـان بـه مـردم ]كـه در حقیقـْت پیامبـر و اهل بیت 
اوینـد[ بـه خاطـر آنچه خـدا از فضلش به آنـان عطا كرده 
حسـد می ورزنـد. تحقیقـًا مـا به خانـدان ابراهیـم كتاب و 
حكمـت دادیـم، و بـه آنـان فرمانروایی بزرگی بخشـیدیم 

)نساء/54(

بیـان: اگرچـه واژه ی »حسـد« تنهـا پنج بـار در قـرآن بـه 

كار رفتـه اسـت، ولـی مفهـوم آن در بسـیاری از آیـات 
»بَْغـی«-  واژه ی  اسـتعماالت  برخـی  در  -به ویـژه  قـرآن 
تكـرار شـده اسـت. قـرآن ریشـه ی بسـیاری از گناهان را 
حسـادت می دانـد؛ چنانكـه در ایـن آیـه حسـادت، عامل 
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دشـمنی برخـی از اهـل كتـاب بـا پیامبـر بیـان شـده 
اسـت. حسـادت ابلیس نسـبت به آدم و قابیل نسـبت 
بـه بـرادرش، نمونه هـای دیگـری از نقـش ایـن گنـاه در 
گمراهـی افـراد اسـت. از آیـه ی پایانی سـوره ی مباركه ی 
فلق، فهمیده می شـود كه حسـود به قدری منشـأ شـرارت 
و بـدی بـه دیگـران می گـردد كه تنهـا راه نجـات از وی،  
پنـاه بـردن بـه خداسـت. دشـمنی و كینه تـوزی، عجـز و 
حقـارت درونـی، ضعـف ایمـان و عـدم بـاور بـه عدالت 
خداونـد از مهم تریـن ریشـه های بـروز حسـادت اسـت. 
گفتنـی اسـت میـان حسـد -یعنـی آرزوی زوال نعمت از 
دیگـری- و غبطـه -یعنـی آرزوی دسـت یابی بـه همـان 
نعمـت بـدون زوال نعمـت دیگـران- تفاوت وجـود دارد 
و غبطـه در امـور معنـوی صفتـی پسـندیده و از صفـات 

اسـت. مؤمنان 

اصلـی  سـبب  حسـد،  می شـود:  برداشـت  آیـه  ایـن  از 

مخالفـت برخـی كافـران بـا رهبـران دینـی اسـت و بایـد 
نمـود.  دوری  آن  از 

آیات متناسب: بقره/109 و 90، فلق/5، آل عمران/19.

ــأكُُل  ــَد لََي :  »إنَّ الَحَس ــر ــام باق ــب: ام ــت متناس روای

اإلميــاَن كَــا تَــأكُُل الّنــاُر الَْحطَــَب؛ حســد ایمــان را 

می خــورد؛ همان گونــه كــه آتــش، هیــزم را از بیــن 
ص306. ج2،  كافــی،  می بــرد.« 
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قطع رحم 

)بر هم زدن ارتباط با خویشاوندان(

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ

اگر ]از خدا و پیامبر[ روی گردان شوید آیا از شما جز این 
انتظار می رود كه در زمین فساد كنید و ]بر سر مال و منال 

دنیا[قطع رحم نمایید؟ )محمد/22(

بیـان: احادیـث و روایاتـی كه در فضیلـت صله ی رحم و 

آثـار بی نظیر آن وارد شـده اسـت، به قدری شـگفت انگیز 
اسـت كـه هـر مؤمنـی را بـه دقـت بیشـتر در ارتبـاط بـا 
خویشـاوندان وامـی دارد. در ایـن روایـات صلـه ی رحم، 
مؤثرتریـن عامـل طـول عمـر و هم چنیـن افزایـش مال و 
رفع فقر و با شـمرده شـده اسـت. در طـرف مقابل، قطع 
رحـم از بزرگ تریـن گناهان كبیره اسـت كـه خداوند -در 
آیـه ی 25 سـوره ی  رعد- عامـان آن را لعنت نموده و در 
آیـه ی فـوق، آن را از مهم تریـن نشـانه های روی گردانـی 
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از خـدا دانسـته اسـت. كاهـش عمـر، دوری از رحمـت 
خـدا، نابـودی سـریع تر امتهـا، انقطـاع نسـل، قحطـی و 
خشكسـالی، فقـر و تنهایـی، حـزن و انـدوه و بسـیاری 
از ابتائـات دیگـر، تنهـا پـاره ای از پیامدهـای شـوم قطع 
رحـم اسـت كـه در روایـات به آن ها اشـاره شـده اسـت. 
بـه همیـن دلیـل اسـت كـه در احادیـث آمده اسـت هیچ 
چیـزی موجـب قطـع رحـم نمی شـود؛ حتی كفر یا فسـق 
خویشـاوندان و حتـی قطـع ارتباط از سـوی آنـان. گفتنی 
اسـت مقصود از رحم، كسـی اسـت كه با انسـان نسـبت 
خویشـاوندی نسـبی داشـته باشـد؛ هـر چنـد این نسـبت 

باشد. دور 

ــی از  ــم یك ــع رح ــود: قط ــت می ش ــه برداش ــن آی از ای

ــد آن را  ــه خداون ــت ك ــره اس ــان كبی ــن گناه بزرگ تری
ــت.  ــته اس ــود دانس ــی از خ ــانه ی روی گردان نش

آیات متناسب: رعد/21، نساء/1، بقره/27.

