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پیش گفتار
سنين  و  براي جوانان  ويژه  به  آن  مفيدسازي  و چگونگي  فراغت  اوقات  موضوع   .1
پايين تر با همه حساسيت و اهميتي كه دارد از جمله موضوعاتي است كه عليرغم تالش ها 
و برنامه ريزي های فراوان هنوز در جامعة ما به طور كامل به فرهنگي صحيح و عمومي 

تبديل نشده و گاهي اين فرصت گرانبها به تهديدي پر خسارت مبدل مي شود. 
تبيين ارزش عمر و اهميت وقت و برشماري نحوة بهره برداري از فرصت ها از نكات 
خطير و مهمي است كه به مخاطبان كمك مي كند از سرماية ارزشمند وقت به ويژه اوقات 

فراغت غفلت نورزند و آن را تباه نسازند. 
متون اسالمي در اين خصوص مشحون از راهكارها و هشدارهايي است كه از جملة 

آنهاست: 
امیرالمومنین7: الفرص تمّر مّر السحاب فانتهزوا فرص الخیر1. 

امیرالمومنین7: بقّیة عمر المرء ال قیمة لها2.  
ابوالحسن موسی بن جعفر7 : ان اهلل عزوجل یبغض العبد الْنّوام الفارغ3. 

ارزشمندي كه حاصل  تجربيات  بكارگيري  با  قم  علميه  اسالمي حوزة  تبليغات  دفتر 
نوزده سال اجراي طرح هجرت  تابستاني است امسال نيز با كيفيت و وسعت بيشتري اين 
طرح عظيم را با مشاركت سازمان محترم تبليغات اسالمي، نيروی مقاومت بسيج، آموزش 
و پرورش و همراهي حدود سه هزار نفر از مبلغان ارجمند و فرهيخته اجرا مي-نمايد. 
اميد است مجريان اصلي اين طرح كه مبلغان و مربيان مجْرّب و محترم مي باشند با اهتمام 
و تالش بيشتر به مخاطبان خويش بپردازند و قبل از آن كه نونهاالن ، نوجوانان و جوانان 
عزيز تحت تاثير جريانات انحرافي قرار گيرند ذهن و روح آنان را با معارف ناب اسالمي 

و آداب الهي مانوس و تقويت نمايند. 
2. شكل گيري و ظهور رو به رشد فرقه ها و نحله هاي انحرافي چه آنان كه منسوب به 
دين مبين اسالم و يا اديان ابراهيمي اند و چه آنان كه صريحاً خود را نقطه مقابل توحيد 
مي دانند اقتضا مي كند مبلغان عزيز ضمن اطالع از شگردها و مشخصات اينگونه رهزنان 
اعتقادي و نقد عالمانه و با رعايت اين كه به طرح و تبليغ آنان نينجامد مخاطبان خويش را 

در برابر چنين شيطان صفتان آگاه و حفظ نمايند. 
3. گسترة اجرای طرح هجرت به گستردگی ايران بزرگ اسالمی است. گرچه مشتركات 

1 . انساب االشراف للبالذری؛ حدیث 56، ص115.
2 . میزان الحکمه؛ ج3، ح2114.

3 . همان.
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فراوانی در بين مردم شريف و مناطق مختلف اين سرزمين وجود دارد، اما بديهی است 
كه هر منطقه اقتضائات خاص و ويژگی های متفاوتی نيز دارد كه موفقيت تبليغ و پرهيز از 
خطاهای احتمالی منوط به رعايت اين ويژگی هاست. لذا داشتن حساسيت های مذهبی و 
قومی و شناسايی نقاط ضعف و قوت فرهنگی در هر منطقه از ضرورت هايی است كه مبّلغ 

را به انتخاب موضوع سخن و بكارگيری روش های مناسب رهنمون می سازد.
4. اهتمام اصلی مبلغان گرامی در طرح هجرت انتقال مفاهيم و گستره های ناب اسالمی 
به مخاطبان خاص )دانش  آموزان( در قالب كتب تدوين يافته ره توشه و مخاطبان عام در 
اين  اّما  مردم می باشد  تودة  با  معاشرت  و  اقامه جماعت، سخنرانی  با  دينی  قالب محافل 
فعاليت های فرهنگی در زمانی اتفاق می افتد كه از سويی انقالب شكوهمند اسالمی منشاء 
بيداری اسالمی در بين ملت های مسلمان منطقه )و در حال سرايت به ساير مناطق جهان( 
شده است و از سويی دشمنی ها و توطئه ها بر ضد ايران، شيعه، اسالم و معنويت گرايی روز 
به روز شدت، تنوع و فزونی می يابد. در چنين شرايطی بر هر مبلغ آگاه و وظيفه شناسی 

است كه بصيرت مخاطبان خود را ارتقاء بخشد و آنان را در جبهة  حق استوار سازد.
رعايت  و  انقالب  فرزانة  و  حكيم  رهبر  رهنمود های  به  كامل  توجه  راستا  اين  در 

شاخصه های ذيل به مبلغان ارجمند توصيه می شود:
ـ ارائة گفتمان نشاط، اميد، خودباوري و انسجام ملي. 

ـ تبيين و تقويت اصل واليت فقيه و نقد دموكراسي هاي مدل آمريكايي و نظام هاي ليبرال
ـ بيان پيشرفت هاي علمي و جنبش توليد علم به خصوص در زمينه هاي نانوتكنولوژي 

پزشكي، صنايع دفاعي، هوافضا، سلول هاي بنيادي، بيوتكنولوژي، هسته اي و .... 
ـ عطف توجه مخاطبان به لزوم مصرف كاالهای داخلی، اهميت دادن به توليد و پرهيز 

از ادامه و تشديد وابستگی های اقتصادی به قدرت های بيگانه. 
5. هم زمان شدن اجرای طرح هجرت با ماه های شعبان و رمضان بهترين  فرصت را 
برای مبّلغان گرامی فراهم می آورد تا با بهره مند شدن از فضای پر معنويت و مناسبات مهم 

اين دو ماه در زدودن غبار های انحراف و سوق دادن دل ها به ياد الهی توفيق بيشتری يابند.
 در پايان از همة دست اندركاران محترم تهيه، تدوين و چاپ كتب ره توشه به ويژه 
برادر ارجمند جناب آقای نورالهی مدير اداره چاپ و نشر و از مؤسسه عمار واليت و نيز 
حجت االسالم والمسلمين علی عباس زاده كه تاليف فصل های هفت و هشت اين اثر را به 

عهده داشتند صميمانه تقدير و تشكر مي نمايم.

احمد زادهوش
معاون فرهنگی و تبلیغی

دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه قم



مقدمه
سول بَّلغ ما أْنِزَل اِلیَک ِمْن َربَِّک«1 »یا أیَُّها الرَّ

  من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش            چون به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش 
حضرت  خاتم  پيامبر  بر  صلوات  و  سالم  و  را  متعال  خداوند  سپاس  و  حمد 
محمد6« و درود بی پايان بر ائمة هدی: و سالم بر پرچم داران تبليغ از صدر اسالم 

تاكنون.
عده ای برآنند كه ما برای فكركردن و انديشيدن از قرآن و روايات اهل بيت: مدد 
نگيريم و آنها را فقط برای خلوت نيمه شب ها و حاالت معنوی بدانيم و در عرصه های 
تئوری های  با  و  كنيم  دراز  بشر  وارداتی  دانش های  سوی  به  نياز  دست  زندگی  ديگر 
تنها سند جاويد  پناهگاه مطمئن و  تنها  ما  باور  به  اما  نماييم؛  برون دينی، آزمون و خطا 
و تحريف نشدنی در فتنه های فكری و فرهنگی »قرآن و اهل بيت:« هستند. بنابراين 
ضمن تاكيد بر اين موضوع، در اين نوشتار سعي شده است از عطر دل پذير قرآن استشمام 

نماييم و كام جان خويش را با روايات اهل بيت: شيرين سازيم. 
»تبليغ چهره به چهره« از سرچشمة زالل و پاكی برخوردار است كه در حوزة اسالمی 
به »حضرت محمد6« منتهی می شود. آن حضرت از جانب خداوند مأموريت داشت 
تا پيام الهی را بدون هيچ گونه كم و كاستی مستقيما به مردم ابالغ نمايد؛ بنابراين مشاهده 
می شود تا آخرين روزهای حيات مبارک شان به اين مهم اشتغال داشت و از هر موقعيتی 
برای انجام احسن آن بهره می جست. با اين تفسير معلوم می شود »تبليغ چهره به چهره« 
جزء رسالت الهی پيامبر6 و هر آنچه از ايشان در اين مقام صادر می شده، يك فعل 

نبوی و مؤيد به مهر الهی بوده و الهام گرفته از قرآن كريم می باشد.
مقام معظم رهبری )دامت بركاته( در اين باره می فرمايند: »خدای متعال يك رازی در 
اّما هست و  دانم چيست؛  قرار داده كه نمی  با يكديگر  انسان  مواجهه و روبروشدن دو 
اينكه يك مربی با مخاطب خـود در يـك جلسه مـی نشيند و بـا او حرف می زند كه اين 
صورت او را می بيند و صدای او را بی واسطه  می شنود و او به مخاطب خود رو می كند و 
با او حرف می زند. اين يك اثری دارد كه در هيچ ابزار هنری ديگر نيست. ايـن يك رازی 

است كه اين هم از خصوصيات انسان است«.2

1. مائده: 67.
2 . بیانات رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای در میان هزاران تن از جوانان، بهمن 1382.
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  در فصل اول اثر حاضر به ضرورت و اهميت تبليغ چهره به چهره خواهيم پرداخت 
و به ارزش اين مهم بيشتر اشاره خواهيم كرد.

ويژگی هايی  برخي  به  و  ديد  خواهيم  قرآن  آينه  در  را  جوان  بشيران  دوم  فصل  در 
خواهيم پرداخت كه اوال بشيران جوان بايد در خود ايجاد كرده و در تقويت آنها در وجود 
خويش بكوشند و ثانيا به فضل الهي محتواي تبليغي - قرآني غني است كه در جلسات 

تبليغ چهره به چهره نيز ارائه شدنی باشد.
در فصل سوم به »بشيران جوان و مخاطب شناسی« خواهيم پرداخت.

در فصل چهارم به »شيوه هاي آموزش و ارتباط بشيران جوان با مخاطب« خواهيم پرداخت. 
در فصل پنجم در محضر قرآن زانوي ادب خواهيم زد و سي فراز قرآني را برای تامين 

محتوايي جلسات تبليغ چهره به چهره با عنوان »سي روز سي فراز« ارائه خواهيم نمود.
در فصل ششم نيز در راستاي تامين محتوايي جلسات تبليغ چهره به چهره، پنج فيش 

با موضوعات كاربردي ارائه خواهيم نمود.
در فصل هفتم به تجلی سوره قدر در ماه مبارک رمضان و در فصل هشتم به امامت و 

رهبری مكتب تشيع پرداخته شده است.
اميد است  اين اثر مورد رضايت حق تعالی بوده و خوشه ای از خرمن علوم اسالمی 
و علوم قرآنی را كه به عزيزان عرضه مي شود، گامی باشد در راستای اينكه قرآن مجيد و 

روايات اهل بيت: را در عرصة جامعه بيشتر ببينيم. 
در پايان ضمن تقدير و تشكر از مسؤلين و اساتيد خود در مركز آموزش های تخصصی 
تبليغ و حوزه علميه سفيران هدايت، از دوست عزيز و گرامی حجت االسالم والمسلمين 

پيشگر كه در تدوين فرازهای قرآنی اين اثر نقش داشته اند تقدير و تشكر می نمايم.

عليرضا زنگويي
بهار 1391
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ضرورت و اهمیت تبلیغ چهره به چهره

یِن  َیَتَفقَُّهواْ ِفي الدِّ ْنُهْم َطآئَِفٌة لِّ »َوَما َكاَن الُْمْؤِمُنوَن لَِینِفُرواْ َكآفًَّة َفَلْواَل نََفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ
َولُِینِذُرواْ َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعواْ ِإلَْیِهْم لََعلَُّهْم َیْحَذُروَن« 1

مؤمنان همگی نمي توانند سفر كنند، چرا از هر گروه از ايشان دسته ای سفر نكنند تا در 
كار دين دانش اندوزند و چون بازگشتند، قوم خويش را بيم دهند. شايد آنان بترسند.

»اوالً: مقصود از تفقه در دين، فهميدن همة معارف دينی از اصول و فروع آن است 
نه خصوص احكام عملی كه فعاًل در لسان علمای دين كلمة فقه اصطالح در آن شده، به 
دليل اينكه می فرمايد: »ولينذروا قومهم« و قوم خود را انذار كنند و معلوم است كه انذار 
با بيان فقه اصطالحی؛ يعنی با گفتن مسائل عملی صورت نمی گيرد، بلكه احتياج به بيان 

اصول عقايد دارد.
ثانياً: معلوم می شود كه وظيفة كوچ كردن برای جهاد، از طلبة علوم دينی برداشته شده و 

آية شريفه به خوبی بر اين معنا داللت دارد«.2
با توجه به ارزش و اهميت جهاد از ديدگاه اسالم و با يادآوری نكتة دوم، ارزش و 

اهميت مسئلة تبليغ چهره به چهره بيشتر مشخص خواهد شد.
خدا6  پيامبر  كرد.  اثبات  می توان  نيز  ديگر  گونه اي  به  را  تبليغ  اهميت  و  ارزش 

فرمودند: »َأْفَضُل اْلَْعَماِل َأْحَمُزَها«:3 با فضيلت ترين اعمال سخت ترين آنهاست. 
خداوند در سورة مباركة طه در مورد موسی بن عمران مطلبی را اشاره می كند: موسی 
حركت كرده است تا به مصر برگردد. درد زايمان همسرش را می گيرد و او به دنبال آتش 
برای آتش گيره می رود كه همسر خودش را در اين سرما گرم كند. در وادی مقدس مواجه 
با وحی الهی می شود. برای اولين بار وحی به او می رسد و بعد هم مأموريت پيدا مي كند 

پيام الهی را به فرعون و فرعونيان برساند.

1 . توبه: 22.
2 . محمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان، ج 9، ص  550.

3 . مجلسی؛ بحار األنوار )ط - بیروت(، ج 67، ص 191.
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به  را  پيام خدا  برو و  او گفته مي شود:  به  نبوت رسيده است، وقتی  مقام  به   موسی 
فرعون و فرعونيان ابالغ كن، احساس می كند بار بسيار سنگين و رسالت فوق العاده مشكل 

به دوش او گذاشته شده است. با اين جمله ها يك سلسله تقاضاها می كند:
اْشَرْح لي  َصْدري«:  1 پروردگارا به من شرح صدر بده و ظرفيت روحی مرا  »قاَل َربِّ 

بيفزا. 
ْر لي  َأْمري«  :2 كار مرا بر من آسان گردان. پس احساس می كند  كاری است ثقيل و  »َوَیسِّ

سنگين. 
»َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لِساني« :3 گره را از زبان من باز كن. 

بعضی چنين فكر می كنند كه مقصود از اينكه می فرمايد: »گره را از زبان من باز كن« 
اين است كه موسی اندكی زبانش می گرفته و مثاًل »سين«  را خوب تلفظ نمی كرده است. 
حتی گفته اند آن وقت كه بچه بود و فرعون می خواست امتحانش كند، آتش سرخ شده به 
دهانش گذاشت و زبانش دچار لكنت شد. شهيد مطهری می فرمايد: »خيال نمی كنم اينها 
اساسی داشته باشد، »گره را از زبان من باز كن« ظاهراً همان است كه قرآن مكرر روی 
آن تأكيد می كند كه پيغمبر ابالغش بايد ابالغ مبين و پيام رساندنش بايد روشن و آشكار 

باشد؛ چون در ادامه می فرمايد: 
»َیْفَقُهوا َقْولي«: تا سخن مرا درک كنند، من بتوانم پيام تو را وارد فهم مردم كنم و مردم 

بفهمند. 
»َواْجَعْل لي  َوزیراً ِمْن َأْهلي هاُروَن َأخي اْشُدْد بِِه َأْزري َو َأْشِرْكُه في  َأْمري«:    پروردگارا 
اين بار خيلی سنگين است. برای من كمك بفرست. انسانی كه خودش پيش نهاد می كند، 
برادرش هارون است. پروردگارا برادرم هارون را وزير و كمك من قرار بده و او را در اين 
كار با من شريك گردان. چرا؟ برای اينكه به اصطالح راندمان كار ما بيشتر باشد نه اينكه 
ِإنََّک  َحَک َكثیراً َو نَْذُكَرَك َكثیراً  من می خواهم ـ العياذ باهلل ـ امتناع كرده باشم. »َكْي نَُسبِّ

ُكْنَت بِنا بَصیرا«4
در جای ديگر قرآن خطاب به رسول اكرم6 يك كار انجام شده را ذكر می فرمايد:

به  نسبت  ولی  می كند؛  صدر  شرح  تقاضای  موسی  َصْدَرَك«؛  لََک  نَْشَرْح  »َألَْم 
تو شرح  به  ما  آيا  قرآن می فرمايد:  داده شده است.  امر  به صورت يك  پيغمبراكرم6 

1 . انشراح: 1.
2 . همان: 2.
3 . همان:3.

4 .  طه: 25 ـ 35.
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صدر نداديم؟ ظرفيت فراوان نداديم؟ يعنی ظرفيت فراوان شرط اين كار است و ما اين 
نهاديم.  تو  از دوش  را  بار سنگين  اين  ِوْزَرَك«  :1  َعْنَک  »َوَوَضْعنا  داده ايم.  تو  به  را  شرط 
به  قرآن  اينجا  كن.  سبك  و  آسان  من  برای  را  سنگين  بار  اين  كرد:  تقاضا  موسی  آنجا 
پيغمبراكرم6 می فرمايد: اين بار سنگين را از دوش تو برداشتيم. »الَّذي َأْنَقَض َظْهَرَك«؛ 
را  شكند.  تو  بود پشت  نزديك  كه  بود  آن چنان سنگين  بار  اين  است،  اين خيلی حرف 
به چهره و مواجه شدن  تبليغ چهره  بار دعوت و  باز هم جز  مخاطب، خاتم االنبيا است، 
با مردم نيست. مردمی كه قصد هدايت و راهنمايی آنها را دارد. آن چنان اين كار سنگين 
است كه تعبير قرآن اين است: داشت پشت تو را می شكست. »انقض« ظاهراً معنايش اين 
است: اگر ما سقفی چوبی داشته باشيم و بار بسيار سنگينی روی آن باشد كه اين چوب ها 
صدايش دربيايد و به اصطالح جرق جرق بكند، می گويند:  »اَْنَقَض یا نََقَض« و يا نظير اين 
تعبير وقتی می خواهد بگويد: اين بار آن چنان سنگين بود كه گويی صدای مهره های پشت 

تو  شنيده می شد. می فرمايد: »انقض ظهرك«.
»َوَرَفْعنا لََک ِذْكَرَك«: ما نام تو را در همه جا بلند كرديم.

باز سخن از سختی كار است: »َفِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُیْسراً ِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُیْسراً«.2
اي پيغمبر! كار سخت است؛ اما اگر انسان  سختی ها را تحمل كند، با سختی آساني 
هست؛ يعنی آساني در درون سختي هست )فرمود مع العسر نه بعد العسر(. پيامبر از اين 
آيات احساس كرد همراه هر سختی، دو آسانی خواهد بود كه چهرة مباركش شكفته شد 
و بعد تكرار می كرد و می فرمود: يك سختی با دو آساني چه خواهد كرد؟! اگر اين آيه را 
مقايسه كنيم با آياتی كه حضرت موسی فرمود و بعد اين جملة متواتر ميان شيعه و سنی 
را در نظر بگيريم كه پيامبر درباره علی7  فرمود: »انت منی بمنزلة هارون من موسی«؛ 
يعنی همچنان كه هارون معاون و شريك موسی در اين كار بود، تو هم تنها جانشين من در 
امت هستی پس اينكه در تفاسير می خوانيم آية »َفِإذا َفَرْغَت َفاْنَصْب«؛ ناظر به مقام خالفت 

اميرالمؤمنين علی7 است، خيلی خوب به دل می چسبد.3
آية ديگری در قرآن كه با اهميت فوق العاده و سنگينی شديد، تبليغ چهره به چهره را 
بيان می كند، آيه ای است كه در سورة مباركة مزمل آمده است و سورة مزمل در اول بعثت 

نازل شد. »ِإنَّا َسُنْلقي  َعَلْیَک َقْواًل َثقیالً« :4 به زودی سخن سنگينی به تو القا می كنيم. 

1 . انشراح: 1 ـ 3.
2 . همان: 5 ـ 6.

3 . مجموعه آثار شهید مطهری؛ ج 16؛ سیری در سیره نبوی؛ ص 139.
4 . مزمل: 5.
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اجرای  و  سخن  محتوای  ندارد.  سنگينی  و  سبكی  است،  سخن  كه  اين رو  از  سخن 
كه  است  مأموريت  محتوای  باشد.  دشوار  و  است سخت  ممكن  كه  است  مدلول سخن 
القا  كار فوق العاده مشكلی است. آية قرآن می فرمايد: »ما به زودی سخن سنگينی به تو 

می كنيم« كه جز همان دعوت و هدايت مردم و تبليغ چهره به چهره، چيز ديگری نيست.
 بايد توجه داشته باشيم كه هر پيام رساندنی اين قدر مشكل نيست. يك ابالغ، ابالغ به 
حس است كه اين كار آسان است. ابالغی كه مأمور دادگستری می كند و مثاًل اخطاری را 
به شخص مطلع يا متهم ابالغ می كند، ابالغ به حس است اگر وظيفة ما در تبليغ فقط اين 
باشد كه به سمع و رؤيت مردم برسانيم، كار مشكلی نيست؛ می شود به آسانی اين وظيفه 
را انجام داد؛ ولی آيا پيغمبران كه بالغ مبين دارند، وظيفه شان فقط اين است كه مطلب را 
به گوش مردم برسانند و همين كافی است. نه باالتر از ابالغ به حس و ابالغ به چشم و 
گوش، ابالغ به عقل و فكر است؛ يعنی مطلب را آن چنان بيان كرده اند كه تا عقل نفوذ كند 

و عقل هم بپذيرد. 
ابزاری كه يك پيام را به عقل می رساند، صورت يا شكل يا كتابت نيست، چيز ديگر 
با ابزار و َمركب برهان و استدالل و به  است. عقل دروازة خودش را بسته است و جز 
تعبير قرآن »حكمت« پيامی را در خودش نمی پذيرد. پيامبران می خواهند سخن خودشان را 

در درجة اول به عقل ها ابالغ كنند و اين كار دشواری است.
اما آيا در ابالغ پيامبران و ابالغ دعوت الهی كافی است كه اين پيام به عقل ها رسانده 

شود؟
وظيفه يك معلم اين است كه سخن و علم خودش را به عقل دانش آموز برساند؛ اما 
پيامبران نيامده اند كه فقط مدعاهايی را وارد عقل مردم كنند. وظيفة فالسفه اين است كه 
سخنی را تا عقل مردم نفوذ می دهند. پيام الهی گذشته از آنكه در عقل ها بايد نفوذ كند، 
در دل ها نيز بايد نفوذ كند؛ يعنی بايد در عمق روح بشر وارد بشود و تمام احساسات او؛ 
يعنی تمام وجودش را در اختيار بگيرد و به همين دليل پيغمبرانند كه می توانند بشر را در 
راه حقيقت به حركت درآورند نه فيلسفوفان. فيلسوف تالش می كند تا فكری را به عقل 

عده ای از شاگردان نفوذ دهد. 
پيغمبران افزون بر اينكه پيام خودشان را به عقل مردم می رسانند، كاری بزرگ تر دارند 
كه پيام را به دل برسانند؛ يعنی به سراسر وجود كه ديگر چيزی باقی نمی ماند. و اين كار 
و  اهميت  دارای  باشد،  هرچه سخت تر  كار  كه  است  و  طاقت فرسايی  فوق العاده سخت 

ارزش بيشتری خواهد بود. 
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باشد كه سخنان ما برخاسته از قرآن و هماهنگ با محتوا و مفهوم آن و مشوق برای 
قيامت،  فقر و حسرت  تغابن، روز  باشد و در روز  قرآن  با  انس  قرآن و  به  نزديك شدن 
ُسوُل یا َربِّ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا هَذا الُْقْرآَن  مورد اين خطاب پيامبر قرار نگيريم كه: »َوقاَل الرَّ

َمْهُجورا« :1 پروردگارا! قوم من قرآن را رها كردند.
به اميد روزی كه همه سرماية ما قرآن و قرآن، نور قلب، فكر و قيامت ما باشد.

با آرزوی موفقيت كامل مبلغين چهره به چهره در امر تبليغ و هدايت جامعة بشری و 
رساندن پيام دين و اوليای دين به عقل و دل مردم، باشد كه در اين راه دست حق ياری گر 

ما گردد.

1 . فرقان: 30.
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بشیران جوان  در آينه قرآن

اخالص
از آنجا كه مؤثر واقعی خداوند می باشد، اين عمل خالصانه است كه رمز موفقيت مبلغ 

می باشد و اگر تبليغ برای خداوند باشد، بر دل ها اثر خواهد گذاشت.
َربِّ  هلِل  َوَمَماِتي  َوَمْحَیاَي  َونُُسِكي  َصاَلِتي  ِإنَّ  »ُقْل  می فرمايد:  پيامبرش  به  خداوند 
ُل الُْمْسِلِمیَن«:1 ای رسول ما بگو: همانا نماز من  الَْعالَِمیَن، اَل َشِریَک لَُه َوبَِذلَِک ُأِمْرُت َوَأنَْا َأوَّ
و عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خدا، پروردگار جهانيان است. شريكی برای 
او نيست و به آن [روح تسليم، خلوص، عبوديت] مأمور شده ام و من نخستين مسلمان و 

تسليم پروردگارم.
مقابل غش  به معنای خيرخواهی است و در لغت عرب در  يا خلوص سخن  نُصح 
است و وقتی در يك جنسی و در يك كااليی از غير خودش قاطی كنند، اصطالحاً غش 
می گويند. نُصح در مقابل غش است؛ يعنی سخن بايد خلوص داشته باشد يعنی از كمال 
پيام خدا  مبلغ  اهلل و  الی  باشد.  می تواند داعی  برخاسته  از سوز دل  خيرخواهی طرف و 
باشد كه سخنش نصح باشد؛ يعنی هيچ انگيزه ای جز خير و مصلحت مردم نداشته باشد. 

سخنش از سوز دل برخيزد كه: سخن کز جان برون آید، الجرم بر دل مي نشيند.
 مبلغی كه می خواهد مردم را به سوی خدا و اخالص در عمل دعوت كند، بايد در 
عمل مخلص بوده و پيش گام باشد تا سخنانش مؤثر واقع شود. همان گونه كه قصد قربت 
در نماز الزم است، برای مبلغ مربی و منادی دين در هر حركت سخن و برخورد با مردم، 

اخالص الزم است.
وارد مجلس  از علما  يكی  بودند كه  منبر  باالی  آيت اهلل سعيدی;   می گويند: شهيد 
می شوند. ايشان با كمال اخالص و تواضع از منبر پايين آمده و خطاب به مردم می گويند: 
»به جدم قسم! اين آقا علم و تقوايش از من بيشتر است، پس حال كه ايشان حضور دارند، 

ايشان بايد شما را موعظه نمايند«.2
ـ  163. 1 . انعام: 162 

2 . به نقل از حجت االسالم والمسلمین قرائتی.



21 فصل دوم: بشیران جوان در آینه قرآن

حسن خلق

شايد زيباتر از »حسن خلق« واژه ای نباشد كه ترسيم كنندة روح زالل و طبعی بلند و 
رفتاری جاذبه دار باشد. چيزی كه عنوان برجستة رفتار يك مبلغ  و معيار كمال ايمان يك 

مؤمن است. آن گونه كه رسول خدا6 به اين فضيلت عالی آراسته بود.
»َوِإنََّک لََعلی  ُخُلٍق َعظیٍم«1

عالمه طباطبايی; می گويد: 
را  خدا6  رسول  خلق  حسن  خود،  خودی  به  و  نفسها  فی  شریفه  آیۀ  »این 
به  با در نظرگرفتن خصوص سیاق،  لیکن  می ستاید و آن را بزرگ می شمارد؛ 
خصوص اخالق اجتماعیش نظر دارد، اخالقی که مربوط به معاشرت است. از 
قبیل: استواری بر حق، صبر در مقابل آزار مردم و خطاکاری های اراذل و عفو 

و اغماض از آنان، سخاوت، مدارا و...«.2 
وا ِمْن َحْولَِک«:3 به بركت  ا َغلیَظ الَْقْلِب اَلْنَفضُّ »َفِبما َرْحَمٍة ِمَن اهلِل لِْنَت لَُهْم َو لَْو ُكْنَت َفظًّ
رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی، از اطراف تو 

پراكنده می شدند.
انتظار داشتند كه پيامبر به دليل فرار و سستی آنان  پس از پايان جنگ احد مسلمانان 
در جنگ، عصبانی شود؛ ولی زمانی كه پيامبر با ماليمت و مهربانی با آنها روبه رو شد، در 
تقويت روحی آنها بسيار مؤثر بود و سبب جلب و جذب بيشتر آنها به اسالم شد و اين 

يكی از الطاف الهی بر پيامبر بود كه چنين مهربان و خوش اخالق بود.
مبلغان بايد توجه داشته باشد  يكی از عوامل مهم پيشرفت اسالم، اخالق واالی مبلغان 

از زمان پيامبر تاكنون بوده است.
می سازد،  را صميمی تر  پيوندها  و  استوارتر  را  رابطه ها  كه  خلق  شاخه های حسن  از 
َیُقولُوا الَّتي  ِهَي َأْحَسن«:  4 به بندگانم بگو:  گفتار دلپذير و شادی بخش است. »َوُقْل لِِعبادي 

سخنی كه بهتر است، بگويند.
متانت در سخن، ادب و گفتار و زيبايی در كالم، خصلت پاک دالن بی كينه و خلق و 

خوی اوليای دين است؛ باشد كه عادت خويش قرار دهيم.
1 . قلم: 4.

2 . ترجمه تفسیرالمیزان؛ ج 19، ص 619.
3 . آل عمران: 159.

4 . اسراء: 53.
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برخورد با چهرۀ گشاده
»وال ُتَصّعر خّدك للناس«.1

می شود  آشكار  گفتار  در  هم  لبخند.  در  هم  و  است  مطرح  نگاه  در  هم  خوش رويی 
و  »اخم كردن«  »ترش رويی«،  با  كه  دوستی هايی  و  رابطه ها  بسا  چه  رفتار.  در  هم  و 
»عبوس شدن« به هم خورده است. از سوی ديگر مبدأ بسياری از آشنايی ها يك تبسم بوده 

است.
با هم روبه رو  از هر سخن و عمل، دو صورت  پيش  با يكديگر  نفر  در مواجهة دو 

می شود و نقش عمده در نحوة گفتار و رفتار دارد و رمز گشايش قفل دل هاست.
مبلغ وقتی با چهرة شكفته و باز با كسی روبه رو می شود در واقع كليد محبت و دوستی 
به دست او داده و برعكس چهرة اخمو و ابروهای گره خورده، دريچة ارتباط و صميميت 

را می بندد.
تأثير  بر  افزون  گيرد،  انجام  الهی  و  پاک  نيت  با  خنده  و  خوش رويی  اين  اگر  البته 
ُجلِ  ِفي  مُ  الرَّ محبت آفرين، »حسنه« و عبادت به حساب می آيد.  امام باقر7 فرمود: »َتَبسُّ

َوْجِه َأِخیِه َحَسَنة« .2
مبلغان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه  برخورد با چهرة باز با ديگران آنان را 
آماده تر می سازد تا دل به دوستی به شما بسپارند. خنده رويی و بشاش بودن ديگران را دل 
و جرأت می بخشد تا بی هيچ هراس و نگرانی با شما باب آشنايی باز كنند و سفرة دل شان 
را پيش تان بگشايند. اگر با خوش رويی بتوانيم بار سنگين غم مردم را سبك كنيم، كارمان 
عبادت خواهد بود و اگر با يك تبسم بتوانيم دلی را شاد سازيم به خدا نزديك تر شده ايم 
معاشرت  در  هنرمندی  نوعی  رفتار  اين  البته  بود.  موفق تر خواهيم  دين خدا  تبليغ  در  و 
است كه قلبی مهربان می خواهد و عاطفه ای سرشار و خصلتی نوع دوستانه كه ان شاءاهلل در 

تحصيل آن موفق و منصور باشيم.
انس  ماية  خوش رويی  َفاق «: 3  الرِّ ُیوِنُس   »الِْبْشُر  می فرمايند:  اميرالمؤمنين7  حضرت 

ة« :4 خوش رويی دام دوستی است. دوستان می باشد و »الَْبَشاَشُة َفخُ  الَْمَودَّ
و رسول خدا6 می فرمايند: »شما با مال خودتان توان جلب مردم را نداريد، پس با 

گشاده رويی و خوش رويی با آنان برخورد كنيد«.5
1 . لقمان: 18.

2 . کلینی؛ اصول کافی )عربی(؛ ج 2، ص 188.
3 . غررالحکم.