تُـَزكِّ  ااْلْرحـاِم  »ِصلَـُة   : باقـر امـام  متناسـب:  روایـت 

ُ الِحسـاب  ااْلْعـاَل، َوتُْنمـى ااْلْمواَل، َوتَْدَفُع الَْبلْوى، َو تَُیرسِّ

َو تُْنِسـُئ ااْلَجـِل؛ صلـه ی ارحام اعمال را پاكیـزه، اموال را 

زیـاد، بـا را دفـع، حسـاب را آسـان و مرگ را بـه تأخیر 
كافـی،ج2،ص150. می انـدازد.« 
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شرب خمر و قمار

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ 

ای اهـل ایمـان! جز این نیسـت كه همه ی مایعات مسـت 
كننـده و قمـار و بت هایـی كـه ]بـرای پرسـتش[ نصـب 
شـده وپـاره چوب هایـی كـه بـه آن تفـأل زده می شـود، 
پلیـد و از كارهـای شـیطان اسـت؛ بنابرایـن از آنها دوری 
كنیـد تـا ]بر موانع راه سـعادت[ پیروز شـوید. )مائده/90( 

در  قماربـازی  و  شـراب خواری  حرمـت  اگرچـه  بیـان: 

اسـام بـر كسـی پوشـیده نیسـت، ولی بـه جهت شـیوع 
نگران كننـده ی ایـن دو گنـاه در جامعـه و بی توجهـی بـه 
آثـار زیان بـار آن، بـه برخی  آیـات و روایـت در این زمینه 
اشـاره می كنیـم. اسـام بـرای حفـظ سـامت جسـمی و 
افزایـش امنیـت و رشـد عقانـی جامعـه، شـراب خواری 
و ترویـج آن را حـرام و عامـان آن را مـورد شـدیدترین 
تبلیغـات  خـاف  بـر  اسـت.  داده  قـرار  مجازات هـا 
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فسـادورزان، شـراب در همـه ی ادیـان حـرام بوده اسـت 
تـا جایـی كـه نـه تنهـا نوشـیدن؛ بلكـه هرگونـه قـدم در 
راه تولیـد، توزیـع و ترویـج آن نیـز حـرام و مـورد لعنت 
خداسـت. )وسـائل الشـيعة،ج17،ص224( اسـام مؤمنان 
را از معاشـرت بـا شـراب خواران بـه شـدت نهـی نمـوده 
و آنـان را بدتـر از تـاركان نمـاز دانسـته اسـت. خداونـد 
در  -حتـی  دارویـی  خاصیـت  شـراب،  بـرای  هیـچ گاه 
نـداده  قـرار  انـدک-  مقـدار  بـه  و  بیماری هـای خـاص 
اسـت. قمـار و شـرط بندی نیز بـه جهت زیان های بسـیار 
اجتماعی و اقتصادی حرام شـده اسـت. از این رو، عاوه 
بـر پرهیز از مصادیق مشـخص قمار )چون نرد، پاسـور و 
...(، در مـوارد شـبهه ناک و شـایعی چون بیلیارد، شـطرنج 
و ... بایـد احتیـاط و بـه فتـوای مرجع دینی رجوع شـود. 

از ایـن آیـه برداشـت می شـود: شـراب و قمـار، بـه كلـی 

پلیـد بـوده و از حربه هـای شـیطان برای جلوگیـری مردم 
از یـاد خداسـت و بـه همیـن دلیـل، بایـد از ترویـج و 
بی تفاوتـی نسـبت بـه آن در جامعـه، جلوگیـری شـود. 

آیات متناسب: مائده/91، بقره/220، نساء/43.

ریشـه ی  »شـراب،   : اكـرم پیامبـر  متناسـب:  روایـت 
ح13181  كنزالعمـال،  بدكاری هاسـت.«  و  زشـتی ها  همـه ی 

: »بـا قماربـازان هم نشـینی نكنیـد؛ زیـرا  امـام صـادق
اهـل آن مجلس مورد خشـم خداینـد.« وسـائل الشـیعۀ،ج17،ص323.
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غنا و آواز حرام

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  

چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
برخـی از مردم انـد كـه سـخنان باطـل و سـرگرم كننده را 
می خرنـد تـا از روی نادانـی ]مـردم را[ از راه خـدا گمراه 
كننـد و آن را بـه مسـخره بگیرنـد؛ بـرای آنـان عذابـی 

خواركننـده خواهـد بـود. )لقمـان/6( 

از مهم تریـن  توسـعه و ترویـج غنـا و موسـیقی،  بیـان: 

ابـزار گمراه كننـده انسان هاسـت و بـه همیـن دلیل اسـت 
عمومـی  افـكار  تخدیـر  بـرای  فسـاد  سـردمداران  كـه 
بـر آن اصـرار دارنـد. جـواز موسـیقی در مـوارد خـاص 
از نظـر برخـی مراجـع، موجـب گشـته اسـت تـا برخـی 
ظاهرگرایـان، مـوارد فـراوان حرمت قطعی را نیـز در این 
زمینـه نادیـده بگیرنـد و ایـن چنیـن تصـور نماینـد كـه 
اسـام حكـم قاطعـی در ایـن زمینه نـدارد؛ بلكـه قائل به 
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آن شـوند كـه بـا موسـیقی می تـوان بـه قرب خدا دسـت 
یافـت! ایـن در حالـی اسـت كـه تمـام فقهـا اتفـاق نظـر 
دارنـد كـه اسـام -در كلیـت آن- بـا ترویج موسـیقی در 
جامعـه و نزدیك شـدن مؤمنـان بـه آن مخالـف می باشـد. 
امـام صـادق  دربـاره ی ایـن آیـه فرمـود: »منظـور از 
سـخنان بیهـوده غناسـت.« هم چنیـن آیـات 72 فرقان، 30 
حـج و 3 مؤمنـون نیـز بـه آواز و موسـیقی حـرام تطبیـق 
آوازه خوانـی  غنـا،  از  مـراد  اسـت  گفتنـی  اسـت.  شـده 
نوعـی  كـه  اسـت  لعـب  و  لهـو  مجالـس  بـا  مناسـب 
سرخوشـی و تحریـك جنسـی در فـرد ایجـاد می نمایـد؛ 
اگرچـه مفهـوم دقیق تـر و مصادیـق حرمت  و جـواز آن، 
از مباحـث تخصصـی اسـت و درباره ی آن بایـد به مرجع 

دینـی رجوع شـود. 

از ایـن آیه برداشـت می شـود: دشـمنان اسـام، موسـیقی  

و غنـا را در جامعـه ی اسـامی رواج می دهنـد تـا مردم را 
از یـاد خـدا گمـراه و در ایمـان آنـان تزلزل ایجـاد كنند.

آیات متناسب: فرقان/72، حج/30، اسراء/64.

روایـت متناسـب: امام صـادق  ]هنگامی كـه درباره ی 

غناء از وی سـؤال شـد[: »التدخلـوا بيوتاً اللـه ُمْعرٌِض َعْن 
أْهلِهـا؛ بـه خانه هایـي كـه خداوند از اهـل آن  روی گردان 

اسـت، داخل نشوید.« وسـائل الشـیعه، ج 17، ص321.
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یأس و ناامیدی از رحمت خدا

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

بگـو: ای بنـدگان مـن كـه ]بـا ارتـكاب گنـاه[ بـر خـود 
زیـاده روی كردیـد! از رحمـت خـدا نومید نشـوید، یقینًا 
خـدا همـۀ گناهـان را می آمـرزد؛ زیرا او بسـیار آمرزنده و 

مهربـان اسـت. )زمر/53(

بیـان: یكـی از زیباتریـن جلوه هـای رحمـت الهـی، قبول 

توبـه ی بنـدگان اسـت. خداونـد درهای رحمـت خویش 
را همـواره بـر بنـدگان گشـوده نـگاه داشـته اسـت تـا 
چنان چـه از روی جهـل و نادانـی مرتكـب خطا گشـتند، 
ناامیـد نگشـته و روی بـه درگاه وی آورنـد. سـپس بـا 
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قبـول توبـه ی آنـان، از خطایشـان درگذشـته و بـا آنـان 
هم چـون نیـكان درگاهـش رفتـار می نمایـد. مهربانـی و 
عطوفـت پروردگار نسـبت بـه بندگانش تا آنجا گسـترش 
یافتـه اسـت كـه یكـی از بزرگ تریـن گناهـان را یـأس 
و نومیـدی از رحمـت خـود می دانـد. آری! بـاب توبـه 
هرگـز بـر بنـدگان بسـته نمی گردد؛ هـر چنـد گناهان وی 
بـه انـدازه ی آسـمان ها باشـد. )كنزالعمـال،ج4،ص215( 
ناامیـدی از رحمـت خداونـد سـبب می گـردد تـا بنـده ی 
خطـاكار، امیـد خویـش از اصـاح و جبـران گذشـته را 
از دسـت بدهـد و چه بسـا بـر گناه خویـش نیـز بیفزاید. 
گفتنـی اسـت ناامید كـردن بندگان از رحمـت خداوند نیز 

در روایـات بسـیار نكوهـش شـده اسـت.

 از ایـن آیـه برداشـت می شـود: خداونـد درهـای رحمت 
خـود را بر بندگان گشـوده و به شـدت ایشـان را از یأس 

و ناامیـدی نسـبت بـه مغفرت خود باز داشـته اسـت.

آیات متناسب: یوسف/87، حجر/56، حج/15.

: »أَعظَـُم الَبـاِء اِنِقطَـاُع  روایـت متناسـب: امـام علـی
الرََّجـاِء؛ بزرگ تریـن بـا, ناامیـدی اسـت. غـرر الحكـم، ح 2860