4 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 69، ص 409.
5 . کلینی؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 103.
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سالم و مصافحه
ْحَمة...«. 1 »َوِإذا جاَءَك الَّذیَن ُیْؤِمُنوَن بِآیاِتنا َفُقْل َسالٌم َعَلْیُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعلی  نَْفِسِه الرَّ

مبلغ در تبليغ دين خدا نيازمند پيوندهای اجتماعی است و پيوندهای اجتماعی نيازمند 
نمونه های  بايد  نمی آيد.  دست  به  كلی گويی  با  رشته ها  اين  استوارسازی  است.  تحكيم 
عاطفی  پيوندهای  و  دوستی  مرزهای  تا  شود  ارائه  روشن  و  خاص  عملی،  مصداق های 

استوار گردد و پايدار بماند.
سالم و  دست دادن يكی از اين امور است؛ زيرا سالم چراغ سبز آشنايی است. وقتی 
می گيرد،  قرار  رو در رو  كه  چهره ها  و  می افتد  هم  به  كه  نگاه ها  می رسند،  هم  به  نفر  دو 
و  آن دست دادن  پی  در  و  است  برادری، سالم دادن  و  مودت  نخستين عالمت صداقت، 

مصافحه.
در قرآن كريم در موارد زيادی اين كلمه به كار رفته و خدا به بعضی از بندگان خود 
سالم و درود فرستاده است؛ مثاًل به حضرت يحيی7 در سه زمان مهم كه سخت ترين 
حالت ها برای انسان است، سالم می فرستد: »َوَسالٌم َعَلْیِه َیْوَم ُولَِد َو َیْوَم َیُموُت َو َیْوَم ُیْبَعُث 

َحیًّا«.2
به  زيادی  مبلغان  تاكنون  كه  است  مواردی  جمله  از  مبلغ  توسط  ابتدا سالم كردن  در 
واسطة همين عمل و تداوم در همين عمل، خيلی از كسانی كه شايد گريزان هم بوده اند 
گناه  از  كه  گنهكار  مسلمانان  از  بعضی  اسالم6  پيامبر  زمان  در  كرده اند.  جذب  را 
داشتند. خداوند  الهی  عفو  انتظار  و  می آمدند  آن حضرت  نزد  بودند،  پشيمان شده  خود 
َفُقْل َسالٌم َعَلْیُكْم...«:  3 و چون  ُیْؤِمُنوَن بِآیاِتنا  به پيامبراكرم6 فرمود: »َوِإذا جاَءَك الَّذیَن 
كسانی كه به آيات ما ايمان آوردند، نزد تو آيند، بگو: سالم بر شما و...؛ يعنی آنان را با 

آغوش باز استقبال كن و بپذير.

تواضع و فروتنی
ْحمِن الَّذیَن َیْمُشوَن َعَلی اْلَْرِض َهْونًا«:  4 مؤمنان كسانی هستند كه روی زمين  »َوِعباُد الرَّ
با وقار و فروتنی راه می روند. »هون« به طوری كه راغب گفته؛ به معنای تذلل و تواضع 
است. بنابراين به نظر می رسد مقصود از راه رفتن در زمين نيز كنايه از زندگی كردن شان 

1 .  انعام: 54.
2 . مریم: 15.
3 . انعام: 54.

4 . فرقان: 63.
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بين مردم و معاشرت شان با آنان باشد. پس مؤمنان هم نسبت به خدای تعالی تواضع دارند 
و هم نسبت به مردم چنين هستند؛ چون تواضع آنان مصنوعی نيست، واقعاً در اعماق دل، 
افتادگی و تواضع دارند و چون اين گونه هستند نه نسبت به خدا استكبار می ورزند و نه در 
زندگی می خواهند  بر ديگران برتری جويند و بدون حق، ديگران را پايين تر از خود بدانند 
آنان  برابر  به دست آوردن عزت موهومی كه در دشمنان خدا می بينند، در  برای  و هرگز 

خضوع نمی كنند.
آراسته سازند؛  آن  به  را  بايد خود  مبلغان  كه  است  ويژگی هايی  از  فروتنی  و  تواضع 
ِمَن  اتََّبَعَک  لَِمِن  َجناَحَک  »َواْخِفْض  می دهد:  دستور  رسولش  به  متعال  خداوند  چنان چه 

الُْمْؤِمنیَن«1 و »َواْخِفْض َجناَحَک لِْلُمْؤِمنیَن«.  2
اين آيه كنايه از تواضع و نرم خويی می باشد و به اين دليل تواضع را »خفض جناح« 
ناميده اند كه وقتی مرغ می خواهد جوجه هايش را در آغوش بگيرد، پر و بال خود را باز 
می كند و بر سر جوجه هايش می گستراند و خود را تسليم آنها می كند. البته »خفض جناح« 
و  از صبر  است  عبارت  آن  و  كرد  نيز حمل  ديگری  معنای  بر  می توان  را  آيات  اين  در 
خويشتن داری و سازگاری با مؤمنين و اين صبر با اين معنا مناسبت دارد كه كنايه باشد 
تربيت  و  معاشرت  منحصر در  را مصروف و  مؤمنين و همة هّم خود  بال گرفتن  زير  از 
و تأديب ايشان به آداب الهی نمودن و يا كنابه باشد از مالزمت با آنان و تنها نگذاشتن و 
جدا نشدن از ايشان؛ همچنان كه مرغ وقتی خفض جناح می كند، ديگر پرواز را تعطيل كرده 

و از جوجه هايش جدا نمی شود.
پيامبر اكرم6 بر منبر بود كه متوجه شد برای افرادی كه تازه وارد شده اند، فرشی 

برای نشستن وجود ندارد. با اصرار عبای خود را به آنها داد تا پهن كرده و بنشينند.
و  می نمود  برگزار  دايره  صورت  به  را  جلسات  پيامبر  كه  آمده  نبوی6  سيرة  در 

كسانی كه ناآشنا و تازه وارد بودند، پيامبر اسالم را نمی شناختند.
ِلَْهِل  َو  ِعَباِدِه  ِمْن  َكِثیٍر  َعَلی  اهللُ  َفُه  َشرَّ اهلل  َتَواَضَع  »َوَمْن  می فرمايند:  خدا6  پيامبر 
الَْعاِرِفین «: 3 و هر كه  اْلَْرِض ِمَن  َأْهُل  َو  الَْماَلئَِكِة-  َماِء ِمَن  َأْهُل السَّ َیْعِرُفَها  التََّواُضِع ِسیَماُء- 
را چهره ای  تواضع  اهل  بندگانش.  بسياری  از  برد  باالتر  كند، خدايش  تواضع  برای خدا 

باشد كه فرشته های آسمان و عارفان زمين آن را بشناسند«. 

1 . شعراء: 215.
2 .  حجر: 88.

3 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 72، ص 120.
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اميرالمؤمنين علی7 می فرمايند: »َثَمَرُة التََّواُضِع الَْمَحبَّة«. 1
صورت  به  و  است  آنان  محبت  جلب  و  مردم  با  قلبی  ارتباط  تواضع،  نتيجة  آری، 
فطری انسان كسی را كه دوست دارد، عالقمند به ارتباط و حرف زدن با او نيز می باشد و 

حرف های او هم مؤثر واقع می شود. 
مولوی می گويد:

      آب از باال به پستی در رود               آن گه از پستی به باال بر رود
بعد از آن او خوشۀ چاالک شد       گندم از باال به زیر خاک شد  
     دانۀ هر میوه آمد در زمین               بعد از آن سرها برآورد از دفین

ترجیح دادن دیگران
يكی از اصول حاكم بر زندگی اهل بيت: ترجيح دادن ديگران بوده است و اين بيش 

ِه ِمْسكینًا َوَیتیمًا َوَأسیراً«.2 عاَم َعلی  ُحبِّ از هر كس بايد برای مبلغان الگو باشد. »َوُیْطِعُموَن الطَّ
امام حسين7  امام حسن و  ابن عباس روايت آمده كه  از  در تعبير كشاف است كه 
گفتند:  مردم  كرد.  عيادت  ايشان  از  از صحابه  با جمعی  و رسول خدا6  بيمار شدند 
چه خوب است برای بهبودی فرزندان تان نذری كنيد. علی و فاطمه: و فضه كنيز آن 
دو نذر كردند  اگر كودكان بهبود يافتند، سه روز روزه بدارند. بچه ها بهبود يافتند و اثری 
از آن كسالت باقی نماند. بعد از بهبودی كودكان، علی7 از شمعون خيبری يهودی سه 
را دستاس و سپس خمير كرد و  فاطمه3 يك من آن  من جو قوض كرد و حضرت 
پنج قرص نان به عدد افراد خانواده پخت و سهم هر كسی را جلويش گذاشت تا افطار 
كنند. در همين بين سائلی به در خانه آمد گفت: سالم بر شما اهل بيت محمد6، من 
بهشتی طعام  مائده های  از  را  از مساكين مسلمينم. مرا طعام دهيد كه خدا شما  مسكينی 
دهد. خاندان پيامبر آن سائل را بر خود مقدم شمرده و افطار خود را به او دادند و آن شب 
را جز آب چيزی نخوردند و شكم گرسنه دوباره نيت روزه كردند. هنگام افطار روز دوم 
طعام را پيش روی خود نهادند تا افطار كنند، يتيمی بر در سرای ايستاد، آن شب هم يتيم 
را بر خود مقدم و در شب سوم اسيری آمد و همان عمل را با او كردند. صبح روز چهارم 
كه شد، علی دست حسن و حسين8 را گرفت و نزد رسول خدا6 آمدند. پيامبر 
اكرم6 وقتی بچه ها را ديد كه چون جوجة ضعيف از شدت گرسنگی می لرزند، فرمود: 

1 . غررالحکم.
2 . دهر: 8.
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چه قدر بر من دشوار می آيد كه من شما را به چنين حالی بينم. آن گاه با علی7 و كودكان 
به طرف فاطمه3 رفتند و او را در محراب خود يافت و ديدند كه شكمش از گرسنگی 
به دنده های پشت چسبيده و چشم هايش گود افتاده، از مشاهدة اين حالت ناراحت شدند 
و در همين بين جبرئيل نازل شد و عرضه داشت: اين سوره را بگير، خدا تو را در داشتن 

چنين اهل بيتی تهنيت می گويد، آن گاه سوره را قرائت كرد.1
می فرمايد:  می كند،  ذكر  انصار  برای  كه  ويژگی هايی  از  يكی  كريم  قرآن  همچنين 
»َوُیْؤِثُروَن َعلی  َأْنُفِسِهْم َولَْو كاَن بِِهْم َخصاَصة«: 2 و آنها را بر خود مقدم می دارند، هر چند 
خودشان بسيار نيازمند باشند. »ايثار« به معنای اختيار و انتخاب چيزی بر غير آن است؛ 
يعنی انصار، مهاجرين را بر خود مقدم می دارند، هر چند خود مبتال به فقر و حاجت باشند 
و آنچه عالمه طباطبايی در الميزان ذكر می كند اين است كه در حقيقت اين آيه می خواهد 

بفرمايد: »نه تنها چشم داشتی ندارند بلكه مهاجرين را بر خود مقدم می دارند«.
اميرالمؤمنين7 در خطبة متقين می فرمايند: »ديگران را بر خويشتن ترجيح می دهند، 

هر چند خود نيازمند باشند«.3
اميدواريم در كسب اين ويژگی ها همة ما موفق باشيم.

نرمی و لطافت در گفتار
بنابراين  است؛  گفتار  در  لطافت  و  نرمی  تبليغ،  و  آداب دعوت  از جمله واجب ترين 
قرآن كريم حضرت موسی و برادرش را مورد خطاب قرار می دهد و می فرمايد: »اْذَهبا ِإلی  
ُر َأْو َیْخشی«:4 به سوی فرعون برويد كه طغيان  نًا لََعلَُّه َیَتَذكَّ ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطغی   َفُقوال لَُه َقْواًل لَیِّ
كرده؛ اما به نرمی با او سخن بگوييد، شايد متذكر شود يا از خدا بترسد. در جای ديگر از 
رسول خدا6 می خواهد تا مؤمنين را امر به خوش زبانی كند »ُقْل لِِعباِدي َیُقولُوا الَِّتي ِهَي 
َأْحَسن«  5 و درجای ديگر نرمی و لطافت در گفتار را تكليف عمومی اعالم می دارد: »َوُقولُوا 

لِلنَّاِس ُحْسناً«.6
امام باقر7 در مورد »َوُقولُوا لِلنَّاِس ُحْسنًا« می فرمايند: »ُقولُوا لِلنَّاِس  َأْحَسنَ  َما ُتِحبُّوَن َأْن 

ُیَقاَل ِفیُكْم«:7 با مردم با بهترين نوعی كه دوست داريد با شما سخن گفته شود سخن بگوييد.
1 . زمخشری؛ تفسیر کشاف؛ ج 4،  ص 670 به نقل از ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 20، ص 212.

2 . حشر: 9.
3 . خطبۀ متقین: 193.

4 . طه: 43 ـ 44.
5 . اسرا: 53.
6 . بقره: 83.

7 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 7، ص 309.
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ُموَن َو لَِمْن َتَتَعلَُّموَن ِمْنه«:1 نسبت به استاد و  ُنوا لَِمْن ُتَعلِّ رسول خدا6 می فرمايند: »لَیِّ
شاگرد خود نرم خو باشيد. 

صبر و بردباری
بشيران جوان بدانند مخاطبان آنها يكسان نيستند. بعضی به زبان ايمان آورده و در مسير 
خالف و خطا بر يكديگر سبقت می گيرند؛ بنابراين نبايد اندوهگين باشد و با سعة صدر، 
استقامت، توكل و پشتكار به راه و هدف خود برای هدايت و ارشاد مردم ادامه داده و از 

برخوردهای بد و منفی افراد دلسرد نشود.
پيامبر اسالم6 برای ترويج دين و تبليغ اسالم در مقابل سيل بدگويی ها و تهمت ها 
به سحر و جادو، ضاللت و گمراهی، سفاهت و انحراف و... به امر خدای متعال راه صبر و 

استقامت پيشه نمود و در اين امر موفق گرديد.
ُسل«:  2 ای رسول  خدا به پيامبر اكرم6 می فرمايد: »َفاْصِبْر َكما َصَبَر ُأولُوا الَْعْزِم ِمَن الرُّ
ما آن چنان كه پيامبران بزرگ الهی صبر پيشه كردند، تو هم ]برای رسيدن به هدف[ صبر 

]و استقامت[ را پيشة خود ساز.
و يا می فرمايد: »َفِلذلَِک َفاْدُع َواْسَتِقْم َكما ُأِمْرت«:  3 ]مردم را به سوی حق[ دعوت نما 
و در اين راه بااستقامت و ثابت قدم باش. آری دعوت به حق كه كار مبلغ می باشد و برای 

رسيدن به اين مهم تالش می كند، جز از راه صبر و استقامت ممكن نيست.
ُیساِرُعوَن  الَِّذیَن  َیْحُزْنَک  ال  ُسوُل  الرَّ َأیَُّها  »یا  می فرمايد:  پيامبر  دلداری  برای  خداوند 
ِفي الُْكْفِر ِمَن الَِّذیَن قالُوا آَمنَّا بَِأْفواِهِهْم َو لَْم ُتْؤِمْن ُقُلوبُُهم«: 4 ای پيامبر! كسانی كه در كفر 
شتاب می كنند، غمگينت نسازند، آن گروه كه ]منافقانه[ به زبان گفتند: ايمان آورديم؛ ولی 

دل هايشان ايمان نياورده است.
راه  در  كه  رهبرانش  بايد همچون  است،  اهل بيت:  و  پيرو رسول خدا  كه  مبلغی 
ترويج دين مأمور به صبر و استقامت هستند، صبر را پيشة خود سازد. چنان چه تبر شايد 
با دفعة اول چوب را نشكند و يا ميخ با ضربة اول در ديوار فرو نرود و يا تيشه ای برای 

اولين بار قند را نشكند؛ ولی اگر با صبر، حوصله  و پشتكار دنبال گردد، به نتيجه می رسد.
شد.  اعزام  آبادان  به  ايشان  نمايندگان  از  يكی  بروجردی  آيت اهلل  حضرت  زمان  در 
مخالفان و منافقان كه نتوانستند وجود و حضور فعال او را در ميان مردم تحمل كنند، هر 

1 . شهیدثانی؛ منیۀ المرید؛ ص 69.
2 . احقاف: 35.
3 . شوری: 15.
4 . مائده: 41.
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روز شايعاتی را در ميان مردم پخش كردند، كار به درازا كشيد و طوالنی شد. يك روز آن 
روحانی صبور و بااستقامت مردم را به محل سخنرانی دعوت كرد. بسياری از مخالفين 
گفتند: با وجود اين مشكالت ايشان خسته شده و می خواهد گاليه كرده و خداحافظی 
كند! او در سخنرانی خطاب به مردم گفت: اگر در شهر شايع شود كه فالنی، فالن خالف، 
فالن خالف، فالن و... را انجام داده را باور كنيد؛ ولی اگر يك روز شايعه كردند كه فالنی 
خسته شده و می خواهد سنگر تبليغ و ارشاد دين را ترک كند، هرگز باور نكنيد. بنابراين 
مردم نسبت به او دلگرم و اميدوار شدند و هم شايعات خنثی و مخالفان مأيوس شده و او 

را رها كردند.1 
به همين دليل در قرآن مرتب امر به صبر شده است:

ـ »َواْصِبْر َعلی  ما َیُقولُوَن َو اْهُجْرُهْم َهْجراً َجمیاًل«؛2
ْمِس َو َقْبَل ُغُروبِها«. 3 ْح بَِحْمِد َربَِّک َقْبَل ُطُلوِع الشَّ ـ »َفاْصِبْر َعلی  ما َیُقولُوَن َو َسبِّ

بَِصْبِرُكمْ   ِإالَّ  ُتِحبُّوَن  َما  ُتْدِرُكوَن  اَل  از عيسي بن مريم7 می خوانيم: »ِإنَُّكْم  و درحديثی 
پيدا  ناخوشی ها دست  بر  از راه صبر  آنچه دوست داريد جز  به  َتْكَرُهوَن«: 4 شما  َما  َعَلی  

نخواهيد كرد.

عفو و گذشت
از جمله مواردی كه قرآن كراراً به آن امر می فرمايد و بشيران جوان بايد به آن توجه 

ويژه ای داشته باشند، بحث عفو و گذشت است. قرآن می فرمايد:
ـ »َفاْعُف َعْنُهْم َو اْصَفْح ِإنَّ اهللَ ُیِحبُّ الُْمْحِسنیَن«؛ 5

ـ »ولیعفوا ولیصفحوا اال تحبون ان یغفر اهلل لكم«؛6
ـ »وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اهلل غفور الرحیم«؛ 7
ـ »فاصفح الصفح الجمیل اّن ربک هو الخالق العلیم«؛8 

ـ »خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین«؛9 
ـ »واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالمًا«.10

1 . به نقل از حجت االسالم والمسلمین قرائتی.
2 . مزمل: 10.

3 . ق: 39.
4 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 82، ص 137.

5 . مائده: 13.
6 . نور: 22.

7 . تغابن: 14.

8 . حجر: 85.
9 . اعراف: 199.
10 . فرقان: 63.
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از  چون  كه  است  اين  نمايد،  مي  ذكر  عبادالرحمن  برای  قرآن  در  كه  صفتی  دومين 
جاهالن حركات زشتی مشاهده می كنند و يا سخنانی زشت و ناشی از جهل می شنوند، 
پاسخی سالم می دهند و به سخنی سالم و خالی از لغو و گناه جواب می گويند. كلمة سالم 

در اين آيه به همين معنا می باشد: »ال یسمعون فیها لغواً وال تأثیمًا ااّل قیاًل سالمًا سالمًا«.1
پس حاصل و برگشت معنای اين كلمه به اين است كه بندگان، جهل جاهالن را با 

جهل مقابله نمی كنند.
ـ »فاصفح عنهم وقل سالٌم فسوف یعلمون«؛2

ـ »واذا امروا باللغو مروا كرامًا«. 3 
ْنَیا َو اْلِخَرِة َتِصُل َمْن َقَطَعَک َو ُتْعِطي  ُُّكْم َعَلی َخْیِر َخاَلئِقِ  الدُّ قال رسول اهلل6: »َأاَل َأُدل
ْن َظَلَمَک«:4 آيا شما را از بهترين اخالق دنيا و آخرت آگاه نسازم؟  َمْن َحَرَمَک َو َتْعُفو َعمَّ
با كسی كه با تو قطع رابطه كرده، رابطه برقرار نمايی و در مورد كسی كه تو را محروم 

ساخته بذل و بخشش داشته باشی و به شخصی كه بر تو ستم روا داشته، عفو كنی.5
ُكُم اهلل «:6 بر  َفَتَعاَفْوا ُیِعزَّ و نيز می فرمايند: »َعَلْیُكمْ  بِالَْعْفِو َفِإنَّ الَْعْفَو اَل َیِزیُد الَْعْبَد ِإالَّ ِعّزاً 
شما باد به عفو؛ زيرا  عفو ماية افزايش عزت می گردد، پس عفو كنيد تا خداوند شما را 

عزيز گرداند.
فرمودند:  كه  است  امام حسن7  فرزندشان  به  اميرالمؤمنين7  موال  وصايای  از  و 
اگر  َعْقل «: 7  لَُه  َكاَن  لَِمْن  ْرِب  الضَّ ِمَن  َأَشدُّ  الَْعْدلِ   َمعَ   الَْعْفَو  َفِإنَ   َذْنبًا  ِمْنَک  َأَحٌد  اْسَتَحقَّ  »َفِإَذا 
كسی در مورد تو مرتكب گناهی شد، عفو توأم با رعايت عدل از كتك زدن بر انسان عاقل 

سخت تر است.

پرهیز از خشم و غضب
از بارزترين صفات مبلغين بايد پرهيز از خشم و غضب و عفو در هنگام غضب باشد. 
»واذا ما غضبوا هم یغفرون«:8 و هنگامی كه خشمگين شوند، عفو می كنند. در اين آيه از 
چندين تأكيد به كار رفته و عفو و گذشت را نيز منحصر در صورت غضب نكرده، قرآن 

1 . واقعه: 26.
2 .  زخرف: 89.
3 . فرقان: 72.

4 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 71، ص 339.
5 . همان.

6 . کلینی؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 108.
7 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 77، ص 316.

8 . شوری: 37.
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الغیظ والعافین عن الناس«: 1  يكی از صفات متقين را كظم غيظ برمی شمارد: »والكاظمین 
خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم درمی گذرند. 

بعدها  بوده؛ ولی  آن  پركردن  از  بعد  بستن سرمشك  معنای  به  كلمة )كظم( در اصل 
استعاره در مورد انسانی استعمال شد كه پر از اندوه و خشم باشد؛ ولی مصمم است كه 
خشم خود را ابراز ننمايد و كلمة غيظ به معنای هيجان طبع برای انتقام در اثر مشاهدة 
انتقام و يا مجازات است  پی درپی ناماليمات است، به خالف غضب كه به معنای ارادة 
و به همين دليل است كه گفته می شود خدای تعالی غضب می كند؛ ولی گفته نمی شود 

خدای تعالی غيظ می كند.2
َو  َأْمنًا  َقْلَبُه  َحَشا اهللُ  ِإْمَضائِِه  َعَلی  َیْقِدُر  ُهَو  َو  َغْیظًا  َكَظمَ   »َمنْ   باقر7 می فرمايند:  امام 
ِإیَمانًا َیْوَم الِْقَیاَمِة«: 3 هر كس خشم خود را با وجود قدرت بر اظهاركردن آن فرو نشاند، 

خداوند قلب او را در روز قيامت از ايمنيت و ايمان پر خواهد كرد.

پرهیز از خودستایی
وا َأْنُفَسُكمْ  ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اتَّقی«: 4  پس خودستايی نكنيد، او پرهيزگاران را بهتر  ـ »َفال ُتَزكُّ
از آغاز خلقت و  انسان را بهتر از هر كس می شناسد و  می شناسد. وقتی خداوند متعال 
اينكه  نبايد انسان بيهوده از خود تعريف كند. ضمن  سرانجام او باخبر است، پس ديگر 
تعريف و خودستايی نه تنها اثر نخواهد داشت، بلكه بسياری از مخاطبان را نيز از همراهی 
با مبلغ بازخواهد داشت؛ چون مدح كردن انسان از خود هم از نظر عقل و هم از نظر شرع 
قبيح است و به همين دليل وقتی از حكيمی پرسيدند چه عملی با اينكه حق است، زشت 

است؟ گفت: كسی خود را به كمالی كه دارد، ستايش كند.5
ُجِل َعَلی نَْفِسه «:6 تعريف انسان از  ْدقِ  َثَناُء الرَّ اميرالمؤمنين علی7 می فرمايند: »َأْقَبحُ  الصِّ

خودش، زشت ترين كالم راست است.
و همچنين می فرمايند: »من مدح نفسه فقد ذبحها«: 7 هر كس به تعريف خود بپردازد، 

خود را قربانی كرده است.
قال رسول اهلل6: »َمْن َقاَل ِإنِّي ِمْن َأْخَیِر النَّاِس َفُهَو ِمنْ  َشرِّ النَّاِس  َو َمْن َقاَل ِإنِّي ِفي 

1 . آل عمران: 134.
2 . سیدباقرموسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 4، ص 28.

3 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 7، ص 303.
4 . نجم: 32.

5 . مفردات راغب؛ ص 214.
6 . غررالحکم.

7 . همان.
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الَْجنَِّة َفُهَو ِفي النَّار« :1 هر كس معتقد باشد بهترين مردم است، او بدترين مردم می باشد و 
هر كس بگويد جايگاه من بهشت است، جهنم جايگاه او است.

پای بندی به عهد و پیمان
آية »یا َأیَُّها الَِّذینَ  آَمُنوا َأْوُفوا بِالُْعُقود«؛2 داللت بر  دستور اكيد به وفا كردن به عقود دارد 
و ظاهر اين جمله دستور عمومی است كه  همة مصاديق را دربرمی گيرد و هر چيزی كه در 
عرف، عقد و پيمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در برمی گيرد و عقد عبارت 
است از هر فعل و قولی كه معنای عقد لغوی را مجسم سازد و معنای لغوی عقد عبارت 
است از برقراركردن نوعی ارتباط بين يك چيز و بين يك چيز ديگر، به طوری كه وابستة 

به آن شود و از آن جدايی نپذيرد.
قران كريم در وفای به عهد به همة معانی كه دارد، تأكيد كرده و رعايت عهد را در 
همة معانی آن و همه  مصاديقی كه دارد به شدت تأكيد كرده است. و كسانی كه عهد و 
لحنی خشن  به وجهی عنيف و  نموده و  بيان مذمت  به شديدترين  را می شكنند،  پيمان 
تهديد نموده و كسانی كه پايبند وفای به عهد خويش هستند را در آياتی بسيار مدح و ثنا 

كرده و آيات آن قدر زياد است كه حاجتی به بيان آنها نيست.
لحن آيات و بياناتی كه دارد طوری است كه داللت بر اين دارد خوبی وفای به عهد و 

زشتی عهدشكنی از فطريات بشر است و واقع هم همين است.
عهد  به  وفای  و  عهد  از  بی نياز  هرگز  زندگيش  در  بشر  كه  است  اين  مطلب  ريشة 
انسانی و اگر در زندگی اجتماعی  از آن بی نياز است و نه مجتمع  انسان  نه فرد  نيست، 
بشر كه خاص بشر است، دقيق شويم، خواهيم ديد كه تمامی مزايايی كه از مجتمع و از 
زندگی اجتماعی خود استفاده می كنيم و همة حقوق زندگی اجتماعی ما كه با تأمين آن 
حقوق آرامش می يابيم، براساس عقد اجتماعی عمومی و عقدهای فرعی و جزئی مترتب 
بر آن عهدهای عمومی استوار است. پس ما نه از خود برای انسان های ديگر اجتماعمان 
مالك چيزی می شويم و نه از آن انسان ها برای خود مالك چيزی می شويم، مگر زمانی 
كه عهدی عملی به اجتماع بدهيم و عهدی از اجتماع بگيريم؛ هر چند اين عهد را با زبان 
جاری نكنيم، چون زبان تنها در جايی دخالت پيدا می كند كه بخواهيم عهد عملی خود را 
برای ديگران بيان كنيم. پس ما همين كه دور هم جمع شده و اجتماعی تشكيل داديم، در 
حقيقت عهدها و پيمان هايی بين افراد جامعة خود مبادله كرده ايم؛ هر چند به زبان نياورده 

1 . مجلسي؛ بحاراالنوار؛ ج 70، ص 398.
2 . مائده: 1.
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باشيم. اگر اين مبادله نباشد، هرگز اجتماع تشكيل نمی شود و بعد از تشكيل هم اگر به 
خود اجازه دهيم كه يا به مالک اينكه زور گوييم و كسی نمی تواند جلوگير ما شود و يا 
به دليل عذری كه برای خود تراشيده ايم، اين پيمان های عملی را بشكنيم، اولين چيزی كه 
شكسته ايم، عدالت اجتماعی خودمان است كه ركن جامعة ماست و پناهی است كه هر 

انسانی از خطر اسارت، استخدام و استثمار به آن ركن ركين پناهنده می شود.
آن  به  وفای  و  عهد  حفظ  دربارة  اين قدر  سبحان  خدای  كه  است  دليل  همين  به 
وفا  پيمان  به  َمْسُؤال«: 1  كاَن  الَْعْهَد  ِإنَّ  بِالَْعْهِد  »َوَأْوُفوا  مثاًل  است؛  نموده  اكيد  سفارش های 
كنيد كه پيمان خود مسئوليت آور است. اين آية شريفه مانند بيشتر آياتی كه وفای به عهد 
را مدح و نقض آن را مذمت كرده، هم عهدهای فردی و بين دو نفری و هم  عهدهای 
اجتماعی و بين   قبيله ای، قومی و امتی را دربرمی گيرد، بلكه از نظر اسالم وفای به عهدهای 
اجتماعی مهم تر از وفای به عهدهای فردی است؛ برای اينكه عدالت اجتماعی مهم تر و 
نقض آن باليی عمومی تر است و به همين دليل قرآن اين در مورد دقيق ترين عهدها و در 
مورد بی اهميت ترين آن  موارد با صريح ترين بيان و روشن ترين سخن از نقض عهد منع 

كرده است.2
ُمبلغ موفق كسی است كه افزون بر وفای به عهدهای فردی، وفادار عهدهای اجتماعی 
او می باشد. خداوند متعال در  تبليغ  باشد كه وفای به عهدهای اجتماعی، الزمة كار  هم 

قرآن می فرمايد:
ـ »َوال َتْنُقُضوا اْلَْیماَن بَْعَد َتْوكیِدها«؛3

ـ »َو الَّذیَن ُهْم ِلَماناِتِهْم َو َعْهِدِهْم راُعون«.4
رسول خدا6 می فرمايند: »ال دین لمن ال عهد له«: 5 كسی كه به عهد و پيمان خود 

وفادار نباشد، بی دين است.
َهاُهَنا  لََک  َأنَا  َفَقاَل  ْخَرِة  الصَّ ِإلَی  َرُجاًل  َوَعَد  اهلل  َرُسوَل  »ِإنَّ  می فرمايند:  امام صادق7 
لِّ َقاَل  لَْت ِإلَی الظِّ ْمُس  َعَلْیهِ  َفَقاَل لَُه َأْصَحابُُه َیا َرُسوَل اهلل لَْو َأنََّک َتَحوَّ ِت  الشَّ َحتَّی َتْأِتَي َفاْشَتدَّ
َوَعْدُتُه ِإلَی َهاُهَنا«:6 پيامبر با شخصی در كنار تخته سنگی وعده گذاشتند. حرارت خورشيد 
رو به فزونی نهاد. اصحاب عرض كردند »خوب است در نقطه ای زير سايه توقف كنيد. 

حضرت فرمودند: من با او در اينجا وعده گذاشته ام.
1 . اسرا:34

2 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 5، ص 258.
3 . نحل: 91.

4 . مؤمنون: 8 و معراج:32.
5 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 72، ص 198.

6 . همان؛ ج 16 ص 239.
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مشورتی کار کردن
»َوَأْمُرُهْم ُشورى  بَْیَنُهم«.1

راغب می گويد: 
صحیح  رأی  کردن  خارج  معنای  به  »مشاورت«  و  »مشورت«  »تشاوره«،  کلمۀ 
ندارد،  دربارۀ کاری رأی صحیح  مواقعی که خودش  در  اینکه آدمی  به  است 
به دیگری مراجعه کند و از او رأی صحیح بخواهد و این کلمه از مادۀ »شور« 

گرفته شده است. 
عرب می گويد: »شرت العسل«: من عسل را از كندويش خارج كردم و در قرآن كريم 
نيز سخن از »مشاوره« شده است، آنجا كه می فرمايد: »َوشاِوْرُهْم ِفي اْلَْمر« و كلمة »شوری« 
به معنای آن پيشنهاد و امری است كه درباره اش مشاوره شود. اين كلمه نيز در قرآن آمده 
فرموده: »َوَأْمُرُهْم ُشورى  بَْیَنُهم« 2 و بنابراين معنای آيه چنين می شود: »مؤمنين آنهايند كه هر 
كاری می خواهند بكنند، در بين شان شورايی می شود كه درباره اش مشورت می كنند« و از 
گفتار بعضی از ايشان3 برمی آيد كه كلمة شوری مصدر است و بنا به گفتة آنان معنا چنين 
می شود: »كار مؤمنين مشاورت در بين خويش است« به هر حال چه به آن معنا باشد و 
چه به اين معنا در اين جمله اشاره ای است به اينكه مؤمنين اهل مشورت هستند و كاری 
می كنند كه در واقع هم بايد بكنند و در به دست آوردن و خارج كردن رأی صحيح دقت به 

عمل می آورند و بدين منظور به صاحبان عقل مراجعه می كنند.4
بنابراين از جمله اموری كه در امر تبليغ هم كمك بسيار بزرگی برای مبلغ می باشد و 
هم زمينه ساز جلب اعتماد مردم است، مشورت  كردن و استفاده از نظر ديگران می باشد 
و  دلگرمی  سبب  كه  است  مخاطب  به  ارزش دادن  و  بهادادن  موارد  از  يكی  خود  اين  و 

همراهی او می شود.
ده.  بشارت  مرا  بندگان  پس  َأْحَسَنه«: 5  َفَیتَِّبُعوَن  الَْقْوَل  َیْسَتِمُعوَن  الَِّذیَن  ِعباِد  ْر  »َفَبشِّ

همان هايی كه به هر سخنی گوش می دهند، پس بهترين آن را پيروی می كنند. 
اين طور است كه حسن و جمال را دوست دارد و به سويش مجذوب  انسان فطرتاً 
می شود و معلوم است كه هر چه آن حسن بيشتر باشد، اين جذبه شديدتر است و اگر 
زشت و زيبا هر دو را ببيند، به سوی زيبا متمايل می شود و اگر زيبا و زيباتر را ببيند، به 

1 . شوری: 38.
2 . مفردات راغب، کلمۀ »شور«.

3 . زمخشری؛ تفسیر کشاف؛ ج 4، ص 228.
4 . سیدممحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 18، ص 92.

5 . زمر: 17 ـ 18.
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سوی زيباتر می گرايد و اما اگر به سوی زيباتر نرود و باز به همان زيبا سرگرم شود، معلوم 
می شود كه سرگرمی اش به زيبا به دليل زيبايی آن نبوده؛ چون اگر برای زيبايی آن بود، با 
بيشتر شدن زيبايی، بايد بيشتر مجذوب شود و زيبا را رها كرده و به طرف زيباتر متمايل 

شود.
پس اينكه آية شريفه كه بندگان خدا توصيف به »پيرو بهترين قولند« شده اند معنايش 
اين است كه مطبوع و مفطور بر طلب حقند و به فطر خود رشد و رسيدن به واقع را 
طالبند، پس هرجا امرشان بين حق و باطل و رشد و گمراهی داير شود، البته حق و رشد 
را متابعت می كنند و باطل و گمراهی را رها می نمايند و هر جا امرشان بين حق و احق و 

رشد و رشدتر رشد بيشتر داير شود، البته حق تر و رشد بيشتر را انتخاب می كنند.
به آن  به همين دليل هر چه بشنوند،  بندگان خدا است و  پس حق و رشد مطلوب 
گوش می دهند و اين طور نيست كه متابعت هوای نفس كنند و هر سخنی را به صرف 
شنيدن، بدون تفكر و تدبر رد كنند. بنابراين جملة »الذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه« 
مفادش اين است: بندگان خدا طالب حق و رشدند، به هر سخنی كه گوش دهند، بدين 
اميد گوش می دهند كه در آن حقی بيابند و می ترسند كه در اثر گوش ندادن به آن، حق از 

ايشان قوت شود.1
بَِرْأِیه«:2  اْسَتْغَنی  َمِن  َخاَطَر  َوَقْد  الِْهَداَیِة  َعْیُن  »ااِلْسِتَشاَرُة  می فرمايند:  اميرالمؤمنين7 
مشورت چشم هدايت است و آن كس كه به رأی خود قناعت كند، خود را به خطر افكنده 

است.
از  مطمئن تر  پشتيبانی  هيچ  الُْمَشاَوَرِة«: 3  ِمَن  َأْوَثُق  ُمَظاَهَرَة  »اَل  می فرمايند:  همچنين  و 

مشورت نيست.
و از غرر كالم حضرت می باشد كه فرمودند: »ِإنََّما ُحضَّ َعَلی الُْمَشاَوَرِة ِلَنَّ َرْأَي الُْمِشیِر 
ِصْرٌف َو َرْأَي الُْمْسَتِشیِر َمُشوٌب بِالَْهَوى«: 4 دليل اينكه به مشورت تأكيد شده اين است كه 
به خواسته ها و هوای  نظر مشورت كننده مخلوط  و  رأی  و  رأی طرف مشورت خالص 

نفسانی خود می باشد.
َمْن  »َأْفَضُل  می دانند:  تجربه  را صاحبان  بهترين طرف های مشورت  ديگر  در جای  و 

َشاَوْرَت ُذو التََّجاِرب«: 5 صاحبان تجربه بهترين طرف های مشورت هستند.
1 . سیدممحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 17، ص 380.

2 . نهج البالغه؛ ح 211.

3 . نهج البالغه؛ ح 113.
4 . غررالحکم.

5 . همان.
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پرهیز از تمسخر و عیب جویی
»یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َیْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعسی  َأْن َیُكونُوا َخْیراً ِمْنُهم...«:1 ای كسانی كه 
ايمان آورده ايد، هيچ قومی حق ندارد قومی ديگر را مسخره كند؛ چه بسا كه آنان از ايشان 

بهتر باشند.
كلمة »سخریه« كه مبدأ اشتقاق كلمة »یسخر« است؛ به معنای استهزاء می باشد و استهزاء 
اينكه چيزی بگويی كه با آن كسی را خوار و حقير بشماری؛ حال چه  عبارت است از 
اينكه چنين چيزی را به زبان بگويی و يا به اين منظور اشاره ای كنی و يا عماًل تقليد طرف 
را درآوری. به طوری كه بينندگان و شنوندگان بالطبع از آن سخن و يا اشاره و يا تقليد 

بخندند و جملة »عسی ان یكونوا خیراً منهم« حكمت نهی را بيان می كند.
و آنچه از سياق استفاده می شود اين است كه می خواهد بفرمايد: هيچ كسی را مسخره 

نكنيد. چون ممكن است آن كس نزد خدا بهتر از شما باشد.
مصدر  »لمز«  كلمة  نكنيد.  برمال  را  خود  عيب های  هرگز  و  َأْنُفَسُكْم«: 2   َتْلِمُزوا  »َوال 
عيبش  به  را  شخصی  كه  است  اين  معنای  به  گفته اند3  كه  طوری  به  است؛  »تلمزوا« 
آگاه سازی و اگر كلمة لمز مقيد به قيد »انفسكم« شده، برای اشاره به اين است كه مسلمانان 
در يك مجتمع زندگی می كنند و در حقيقت همه از هم هستند و فاش كردن عيب يك نفر، 
در حقيقت فاش كردن عيب خود است، پس بايد از لمز ديگران به طور جدی دوری كرد 
)همان طور كه از لمز خودت احتراز داری و هرگز عيب خودت را نمی گويی( و همان طور 
كه حاضر نيستی عيب تو را ديگران بگويند، پس كلمة »انفسكم« با همة كوتاهيش حكمت 
خود  از  را  مبلغ  مردم  و  می داند  خود  از  را  مردم  مبلغ  كه  آنجا  از  می كند.  بيان  را  نهی 

می دانند، بايد به شدت از اين عمل پرهيز كند.
امام صادق7 می فرمايند: »ِإنَّ اهلل َعزَّ َو َجلَّ َخَلَق الُْمْؤِمَن ِمْن َعَظَمِة َجاَللِِه َو ُقْدَرِتِه َفَمْن 
َطَعَن َعَلْیِه َأْو َردَّ َعَلْیِه َقْولَُه َفَقْد َردَّ َعَلی اهلل«: 4 خداوند متعال مؤمن را از عظمت و جالل و 
قدرت خود آفريده، پس هركس بر مؤمن طعن وارد كند يا كالم او را رد كند، در حقيقت 

كالم خداوند را رد نموده است.

تعادل در رفتار
ُسوُل َعَلْیُكْم َشِهیداً«.5 ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهداَء َعَلی النَّاِس َو َیُكوَن الرَّ »َوَكذلَِک َجَعْلناُكْم ُأمَّ

1 . حجرات؛ 11.
2 . همان.

3 . آلوسی؛ تفسیر روح المعانی؛ ج 26، ص 153.
4 . مجلسی؛ بحار االنوار؛ ج 72 ص 142

5 .  بقره: 143.
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امت اسالمی امتی است كه خدا آن را امتی وسط قرار داده؛ يعنی برای آنان دينی قرار 
داد كه متدينين به آن دين را به سوی راه وسط و ميانه هدايت می كنند؛ راهی كه نه افراط 
آن طرف را دارد و نه تفريط اين طرف را، بلكه راهی است كه هر دو طرف را تقويت 
از  تقويت جسم  در  كه  طوری  به  البته  را.  روح  جانب  هم  و  جانب جسم  هم  می كند؛ 
جانب روح عقب نمانند، و در تقويت روح از جانب جسم عقب نمانند، بلكه ميانة هر دو 
فضيلت جمع كرده است. »و اين روش مانند همة آنچه كه اسالم بدان دعوت نموده،  بر 

طبق فطرت و ناموس خلقت است(.
خداوند متعال در قرآن كريم به موارد متعددی از تعادل در رفتار اشاره فرموده كه در 

اين مختصر به بيان آيات بسنده می كنيم.
ـ »َواْقِصْد ِفي َمْشِیَک َو اْغُضْض ِمْن َصْوِتک«: 1 پسرم در راه رفتن اعتدال را رعايت كن و 

از صدای خود بكاه.
ـ »َوالَِّذیَن ِإذا َأْنَفُقوا لَْم ُیْسِرُفوا َولَْم َیْقُتُروا َوكاَن بَْیَن ذلَِک َقوامًا«: 2  و كسانی كه هر گاه 

انفاق كنند، نه اسراف می نمايند و نه سخت گيری، بلكه در ميانة اين دو حد اعتدال دارند.
َمُلومًا َمْحُسورا«: 3  َفَتْقُعَد  الَْبْسِط  َتْبُسْطها ُكلَّ  ُعُنِقَک َو ال  َمْغُلولًَة ِإلی   َیَدَك  َتْجَعْل  ـ »َوال 
مورد  را مگشای كه  از حد دست خود  بيش  و  زنجير مكن  بر گردنت  را  هرگز دستت 

سرزنش قرار گيری و از كار فرو مانی.
ـ »َوُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسِرُفوا«: 4  بخوريد و بياشاميد؛ ولی اسراف نكنيد.

ٌة ُمْقَتِصَدة«:5 جمعی از آنان معتدل و ميانه رو هستند. ـ »ِمْنُهْم ُأمَّ
ـ »اْعِدلُوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقوى«.  6

خوب گوش دادن
اگر خواهی سخن گویی سخن بشنو سخن بشنو
زبان آن کس تواند زد که اول گوش گردد او

ديگر  تعبير  به  و  شنوايی  قدرت  از  استفاده  شيوة  اجتماعی،   و  معاشرتی  مباحث  در 
گوينده،  حرف های  به  بی توجهی  دارد.  مهمی  نقش  گوش دادن،  درست  و  خوب شنيدن 

1 . لقمان: 19.
2 . فرقان: 67.
3 . اسراء: 29.

4 . اعراف: 31.
5 . مائده: 66.
6 . همان: 8.
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اجتماعی  تربيت  ادب،  نشانة  عالقه،  ابراز  و  توجه  حسن  برعكس  است.  بی ادبی  نشان 
به  خدا6  رسول  می آيد.  شمار  به  گوينده  و  مخاطب  انسانی  موقعيت  به  بهادادن  و 
اغراض  بودند و روی  بيماردل  آنان كه  به سخن  حرف های ديگران گوش می داد؛ حتی 
شوم حرف هايی می زدند. پيامبر اكرم6 دو گوش شنوا برای آنان بود تا حدی كه آنان 

به ستوه می آمدند و از روی طنز می گفتند »او گوش است«.
ُیْؤِمُن  َو   ِ بِاهللَّ ُیْؤِمُن  لَُكْم،  َخْیٍر  ُأُذُن  ُقْل  ُأُذٌن  ُهَو  َیُقولُوَن  َو  النَِّبيَّ  ُیْؤُذوَن  الَِّذیَن  »َوِمْنُهُم 
لِْلُمْؤِمِنیَن«: 1 خداوند به آنان دستور می دهد كه به آنان بگو: اگر گوش هم هست، برای شما 

گوش خوبی است. به خدا ايمان دارد و به حرف های مؤمنين نيز باور دارد«.
پيامبر6 می دادند تا او را خوش باور، ساده لوح  آنان به دليل آزار لقب »گوش« به 
و سطحی قلمداد كنند؛ ولی پيامبر6 اين شيوه را برای جلوگيری از فتنه انگيزی آنان 
و دست يابی به سوژه های تبليغاتی برای معارضه و مبارزه اتخاذ كرده بود. شايد اين گونه 
سكوت كردن و گوش دادن بهترين شيوة خنثی كردن توطئه هايی باشد كه می خواهند حرف 

بكشند و سوژه درست كنند.
آية قرآن ضمن اينكه از اخالق خوش پيامبر اسالم ستايش می كند، اعتماد او نسبت 
به حرف های مؤمنان را بيان می دارد. حسن سلوک و رفتار ايجاب می كند انسان در ظاهر 
حالت پذيرش و قبول از خودش نشان دهد، هر چند در دل نپذيرفته باشد يا اگر گويندة 
كند  تصور  كه  داد  فرا  با عالقه گوش  چنان  بايد  می گويد،  باز  را  مطلبی  يا  داستان  خبر 
نمی دانيم و از زبان او برای اولين بار است كه می شنويم. نه اينكه با بی توجهی نشان دهيم 
كه آن را شنيده و خوانده ايم و از آن مطلعيم. استاد هم اگر درس را توضيح می دهد يا 

پاسخ سؤال مان را می گويد، بايد اين »شوق شنيدن« را ابراز تا او با عالقه پاسخ دهد.
و  تلخ  خاطرات  غم  از  آكنده  دل های  خيلی ها  باشند  داشته  توجه  بايد  عزيز  مبلغان 
دو  پی  در  و  می دهد  قرار  روحی  فشار  در  را  آنان  كه  دارند  نابسامانی هايی  و  مشكالت 
با بازگويی دردمندی هايشان سبك شوند. آن كه  با آنها درد دل كند و  گوش شنوايند كه 
عاطفه نشان می دهد و به شكوه ها و دردنامه های يك دردمند گوش می سپارد و خود را 
اين روحية خوب و  با او نوعی هم دردی كرده است؛  عالقمند به شنيدن نشان می دهد، 
آقايی است كه  و  بزرگواری  »از  اميرالمؤمنين علی7 می فرمايند:  بزرگ ستودنی است. 

انسان برای گوش سپردن به شكوه و نالة دردمند تحمل و صبر داشته باشد«.2 

1 . توبه: 61.
2 . غررالحکم؛ ح 9443.
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و  صبر  بايد  گرامی  مبلغان  و  جواب دادن  خوب  برای  است  مقدمه ای  خوب شنيدن 
حوصلة شنيدن را داشته باشند.

صداقت در گفتار
آورده ايد،  ايمان  كه  كسانی  ای  اِدِقین«: 1  الصَّ َمَع  َوُكونُوا  اهلل  اتَُّقوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  َأیَُّها  »یا 
تقوای الهی پيشه كنيد و با صادقين باشيد. اين دل فدای آن كه دلش با زبان يكی است و 
اين همان گوهر صداقت است كه هر جا يافت شود و در هر كس تجلی يابد، نفيس و 

ارزشمند است.
قوام هر جامعه به اعتماد انسان ها به يكديگر است. آنچه اين بنيان را استوار می سازد، 
صداقت انسان ها نسبت به هم است و  اگر راستی از جامعه ای رخت بربندد، زندگی ها 

دشوار، ناامن، تلخ و نكبت بار خواهد بود.
»یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلل َو ُقولُوا َقْواًل َسِدیدا«. 2 

قول سديد عبارت است از كالمی كه هم مطابق با واقع باشد و هم لغو نباشد و يا اگر 
بر مؤمن الزم  نباشد. پس  فايده اش چون سخن چينی وامثال آن غير مشروع  فايده دارد، 
است كه به راستی آنچه می گويد مطمئن باشد و نيز گفتار خود را بيازمايد كه لغو و يا ماية 

افساد نباشد.3
توجه به اين نكته الزمة كار تبليغ می باشد. صدق در گفتار و صداقت در كردار انسان 
را محبوب دل ها و مورد اعتماد مردم می گرداند. برعكس تصنع، تظاهر، ريا، نفاق و دروغ 
هم فرد را در جامعه بی اعتبار و نزد خداوند مطرود می سازد و هم پيوندهای اجتماعی را 
می گسالند و جّو بی اعتمادی پديد می آورد. افزون بر اين انسان های دور از صداقت، دچار 
شخصيت دوگانه و تضاد شخصيت می شوند و هنگام برمال شدن دروغ، نفاق و رياكاری 
گرفتار رنج و عذاب وجدان می شوند؛ اما افراد صادق، درست كار و با اخالص هم آرامش 
تا از فاش شدن آن  وجدان دارند و هم مطمئن هستند چيزی جز آنچه می نمايند نيست 

چهرة پنهان و خبث درون نگران باشند.
ْدُق ُروُح الَْكاَلم«:4 راست گويی روح و حقيقت گفتار  اميرالمؤمنين7 می فرمايند: »الصِّ

است.

1 . توبه: 119.
2 . احزاب: 70.

3 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 16، ص 523.
4 . غررالحکم.
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همراهی علم و عمل
است:  نموده  مطرح  را  صالح  عمل  ايمان،  همراه  قرآن  از  متعددی  آيات  در  خداوند 
اگر بخواهد بگويد و عمل  مبلغ  نيست.  ايمان بدون عمل كارساز  يعنی  »آَمنوا وَعَملوا«؛ 
پی  در  منفی  و  ويرانگر  اثرات  بلكه  گذاشت،  نخواهد  مثبت  اثر  مردم  در  تنها  نه  نكند، 
َتْنَسْوَن  َو  بِالِْبرِّ  النَّاَس  افرادی می فرمايد: »َأَتْأُمُروَن  انتقاد از چنين  خواهد داشت. قرآن در 
نيكی دعوت كرده و خودتان  به  را  آيا مردم  َتْعِقُلون«:  1  َأَفال  الِْكتاَب  َتْتُلوَن  َأْنُتْم  َو  َأْنُفَسُكْم 
را فرموش می نماييد؟ با اينكه شما كتاب ]آسمانی[ را می خوانيد، آيا هيچ فكر و انديشه 

نمی كنيد؟
َتْفَعُلوَن«: 2 ای كسانی كه  َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا لَِم َتُقولُوَن ما ال  در جای ديگر می فرمايد: »یا 

ايمان آورده ايد، چرا آنچه را انجام نمی دهيد، می گوييد.
خالصه اينكه مبلغ بيش از آنكه بگويد، بايد مردم را با عمل، رفتار و اخالق مناسب به 

دين، تقوا و سيرة اهل بيت: دعوت نموده و با عمل، مروج احكام عالية اسالم باشد.
قرآن در تعليمش علم و عمل را قرين هم می داند. اين از دأب قرآن می باشد كه پيوسته 
اوليه ای قرار  در مدت نزولش كه 23 سال طول كشيد است برای كليات تعاليمش مواد 
داده تا به همه يا بعضی از آنها عمل كنند. همين كه مورد عمل قرار گرفت، صورت عملی 
واقع شده را مادة دوم برای تعليم دومش قرار می دهد و بعد از سر و صورت دادن به آن 
و اصالح اجزا و تركيبات فاسد، آن عامل را وادار می سازد تا بار ديگر آن عمل را بدون 
نقص بياورد و به اين منظور مقدار فاسد را مذمت و مقدار صحيح و مستقيم را ثنا می گويد 
و در برابرش وعدة جميل و شكر جزيل می دهد، پس كتاب اهلل عزيز، كتاب علم و عمل 

است نه كتاب تئوری و فرضيه و نه كتاب تقليد كوركورانه.3
عمل كردن يكی از شرايط زيربنايی تبليغ برای هر مبلغ است.

ِ َأْن َتُقولُوا ما ال َتْفَعُلون«.4 »... َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اهللَّ
»مقت«؛ يعنی غضب و خشم، »كبر مقتا«؛ يعنی بزرگ است خشم و غضب خداوند 
كه به دليل  اين نوع عمل شما برانگيخته می شود. نتيجة آيه اين می شود كه بشير جوان 
اگر اهل حرف و اهل گفتار باشد و اهل عمل نباشد، عمل او موجب برانگيختن خشم 
الهی می گردد و اين گناه بسيار بزرگ و سنگينی است و خشم خدا را سخت به خروش 

1 . بقره: 44.
2 . صف: 2.

3 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 4، ص 25.
4 . صف: 3.
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می آورد كه شما اهل گفتار باشيد نه اهل عمل. نتيجة ديگری كه از اين آيه می گيريم اين 
است: تبليغ بدون عمل، افزون بر اينكه تأثير الزم را ندارد، عبادت و اطاعت هم محسوب 
نمی شود، بلكه موجب خشم و تنفر الهی از چنين مبلغی می گردد و خداوند مبلغی را كه 
اهل عمل نيست، مورد سرزنش خود قرار می دهد؛ بنابراين در زمينة تبليغات اسالمی و 
آنچه شرط ضروری برای هر مبلغی الزم شمرده می شود، اين موارد مهم بايد مورد توجه 

قرار گيرد:
1. تبليغ بايد با عمل هماهنگ باشد.

2. تبليغ بدون عمل تأثير كامل ندارد.
3. تبليغ بدون عمل سبب دوری از خدا می شود.

4. مبلغی كه عمل ندارد، كارش بيهوده است.
5. تبليغ بدون عمل، سبب افسوس در روز قيامت می گردد.

دربارة اينكه تبليغ بايد با عمل هماهنگ باشد، دستورات فراوانی داريم؛ از جمله اينكه 
امام صادق7 می فرمايند: »ُكونُوا ُدَعاًة لِلنَّاِس بَِغْیِر َألِْسَنِتُكْم لَِیَرْوا ِمْنُكُم الَْوَرَع َو ااِلْجِتَهاَد َو 
اَلَة َو الَْخْیَر َفِإنَّ َذلَِک َداِعَیة«:1 شما دعوت كنندگان و مبلغان مردم باشيد؛ اما تبليغ زبانی  الصَّ
باشيد. عمل شما  تبليغ عملی داشته  يعنی  باشد؛  به غيراز زبان  تبليغ شما  باشيد،  نداشته 
اينكه مردم از شما »ورع«، »تقوی عملی«، »اجتهاد« و »كوشش«  تبليغ باشد آن هم برای 
شما را ببينند كه نهايت تالش خود را برای مسئوليتی كه به عهدة شما محول شده را انجام 
می دهيد؛ زيرا اين اجتهاد و كوشش در راه ادای وظيفه، بهترين روش تبليغ است، برای 
هدفی كه مبلغ دارد. نماز مبلغ غير از عبادت، يك نوع عملی است كه می تواند تبليغ دين 

باشد و برای هدف  مؤثر و سازنده خواهد بود. 
»والخیر«؛ مردم خير و نيكی را بايد در كار مبلغ مشاهده كند؛ فكر خير و دلسوزی خير 
را در عمل مبلغ ببينند. »َفِإنَّ َذلَِک َداِعَیة«؛ تبليغ واقعی برای اسالم اين گونه دعوت است كه 
بدون زبان بوده و مبلغ با اعمال مثبت و حركات و فعاليت های عينی، خود مبلغ دين خدا 

باشد.
كه حتی  داريم  ارزنده ای  بسيار  روايت  ندارد،  تأثير  بدون عمل  گفتار  اينكه  مورد  در 
مطلب را به صورت مثال و بيان يك تصوير ترسيم می نمايد. امام صادق7 می فرمايند: 
عالم  َفا«:2  الصَّ َعِن  الَْمَطُر  َیِزلُّ  َكَما  الُْقُلوِب  َعِن  َمْوِعَظُتُه  َزلَّْت  بِِعْلِمِه  َیْعَمْل  لَْم  ِإَذا  الَْعالَِم  »ِإنَّ 

1 . حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 11، ص 194.
2 . شهید ثانی؛ منیۀ المرید؛ ص 152 و کلینی؛ اصول کافی؛ ج 1، ص 44.
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اگر به علم و دانش خود عمل نكند، موعظه های او از دل ها می لغزد و بر دل نمی نشيند؛ 
همان طوری كه باران از كوه صفا می لغزد و روی آن كوه صاف نمی ماند.

آری اگر عالم علم و دانايی داشته باشد و به علم و دانايی خود عمل نكند، موعظه ای 
جذب  دل  در  نمی نشيند؛  دل  به  و  می لغزد  دل ها  از  می دهد،  انجام  ديگران  برای  كه 
نمی شود، دل آن را نمی فهمد و آن را لمس نمی كند. همان طوری كه باران روی كوه صفا 
ريخته می شود و پايين می رود و يك ساعت بعد هم خشك می شود و ديگر اثری از آب و 

رطوبت موجود نيست.
همانا تبليغ بدون عمل چنين ضرری دارد؛ بنابراين اگر بخواهيم مبلغ اسالم باشيم، بايد 
در مرحلة اول خود عمل كنيم تا تبليغ هماهنگ با عمل، تأثير سازنده روی ديگران داشته 
باشد. در غير اين صورت اگر »واعظان« جلوه و غوغای ظاهری داشته باشند و چون به 
جای ديگر رفتند »آن كار ديگر« كردند، نه تنها تبليغ آنان مفيد و مؤثر نبوده، بلكه سبب 

»دفع« و فراری دادن از دين هم می گردد.
اگر مبلغی برای اسالم تبلیغ کند؛ اما خود عمل نداشته 
باشد، از روایت استفاده  می شود که وی نه تنها کاری 
نکرده؛ بلکه چون عالم بال عمل بوده، تبلیغ او سبب 

دوری از خدا می شود.
امام زين العابدين7 مطلبی از انجيل نقل كرده و می فرمايند: 

چنین  برای  و  عالمی  چنین  برای  نکند،  عمل  خود  علم  به  اگر  عالم  یقین  »به 
او  علم  و  ندارد  چیزی  نعمت  کفران  او جز  برای  علم  این گونه  علمی  صاحب 
به کفر او افزوده می شود. برای او چیزی از جانب خدا جز بعد و دوری از خدا 

نمی آورد«.1 
و اين معنی به تجربه هم ثابت شده است. چه اينكه:

کفر نعمت از کفت بیرون کند         شکر نعمت نعمتت  افزون کند  
اين طور مطلب گفتن  و  اين گونه سخنرانی كردن  و  او  برای  تبليغ  اين گونه  به هر حال 
برای انسان، نتيجه ای جز كفر و دوری از خدا ندارد. البته اين را هم بايد توضيح بدهيم اگر 
مبلغ كه علم داشته و به علم خود عمل نكرده، روی آن علم و دانايی سرپوش گذاشته و 

مرتكب مرحله ای از كفر شده است.
پيامبر  اين باره  در  نمی رسد.  هدف  به  او  تبليغی  سالح  نباشد،  عمل  اهل  مبلغی  اگر 

1 . همان.
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اسالم6 می فرمايند: »َیا َأبَاَذرٍّ َمَثُل الَِّذي َیْدُعو بَِغْیِر َعَمٍل َكَمَثِل الَِّذي َیْرِمي بَِغْیِر َوَتر«: 1 ای 
ابوذر قصة كسی كه مردم را به دين دعوت می كند؛ اما خود اهل عمل نيست؛ مانند كسی 
به هدف  او  تير  نتيجه  باشد«  و در  اينكه كمانی داشته  تيراندازی می كند، بدون  است كه 
نمی رسد. پس معلوم می شود كه باز هم اهل عمل بودن يك ابزار قوی و يك اسلحة كارايی 

است برای اينكه تبليغ ما به هدف و نتيجه برسد.
از امام باقر7 روايت شده است: »َأْبِلْغ ِشیَعَتَنا َأنَُّه لَْن ُیَناَل َما ِعْنَد اهلل ِإالَّ بَِعَمٍل َو َأْبِلْغ 
ِشیَعَتَنا َأنَّ َأْعَظَم النَّاِس َحْسَرًة َیْوَم الِْقَیاَمِة َمْن َوَصَف َعْداًل ُثمَّ ُیَخالُِفُه ِإلَی َغْیِره«: 2 ای خيثمه: 
اين پيام را به شيعيان ما برسان و بگو: نمی توانيد به خدا برسيد و در پيشگاه خدا مقامی 
پيدا كنيد؟ مگر به واسطة عمل، همچنين به شيعيان ما بگو: بزرگ ترين حسرت مند مردم 

روز قيامت كسی است كه عدل را توصيف كند؟ اما خود او به خالف آن عدل عمل كند.
بی عمل؛  عالم  َأْسفاراً«: 3  َیْحِمُل  الِْحماِر  َكَمَثِل  َیْحِمُلوها  لَْم  ُثمَّ  التَّْوراَة  ُلوا  ُحمِّ الَِّذیَن  »َمَثُل 

همچون االغی است كه بار كتاب حمل می كند و خود از آن بهره و استفاده ای نمی كند.

علم فراگیر
خداوند مي فرمايد اي پيامبرما بگو: »َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلما«:4 پروردگارا! علم ]و ظرفيت 

علمی[ مرا زياد فرما.
دليل اينكه يك مبلغ دين بايد آگاه و دانا باشد، روشن است. شاعر هم گفته است:
کی تواند که شود هستی بخش           ذات نایافته از هستی بخش 
  خشک ابری که بود ز آب، تهی                    ناید از وی صفت آب  دهی

آنچه از آيات و روايات  استفاده می شود را در ادامه با سه عنوان بررسی خواهيم كرد.
و  مبانی  به  نسبت  الزم  دانش  و  علم  داشتن  سازنده،  و  تبليغ صحيح  انجام  برای   .1
معارف اسالم ضروری می باشد. اگرچه اسالم، آموختن علم و دانش به بيان پيغمبر6 
با عبارت: »َطَلُب الِْعْلِم َفِریَضٌة َعَلی ُكلِّ ُمْسِلم«: بر همة افراد مسلمان واجب و الزم شمرده 
و  مبلغين  برای  اين ضرورت  اما  باشندف  دانا  و  آگاه  عالم،  بايد  مسلمانان  همة  و  شده 
كسانی  كه می خواهند عهده دار معرفی اسالم باشند، بيشتر و حساس تر می شود و اوليای 
گرامی اسالم نيز بر اين معنا توصيه و تأكيد بيشتر دارند؛ زيرا كسی كه در اين قلمرو به 

آموختن علم و دانش اقدام  كند، دارای مقام انسانی بلند می گردد.
1 . طبرسی؛ مکارم االخالق؛ ص 545.
2 . کلینی؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 300.

3 . جمعه: 5.
4 . کهف: 114.
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انبيای الهی  2. تبليغی كه براساس علم و دانايی صورت می گيرد، چنين عملی سيرة 
محسوب می گردد. پيامبر اسالم6 می فرمايند: »َمْن َجاَءُه الَْمْوُت َو ُهَو َیْطُلُب الِْعْلَم لُِیْحِیَي 
ْنِبَیاِء َدَرَجٌة َواِحَدٌة ِفي الَْجنَّة«:1 كسی كه در بستر مرگ قرار گيرد  بِِه اْلِْساَلَم َكاَن بَْیَنُه َو بَْیَن اْلَ
و در حال كسب علم و دانايی باشد، بدين منظور كه با علم و دانش خويش و با تبليغ 
خود اسالم را احيا كند و انتشار دهد، در بهشت جاودان ميان چنين كسی و پيامبران يك 

درجه فاصله بيشتر نخواهد بود.
بنابراين كسی كه برای آموختن علم اقدام كند و انگيزه  وی نيز از كسب علم و دانش، 
انبيا  او عمل  بود، عمل  اينكه اهل بهشت خواهد  بر  افزون  زنده نگه داشتن اسالم است، 

محسوب می شود و به مقام عظيم معنوی آنان نيز نزديك می شود.
3. از تبليغ بدون علم و دانش الزم، برای دعوت به سوی حق، نهی شده است.

از  كه  است  اين  دارد،  تبليغی  با روش صحيح  ارتباط  در  اسالم  كه  ديگری  برخورد 
تبليغ بدون علم و دانش و بدون منطق و برهان به  منظور پيش گيری از خطرات و گاهی 
ضايعات جبران ناپذير ناشی از آن جلوگيری كرده است. البته بايد توجه داشت در اسالم 
از قضاوت بدون علم، شهادت بدون علم، فتوای بدون علم و هرگونه ادعای بدون علم 
منع گرديده است. در موضوع تبليغ بدون علم هم متون خاصی داريم كه از برخی كليات 
قرآنی نيز اين معنی استفاده می شود و مورد تبليغ را هم می توان مصداقی از مصاديق آن 
ْمَع  السَّ ِإنَّ  ِعْلٌم  بِِه  لََک  لَْیَس  ما  َتْقُف  »َوال  می فرمايد:  آورد. خداوند  به حساب  قرآن  كلی 
َعْنُه َمْسُؤال«: 2 به آنچه علم نداری تكيه و اعتماد نكن؛ با  َوالُْفؤاَد ُكلُّ ُأولِئَک كاَن  َوالَْبَصَر 
دليل اينكه وسيلة شنوايی و بينايی و دل ها همه سراسر مورد مؤاخذه و بازخواست قرار 

می گيرند.
باشد.  داشته  آشنايی  و اصطالحات روز هم  فنون  به  توان  در حد  مبلغ  است  خوب 
پيامبر6 پهلوانی را دعوت به اسالم كرد. او گفت به اين شرط دعوت تو را می پذيرم 
كه با من كشتی بگيری و من مغلوب تو شوم. آن حضرت پذيرفت و با او كشتی گرفت. 

او مغلوب شده و پس از آن مسلمان شد.

آراستگی
ر«: 3 ولباست را پاک كن. وقتی خدا زيباست و زيبايی را دوست دارد،  َفَطهِّ »َوِثیابََک 

1 . شهید ثانی؛ منیۀ المرید؛ ص 23.
2 . اسراء: 36.

3 . مدثر: 5.
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او هم زيباست و دستورهای مكتبی هم آراسته و زينت بخش اخالقی و زندگی و  دين 
نشاط آور برای جسم و روح است.

نظم، نظافت، تميزی و آراستگی ره آورد غرب و اروپاييان نيست، بلكه فرمان اكيد و 
صريح دين ماست. سيرة بزرگان دين نيز شاهد اين مدعی است.

ا ُیْنِفُق َعَلی  یِب َأْكَثَر ما ِممَّ امام صادق7 می فرمايند: »َكاَن َرُسوُل اهلِل 6 ُیْنِفُق َعَلی الطِّ
َعام«: 1 رسول خدا برای بوی خوش بيشتر از غذا خرج می كردند. الطَّ

يكی از عوامل موفقيت پيامبر6 در گسترش اسالم، تميزی، خوش بويی و آراستگی 
استفاده  آينه  جای  به  آب  از  گاهی  خود،  آراستن  برای  آن حضرت  بود.  ايشان  ظاهری 

می كردند. در روايت آمده است: »مسواک آن حضرت، هميشه پشت اللة گوش شان بود.2
به  بدن  و  لباس  نظافت  بر  افزون  می كند،  تبليغ  راه سخن  از  بيشتر  مبلغ  كه  آنجا  از 

نظافت دهان و دندان هايش نيز بايد توجه خاصی داشته باشد.
َأْن  َو  لَُه  َیَتَهیََّأ  َأْن  َأِخیِه  ِإلَی  الُْمْؤِمُن  َعْبُدُه  َخَرَج  ِإَذا  ُیِحبُّ  اهلل  »ِإنَّ  رسول اهلل6:  قال 
با  می رود،  ديگری  مؤمن  مالقات  به  مؤمنی  هرگاه  كه  می دارد  َیَتَجمَّل«:3 خداوند دوست 

آمادگی و آراستگی برود.

شرح صدر در برخوردها
از  برای موفقيت در راه هدايت و ارشاد مردم،  حضرت موسی در جايگاه يك مبلغ 

پروردگارش شرح صدر و قوت تحمل سختی ها را درخواست می نمايد.
ْر لِي َأْمِري«: 4 گفت: پروردگارا سينة مرا بگشای و كارم  »قاَل َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري َوَیسِّ

را به من آسان كن. 
جملة »َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري«؛ از باب استعاره به كنايه است؛ چون »شرح« به معنای 
گشاد كردن و باز كردن است، گويا سينة انسان را كه قلب در آن  جای دارد، ظرفی فرض 
كرده تا آنچه به وسيله مشاهده و ادراک در آن وارد می شود، جای می گيرد و در آن انباشته 
خود  در  نمی تواند  سينه  باشد،  بشری  طاقت  مافوق  يا  عظيم  امری  آنچه  اگر  و  می شود 
جايش دهد. ناگزير محتاج می شود به اينكه آن را شرح دهد و باز كند تا گنجايشش بيشتر 
گردد. موسی7 رسالتی را كه خدا بر او مسجل كرد، بزرگ شمرد؛ چون از شوكت و 
قوت قبطيان آگاه بود؛ به ويژه اينكه فرعون طاغی در رأس آنان قرار داشت. فرعونی كه 

1 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 16، ص 248.
2 . محسن قرائتی؛ راز دعوت؛ ص 45.

3 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 79، ص 307.
ـ  26. 4 . طه: 25 
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با خدا بر سر ربوبيت منازعه نموده و به بانگ بلند می گفت: »َأنَا َربُُّكُم اْلَْعلی«؛  1 و نيز از 
ضعف و اسارت بنی اسرائيل در ميان آل فرعون باخبر بود و می دانست چقدر جاهل و 
كوتاه فكرند و گويا خبر داشت كه دعوتش چه شده اند و مصائبی به بار می آورد و چه 
فجايعی را بايد ناظر باشد. از سوی ديگر حال خود را هم می دانست كه تا چه حد در 
راه خدا بی طاقت و كم تحمل است. آری او به هيچ وجه طاقت نداشت ظلم قبطيان را 
ببيند. داستان كشتن آن قبطی و نيز داستان آب كشيدنش بر سر چاه مدين برای دخترانی 
كه حريف مردان نبودند، شاهد اباداشتن او از ظلم و ذلت است. به همين داليل عديده از 
پروردگارش درخواست كرد تا برای حل اين مشكالت سعة صدر به او بدهد تا تحملش 
زياد شود و محنت هايی كه رسالت برايش به بار می آورد و شدائدی كه در پيش رويش و 

در مسير تبليغش دارد آسان گردد؛ بنابراين عرضه داشت: »رب اشرح لی صدرى«.2
سعة صدر و روح بزرگ هم برای خود مبلغ الزم است و هم برای انجام مسئوليت 
خطير ارشاد و تبليغ مردم. خداوند متعال خطاب به پيامبر اكرم6 می فرمايد: »َألَْم نَْشَرْح 
را گشاده  تو  سينة  ما  آيا  َظْهَرك«: 3  َأْنَقَض  الَِّذي  ِوْزَرَك *  َعْنَک  َوَوَضْعنا  َصْدَرَك *  لََک 
نساختيم و بار سنگين را از تو برنداشتيم؟ همان بار ]مسئوليت ارشاد و تبليغ[ كه سخت بر 

پشت تو سنگينی می كرد. 
با مشكالت  مبارزه  به  بدون شرح صدر  نمی تواند  و هدايت گری  مبلغی  هيچ  اصوالً 
برود. آری سعة صدر يكی از اساسی ترين شرايط موفقيت مبلغ است كه بايد اين خصلت 
به صبر و حوصله و  تربيت مردم  ارشاد و  بداند  نمايد و  متعال درخواست  از خدای  را 
داشتن روحی بزرگ و تحملی قابل توجه نياز دارد. با اين روحيه است كه مشكالت آسان 

می شود.

محبت و قاطعیت در برخورد
يكی از ويژگی هايی كه قرآن برای ياوران راستين اسالم بيان می كند عبارت است از: 

ٍة َعَلی الْكاِفِرین«. 4 »َأِذلٍَّة َعَلی الُْمْؤِمِنیَن َأِعزَّ
ٍة« جمع كلمة »عزيز« است. جملة »َأِذلٍَّة َعَلی  كلمة »َأِذلَّة« جمع كلمة ذليل و كلمة »َأِعزَّ
الُْمْؤِمِنیَن«؛ كنايه است از شدت تواضع شان در برابر مؤمنين، تواضعی كه حكايت از تعظيم 
ٍة َعَلی الْكاِفِرین« كنايه است از اينكه اين اوليای خدا خود را  خداوند دارد و جملة »َأِعزَّ

1 . نازعات: 24.
2 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 14، ص 201.

3 . انشراح: 1 ـ 3.
4 . مائده: 54.
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بزرگ تر از آن می دانند كه توجهی به عزت كاذب كفار كنند. كفاری كه توجهی به امر دين 
ندارند. 

فرستادة  محمد6  بَْیَنُهم«: 1  ُرَحماُء  الُْكفَّاِر  َعَلی  اُء  َأِشدَّ َمَعُه  َوالَِّذیَن  اهلل  َرُسوُل  ٌد  »ُمَحمَّ
خود  ميان  در  و  شديد  و  سرسخت  كفار  برابر  در  هستند  او  با  كه  كسانی  و  خداست 

مهربانند.
يكی از ويژگی های مبلغ بايد اين باشد كه ضمن محبت، برخورد قاطع داشته باشد. 
ِ َلَِكیَدنَّ َأْصناَمُكْم  حضرت ابراهيم در مقابل بت پرستان ايستاد و با قاطعيت فرمود: »َوَتاهللَّ
بت هايتان  نابودی  برای  نقشه ای  شما  غياب  در  سوگند!  خدا  به  ُمْدبِِرین«: 2  ُّوا  ُتَول َأْن  بَْعَد 

خواهم كشيد.
ِإلَْیِه  لََعلَُّهْم  لَُهْم،  َكِبیراً  ِإالَّ  ُجذاذاً  »َفَجَعَلُهْم  پوشانيد:  تهديد خود جامة عمل  به  و آن گاه 
َیْرِجُعون«: 3 پس ]در يك فرصت مناسب[ همة آن بت ها جز بزرگ شان را كاماًل خرد كرد تا 

شايد آنها به سراغ آن بيايند ]و وجدان های خفتة آن ها بيدار شود[.
همان گونه كه موسی خطاب به سامری می گويد: »... َواْنُظْر ِإلی  ِإلِهَک الَِّذي َظْلَت َعَلْیِه 
نَْسفًا«: 4 و اكنون به سوی گوساله اي كه پيوسته آن را  الَْیمِّ  لََنْنِسَفنَُّه ِفي  ُثمَّ  َقنَُّه  لَُنَحرِّ عاِكفًا- 
پرستش می كردی، نگاه كن. ما حتماً آن را می سوزانيم و سپس خاكستر و ذرات آن را به 

دريا خواهيم پاشيد.
ايمان به هدف و يقين به درستی راه، مبلغ را با شهامت و قاطع می سازد كه الزمة تبليغ 
و ارشاد و هدايت مردم است. چنان چه حضرت زينب3 در مقابل قدرت پوشالی يزيد 

می فرمايد: »انّی الستصغرك«: 5 من تو را پست و كوچك می شمارم«.
نفر  هزار  كه صد  فرمود  به حضرت شعيب وحی  »خداوند  می فرمايند:  باقر7  امام 
از قوم تو را گرفتار عذاب خواهيم نمود و چهل هزار از خوبان. شعيب7 عرض كرد: 
اشرار به جای خود؛ اما خوبان چرا؟ خداوند متعال فرمود: »َداَهُنوا َأْهَل الَْمَعاِصي َفَلْم َیْغَضُبوا 

لَِغَضِبي«:6 چون با گناه كار سازش كردند و به خاطر غضب من غضب ناک شدند.
ة«:7  ُمْكَفِهرَّ بُِوُجوٍه  الَْمَعاِصي  َأْهَل  َتْلَقی  َأْن  الَْعَمِل  »َخْیُر  اميرالمؤمنين7 می فرمايند:  موال 

1 . فتح: 29.
2 . انبیاء: 83.
3 . همان: 58.

4 . طه: 97.
.I5 . قسمتی از خطبة حضرت زینب
6 . غزالی؛ مشکاة االنوار؛ ص 51.
7 . وّرام؛ تنبیه الخواطر؛ ص 363.
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بهترين عمل برخورد با معصيت كاران با چهرة درهم كشيده است.
امام خمينی; خطاب به ابر جنايت كار زمان می فرمايد:

»آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«.
آيت اهلل شهيد بهشتی; خطاب به آمريكا می گويد: 

»به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر«.

پاسخ دادن بدی  با نیکی
َئَة نَْحُن َأْعَلُم بِما َیِصُفون«: 1 آنچه از بدی از ايشان می بينی با  یِّ »اْدَفْع بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن السَّ
نيكی تالفی كن و تازه از بين خوبی ها خوب تر آنها را انتخاب كن، مثل اينكه اگر بدی 
آنان به صورت آزار و اذيت است، تو به ايشان احسان كن؛ ولی درجة طاقت خود را در 
احسان به ايشان مبذول بدار و اگر اين مقدار نتوانستنی، هر چه را كه توانستی و اگر آن 

هم مقدور نبود، حداقل از ايشان عراض كن.
َئَة«: 2 و با حسنات، سيئات را از ميان  یِّ و در جای ديگر می فرمايد: »َوَیْدَرُؤَن بِالَْحَسَنِة السَّ

می برند.
َئُة  یِّ قرآن كريم در مورد تأثير دفع بدی با نيكی می فرمايد: »َوال َتْسَتِوي الَْحَسَنُة َواَل السَّ
َكَأنَُّه َولِيٌّ َحِمیم«: 3 هرگز نيكی و بدی  بَْیَنَک َوبَْیَنُه َعداَوٌة  الَِّذي  َفِإَذا  بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن  اْدَفْع 
يكسان نيست، بدی را با نيكی دفع كن. آن گاه خواهی ديد كه ميان تو و او دشمنی است؛ 

گويی دوستی گرم و صميمی است.
مقام  اين  به  استقامتند،  و  صبر  دارای  كه  كسانی  جزء  »اما  می فرمايد:  ادامه  در  اما 

نمی رسند و جز كسانی كه بهرة عظيمی از ايمان و تقوا دارند، به آن نايل نمی گردند.4
حضرت علی7 در روايتی می فرمايند: »ِنْصُف الَْعاِقِل اْحِتَماٌل َوِنْصُفُه َتَغاُفل«:5  نيمی از 
كار عاقل  تحمل كردن و نيم ديگر خود را غافل جلوه دادن است. مربی و مبلغ بايد به اين 
مسئله توجه كامل را مبذول دارد و چه زيباست نظام تربيتی قرآن و چه زيبا نكات تربيتی 
را بيان می دارد. بسياری از خاطرات خوب مبلغان از صدر اسالم تاكنون به رعايت نكته 

بوده است. 
باشد كه ما نيز توجه كامل و كافی مبذول داريم.

1 . مؤمنون: 97.
2 . رعد: 22.

3 . فصلت: 34.
4 . همان: 35.
5 . غررالحکم.
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پرهیز از درخواست مزد
»ِإنِّي لَُكْم َرُسوٌل َأِمیٌن*  َفاتَُّقوا اهلل َوَأِطیُعون َوما َأْسَئُلُكْم َعَلْیِه ِمْن َأْجٍر، ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعلی  
َربِّ الْعالَِمین«:1 من برای شما فرستاده ای درخور اعتمادم. از خدا پروا كنيد و فرمانم ببريد و 
بر اين ]رسالت و تبليغ ارشاد[ اجری از شما طلب نمی كنم. اجر من جز بر عهدة پروردگار 

جهانيان نيست.
مطالبه  حق  به  دعوت  برابر  در  پاداشی  كه  است  بوده  اين  بر  بزرگ  انبيای  سيرة 
بايد  بلكه  كند،  نگاه  تبليغ  به  مادی  انگيزة شغل و حرفه ای  به  نبايد  نيز  مبلغ  نمی كردند. 
فاصلة  زندگی  در  حرفه  طبيعت  و  رسالت  طبيعت  ميان  باشد.  رسالی  و  الهی  او  انگيزة 
زيرا  می رسد؛  واالتر  قله ای  و  برتر  افقی  به  انسان  شخصيت  رسالت  در  است،  بسياری 
رسالت، نتيجة ايمان انسان به هدف يا ايده يا قضيه ای است كه با زندگی اجتماعی تماس 
دارد و در خدمت آن است. به همين دليل كارها جنبة عمومی پيدا می كند نه خصوصی و 
تعقل و ديدگاه ها انسان را متوجه اموری فراتر و برتر از محورهای محدود و ديدگاه های 
تنگ می سازد، بلكه همة محورها را با وحدتی شگفت دربرمی گيرد و ازجزئيات به كليات 
به  بينديشد،  به خودش  آنكه  از  قبل  كه  متحول می سازد  به گونه ای  را  انسان  و  می رسد 

ديگران فكر كند و تالشش در مورد قضايای بزرگ و مهم باشد.
اما حرفه و شغل، حركت و هدف را محدود می كند، فرد به زندگی خصوصی خودش 
می انديشد؛ بنابراين محور تمام فعاليت های او قضايای خصوصی و مصالح شخصی است 
و از قانون عرضه و تقاضا پيروی می كند و فكر و تالش او متوجه ماديات است. قبل از 
آنكه به كيفيت بينديشد به كميت می انديشد. روحية حرفه و شغل، انسان را تبديل به يك 
موجود مادی می كند و محور افكار و اعمالش را ماده قرار می دهد. در سيستم حرفه و 
شغل عنصر انسانيت اهميتی ندارد و قضايای مهم و عمومی در اين سيستم  از درجة اعتبار 

ساقط است.
مردم روحانی و مبلغ را يك انسان با اخالق و رفتار اسالمی دانسته و به او در جايگاه 
الگو و اسوة ارشاد و هدايت نگاه می كنند. مبلغ بايد با خودسازی، پرهيز از مظاهر دنيا، 
ساده زيستی و تبليغ عملی وابسته نبودن خودش به دنيا و مظاهر آن را ثابت كند تا حرفه و 

رسالتش تأثيرگذار بوده و باعث هدايت مردم گردد.

1 . شعرا: 124 ـ 127.
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بشیران جوان و مخاطب شناسي

يكی از مهم ترين و مؤثرترين عناصر مداخله گر در فرايند تبليغ، اصل »مخاطب شناسی« 
است. بدون شناخت مخاطب هرگونه اقدامی در انتقال پيام با هر كيفيت و عمقی نمی تواند 

تأثير مفيدی داشته باشد.
هرگونه  باشد.  مخاطب  سازندة  و  اصلی  نياز  از  برخاسته  بايد  تبليغ  هر  هدف 
هدف تراشی، هدف سازی بيرونی و تحميلی نه تنها اثر فعاليت و اصالت تربيتی آن را از 
بين می برد، بلكه  به تدريج به ضد آن تبديل می شود؛ چنان كه اگر كودک از فعاليتی مانند 
بازی كه يك فعاليت طبيعی است و ذاتاً واجد لذت درونی است، به وسيله مشوق های 
بيرونی و پاداش های مادی تقويت شود، به تدريج لذت های بيرونی جايگزين لذت های 

درونی می شود.
در  هستند،  معنوی  لذت  واجد  ذاتاً  خود  كه  عبادی  و  دينی  رفتارهای  با  ارتباط  در 
صورتی كه تشويق های بيرونی و به شكل افراطی و مداوم آن افزايش يابد، پس از چندی 
بايد  تبليغ  هر  هدف  بنابراين  می شود؛  تضعيف  رفتارها  اين گونه  درونی  ريشة  و  اساس 
اصل  و  نيازمند شناخت مخاطب  امر  اين  برای  و  باشد  مخاطبان  اصلی  نياز  از  برخاسته 

»مخاطب شناسی« می باشيم.
در ادامه به اصول مخاطب شناسي از ديدگاه قرآن كريم اشاره خواهيم كرد.

اصل توان و طاقت مخاطب
الُْمْحِسِنیَن«: 1 هنگامی كه به بلوغ و  نَْجِزي  َوِعْلمًا َوَكذلَِک  ُه آَتْیناُه ُحْكمًا  َأُشدَّ بََلَغ  ا  »َولَمَّ

قوت رسيد ما »حكم« و »علم« به او داديم و اين چنين نيكوكاران را پاداش می دهيم.
برای يك مبلغ آگاه و كارآزموده بررسی ظرفيت روحی و ارزيابی مقدار تحمل انسان ها 
امری مهم و اجتناب ناپذير است. او نمی تواند همة واقعيت ها را در همة شرايط به همة 

افراد جامعه عرضه نمايد.
1 . یوسف: 22.
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َم  نَُكلِّ اَل  َأْن  ُأِمْرنَا  ْنِبَیاِء  اْلَ َمَعاِشَر  »ِإنَّا  نقل می كنند:  از رسول خدا6  امام صادق7 
كشش  قدر  به  مردم  با  داريم  مأموريت  خداوند  ناحية  از  ما  ُعُقولِِهم«:  بِِمْقَداِر  ِإالَّ  النَّاَس 

عقل شان سخن گوييم.
بيشتر آسيب های تربيتی كه در خالل تبليغات دلسوزانه رخ می دهد، ناشی از رعايت 

نكردن ظرفيت مخاطب و بی توجهی به درک، عقل و عالقة او می باشد.
ُف اهلل نَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها لَها ما َكَسَبْت َو َعَلْیها َما اْكَتَسَبت«؛ 1 »ال ُیَكلِّ

ُف نَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها«. 2 »ال نَُكلِّ

اصل بلوغ و رشد
َأْموالَُهم«: 3 و  ِإلَْیِهْم  َفاْدَفُعوا  ِمْنُهْم ُرْشداً  َفِإْن آنَْسُتْم  كاَح  النِّ بََلُغوا  ِإذا  الَْیتامی  َحتَّی  »َواْبَتُلوا 
يتيمان را چون به حد بلوغ رسيدند بيازماييد اگر در آنها رشد كافی يافتيد، اموال شان را به 

آنها بدهيد.
امثال  و  عبادات  امر  در  است.  نگرفته  معنا  يك  به  جا  همه  در  را  بلوغ  مسئلة  اسالم 
حدود و ديات، بلوغ را عبارت دانسته است از: »رسيدن به سن شرعی؛ يعنی سن ازدواج 
و بس و اما نسبت به تصرفات مالی و اقرار و امثال آن شرط ديگری را هم اضافه كرده و 
آن رسيدن به حد رشد است« كه تفصيل اين مسئله در كتب فقهی آمده است و اين خود 
از لطائفی است كه اسالم در مرحلة تشريع قوانين خود به كار برده است؟ زيرا اگر مسئلة 
رشد را شرط نمی كرد و در تصرفات مالی و امثال آن رشد را لغو می ساخت، نظام زندگی 
اجتماعی افرادی چون يتيم مختل می ماند و نفوذ تصرفاتش و اقرارهايش باعث آن می شد 
كه افراد ديگر از اين معنا سوء استفاده نموده و كاله سر آنان بگذارند و با آسان ترين راه؛ 
يعنی با چند كلمة چرب و نرم و وعده های دروغين تمام وسايل زندگی را از دست ايتام 
بيرون آورند و با يك يا چند معاملة غرری يتيم را به روز سياه بكشانند. پس رشد شرطی 

است كه عقل اشتراط آن را در اين گونه امور واجب و الزم می داند.4
در نظرگرفتن بلوغ و رشد، طبيعت، ظرفيت و خميرمايه های درونی مخاطب در فرآيند 
تبليغ، كيفيت محتوا، نوع روش و ميزان اثرگذاری پيام را مشخص می كند. چه بسا محتوای 
يك پيام تبليغی برای عده ای از مخاطبان اثر منفی داشته باشد و برای عده ای ديگر همان 

1 . بقره: 286.
2 . انعام: 152.

3 . نساء: 6.
4 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 4، ص 275.
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پيام سبب تحول مثبت در آنها گردد.
اگر قبل از رسيدن ميوه درخت را تكان دهيم و يا ميوة نارس و كال چيده شود، تمامی 
تالش های باغبان و سرمايه های در حال رشد و ثمردهش متوقف می شود. همين روند را 
می توان در جريان تبليغ و تربيت به كار بست؛ همچون كشاورزی كه در انتظار فرا رسيدن 
ميوه ها، منتظر فرارسيدن فصل بهار و آمدن موعد كشت و برداشت می شود، يك مبلغ و 
مربی آگاه نيز بايد در شناسايی موقعيت و پيشی گرفتن شكيبايی جميل به انتظار رسيدن 

مرحلة دريافت پيام از جانب مخاطب بنشيند.
پيلة كرمی را روی درخت  نيكوس ]نويسندة يونانی[ تعريف می كند: كه در كودكی 
می يابد، درست زمانی كه پيلة ابريشم پروانة خود را آماده می كند تا از پيله خارج شود. 
كمی منتظر می ماند؛ اما سرانجام چون خروج پروانه طول می كشد، تصميم می گيرد به اين 
فرايند شتاب ببخشد. با حرارت دهانش پيله را گرم می كند تا اينكه پروانه خروج خود را 

آغاز كند؛ اما بال هايش هنوز بسته اند و كمی بعد می ميرد.
را  كشيدن  انتظار  من  اما  بود؛  الزم  خورشيد  ياری  با  صبورانه  بلوغی  می گويد:  او 
نمی دانستم. آن جنازة كوچك تا به امروز يكی از سنگين ترين بارها بر روی وجدانم بوده؛ 
اما همان جنازه باعث شد بفهمم يك گناه كبيرة حقيقی وجود دارد و آن فشارآوردن بر 
قوانين بزرگ خلقت بدون بردباری است؛ بنابراين انتظار زمان موعود را كشيدن و با اعتماد 

راهی را دنبال كردن است كه خداوند برای زندگی ما برگزيده است.1

اصل تفاوت های فردی
عمل  خود  ]خلق وخوی[  روش  طبق  بر  هركس  بگو  شاِكَلِته«: 2  َعلی   َیْعَمُل  ُكلٌّ  »ُقْل 

می كند.
شاكله از مادة »شكل« می باشد كه به معنای بستن پای چارپاست. طنابی را كه به پای 
حيوان می بندند، »شكال« می گويند و »شاكله« به معنای خلق و خوی اخالقی است و اگر 
خلق و خوی را شاكله خوانده اند، بدين مناسبت است كه آدمی را محدود و مقيد می كند و 
نمی گذارد در آنچه می خواهد آزاد باشد، بلكه او را وادار می سازد تا به مقتضي و طبق آن 

اخالق، رفتار كند.
آية كريمه عمل انسان را مترتب بر شاكلة او دانسته به اين معنا كه عمل هر چه باشد، 
مناسبت با اخالق آدمی است؛ چنان چه در فارسی گفته اند »از كوزه همان برون تراود كه 

1 . پائولوکوئیلیو، دومین مکتوب؛ ترجمۀ آرش حجازی، بهرام جعفری، ص 19.
2 . اسراء: 84.
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در اوست«؛ پس شاكله نسبت به عمل، نظير روح جاری در بدن است كه بدن با اعضا و 
اعمال خود آن را مجسم نموده و معنويات او را نشان می دهد و اين معنا هم با تجربه و 
هم از راه بحث های علمی به ثبوت رسيده كه ميان ملكات نفسانی و احوال روح و ميان 
اعمال بدن رابطة خاصی است. كسی كه دارای شاكلة معقول است راه يافتنش به سوی كلمة 
حق و عمل صالح و برخورداری از دين قدری آسان تر است و كسی كه شاكلة ظالم و 
سركش دارد، او هم می تواند به سوی كلمة حق و دين راه يابد؛ اما برای او قدری دشوارتر 

است.1
ِفي  لَِیْبُلَوُكْم  َدَرجاٍت،  بَْعٍض  َفْوَق  بَْعَضُكْم  َوَرَفَع  اْلَْرِض،  َخالئَِف  َجَعَلُكْم  الَِّذي  »َوُهَو 
ما آتاُكم«: 2 و او كسی است كه شما را جانشينان و نمايندگان خود در زمين ساخت و 
در  آنچه  به وسيلة  را  شما  تا  داد  قرار  ديگر  بعضی  از  باالتر  را  شماال  از  بعضی  درجات 

اختيارتان قرار داده بيازمايد.
آيات بسياری در قرآن كريم ناظر به كثرت تفاوت ها، اختالف ظرفيت ها و تنوع شرايط 
پذيرش پيام در مخاطب است كه بايد با واقع بينی و درک عميق از اين تفاوت ها به روش 

و نوع كيفيت انتقال پيام را انتخاب كرد.
كسانی كه در جريان تبليغ و انتقال ارزش ها به مخاطبان خود دچار مشكالت متعددی 
می شوند، بايد بدانند  تبليغ امری ايستا و غير فعال نيست. در واقع تبليغ برای تغيير نگرش 
مخاطبان نسبت به موضوع و يا پيام؛ مانند ارتباطات، يك فرآيند پوياست؛ زيرا منبع پيام 
و مخاطبان می توانند به طور متقابل در يك تعامل دوجانبه بر يكديگر تأثير داشته باشند؛ 
به طور مثال غالباً ديده شده است آن دسته از مبلغان و پيام دهندگان كه از موضع مخاطبان 
خود در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی اطالعات روشنی داشته باشند، خيلی روان تر و 

معنی دارتر می توانند با مخاطبان خود ارتباط برقرار كنند.
بنابراين گيرندة پيام يك شئی و يا خمير نيست كه در دست پيام دهنده تسليم باشد، 
بلكه او نه تنها دريافت كنندة پيام به شكل دلخواه خويش است، بلكه كيفيت دريافت پيام 
را براساس نگرش ها، بينش ها و داوری های خود تنظيم می كند و به شكل فعال و خالق، 

ماهيت و چيستی پيام را از نظر محتوا و جهت، سازمان دهی می كند.
يك پيام برای مؤثر بودن بايد در زمينه های مناسب مطرح شود؛ يعنی مخاطب بتواند آن 
را جزء نيازهای خود بداند. در غير اين صورت دريافت پيام از جانب مخاطب يك دريافت 

1 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 13، ص 261.
2 . انعام: 165.
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نفوذ  فرد  رفتاری  در زيرساخت های شناختی و  به هيچ وجه  كه  است  ناپايدار  و  صوری 
نمی كند.

چه بسا  باشد.  مهم  پيام  به  اندازه خود  است  ممكن  باشد،  كسی  چه  پيام دهنده  اينكه 
بااليی است در حد يك  منزلت  نزد مخاطب صاحب  در  كه  از جانب كسی  اندرز  يك 
اشاره مؤثر افتد؛ ولی كس ديگری با منزلت پايين تر ده ها بار پيام های مكرری را در اشكال 

مختلف ارائه دهد؛ اما مؤثر نيفتد.
آنان به تناسب شرايط  از  پيام ممكن است كه برخی  در مورد مخاطبان يا گيرندگان 
فرهنگی و موقعيت های اجتماعی و يا حتی وضعيت روانی ـ عاطفی به گونه ای باشند كه 
برحسب شخصيت خود از نظر تغييريافتن نگرش خود در مقايسه با ديگران تأثيرپذيرتر 
محكم ترين  و  دقيق ترين  حتی  برابر  در  است  ممكن  ديگر  عده ای  برعكس  و  باشند 
استدالل ها و توجيه های عقالنی مقاومت نشان دهند. شناسايی موانع تأثيرگذاری، نيازمند 

بازشناسی موقعيت مخاطب است.
اقناع كردن مخاطب«  متقاعدسازی و  ارزش ها »روش  تبليغ  از  وجوه جالب در  يكی 
و  شرايط  افتد،  نافذ  بتواند  مخاطب  متقاعدكردن  در  تربيتی  پيام  يك  اينكه  برای  است. 
زمينه های خاصی را می طلبد. چيزی كه روان شناسان اجتماعی در فرآيند تبليغ به آن تغيير 
نگرش می گويند و معتقدند كه هرگونه تغيير نگرش در مخاطب حداقل از چهار عامل 
بنيادی تبعيت می كند. اين چهار عامل عبارتند از: »پيام دهنده«، »گيرندة پيام«، »متن پيام«، 

»زمينة پيام«.

شکار زیرکانۀ فرصت  ها
بگوييم  بهتر  يا  هوشمندانه  استفادة  تبليغ،  امر  در  ناب  و  ظريف  هنرهای  از  يكی 
شكار زيركانة فرصت هايی است كه در موقعيت های طبيعی و عادی در زندگی روزمرة 
مخاطبان پيش می آيد. در سال ها و روزهايی كه شخصيت مخاطب در حال شكل گيری 
به  می توان  آن  كه ضمن  می آيد  پيش  تصادفی  و  طبيعی  فرصت  هزاران  است،  تكامل  و 
از حضرت يوسف می گيريم. وقتی همراهان  ما  اين درسی است كه  آنها كمك كرده و 
كردند،  بيان  يوسف  برای  را  بودند  ديده  خواب  در  آنچه  يوسف7،  حضرت  زندانی 
حضرت يوسف به آنها فرمود: »پيش از آنكه جيرة غذايی شما فرا رسد، شما را از تعبير 
خواب تان آگاه خواهم ساخت«؛ بعد شروع می كند به سلسله ای از مباحث و درس توحيد 
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ار«1 و... ُقوَن َخْیٌر َأِم اهلل الْواِحُد الَْقهَّ ْجِن، َأَأْرباٌب ُمَتَفرِّ و يكتاپرستی دادن »یا صاِحَبِي السِّ
بايد فرصت ها را مغتنم شمرد و با تدبير و تالش و با برنامه های متنوع و مناسب با 
را در جذب و هدايت مخاطبان  استفاده  بهترين  افراد  استعداد  فطريات و ذوق سليقه و 

داشته باشيم.

تبلیغ به شیوۀ غیرمستقیم
پيامبر اكرم6 در پاره ای از موارد كه امكان آن بود و شرايط اجتماعی اقتضا می كرد، 
به صراحت به نفی باورهای غلط پيشين و بنای اصول اسالمی پرداخته اند؛ به طور مثال از 
همان ابتدا مستقيم و به صراحت شرک و بت پرستی را نفی مي نمود: »قولوا ال اله اال اهلل 

تفلحوا«؛ 
از  پاره ای  در  اما  است؛  قاطع و روشن  موارد صريح،  اين  در  سيرة رسول خدا6 
بنابراين  نمی داد؛  نتيجه ای  مستقيم« چندان  »تبليغ  و  نبوده  ميسر  اين روش  اتخاذ  مواضع 
غلط  عقايد  و  سنن  نحوی  به  نمود  سعی  و  آورده  روی  »غيرمستقيم«  تبليغ  به  حضرت 
می شود  مشاهده  برده«  فروش  و  »خريد  قضية  در  مثال  طور  به  ببرند؛  بين  از  را  جامعه 
بهره می جويند. سنت خريد و  كارآمد  از يك سياست غير مستقيم و  اسالم6  پيامبر 
فروش برده در ميان اعراب جاهلی دارای ريشة ديرينه ای بود و يك حرفة تجاری معتبر و 
جا افتاده مورد قبول همه بوده است؛ بنابراين اگر كسی با برده فروشی مخالفت می ورزد، 
علی القاعده از سوی تودة مردم - حتی مستضعفان و اقشار متوسط- مورد تمسخر قرار 
می گرفت. پيامبر6 برای آنكه بتواند اين سنت غلط را از اذهان مسلمانان دور نمايند، 

استراتژی متشكل از پنج مؤلفة اصلی را اتخاذ نمودند:
معرفی  بشری«  ارزش  و  »كرامت  دارای  و  »انسان«  را  بردگان  نظری  حيث  از  الف( 

نمودند.
ب( مالک های برتری در جامعه را تغيير داده و »تقوا« را كه به رنگ پوست و... مرتبط 

نيست، مالک اسالمی مطرح كرد.
ج( در برخوردها و تعامالت اجتماعی به »بندگان« ارزش و اعتبار داد.

د( به صاحبان آنها توصيه و تكليف كرد اصول اسالمی و انسانی را در حق آنها رعايت 
نمايند.

هـ( عماًل مجاری الزم برای آزادی بندگان را فراهم كرد.

1 . یوسف: 39.
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بدين ترتيب »بندگی« در ميان مسلمانان از رونق می افتد و »اصل آزادی« حاكم می شود. 
از پشت سر  كه صدايی  بودم  زدن غالمم  در حال  می كند:  نقل  انصاری«  »ابومسعود 
شنيدم. رسول خدا6 بودند كه فرمودند: »ای ابامسعود بدان كه خداوند بر تو تواناتر 
است تا تو بر اين غالم«؛ پس گفتم: او را برای رضای خدا آزاد كردم. در پاسخ فرمودند: 
»اگر چنين نمی كردی، آتشی تو را در برمی گرفت«1. يا در موارد بسياری مشاهده می شود 
كه كفارة معاصی »آزادكردن بنده« قرار داده شده و سنت موكد معصومين عليهم السالم هم 
اين بوده كه به مناسبت های مختلف دست به چنين كاری می زدند. نكتة مهم در استراتژی 
تن،  آزادی  با  همراه  و  نكرده  بسنده  بندگان  ظاهری  آزادی  به  اسالم  كه  است  اين  فوق 
آزادی انديشه را به آنان اعطا نموده است. اسالم صاحبان اين افراد را مكلف كرده تا در 
پررورش فكری و تعليم آنها كوشا باشند  و برای اين منظور همراه با ارائة پيشنهاد، اجری 

معنوی هم قائل شد.2 

اطالعات اولیه مبلغ از مخاطب
بعضی از اطالعات اوليه كه مبلغ از مخاطب خود بايد داشته باشد:

1. آگاهی از نگرش ها و گرايش های مخاطب؛
2. شناخت از ساخت و بافت های تربيت خانوادگی مخاطب؛

3. آگاهی از شيوة استفادة او از اوقات فراغت؛
4. آشنايی با مسئوليت های اجتماعی و مهارت تخصصی؛

5. آگاهی از  شيوة لباس پوشيدن و آراستگی؛
6. آگاهی از عاليق، سرگرمی ها، رغبت ها و آرمان ها؛

7. آگاهی از روش های تربيتی و انضباطی والدين؛
8. آگاهی يافتن از نوع و كيفيت رابطه  با هم ساالن و هم انديشان.

نکته ها
1. دينی كردن جوانان و تبليغ دين برای آنها، فقط در دادن اطالعات دينی و واداركردن 
آنها به حفظ روايات اسالمی و آيات قرآنی محدود نمی شود، بلكه مهم تر و فراتر از آن 
بايد »هنر زيستن دينی« و نه صرفاً داشتن و حفظ كردن مطالب دينی را به آنها ياد داد؛ زيرا 
دين داری به يك معنا؛ زيستن طبق اعتقادات دينی. چه بسا جوانی كه از نظر اطالعات و 

1 . مسلم؛ ج 5، ص 92.
2 . هر آن مردی که کنیز دارد، اگر او را تأدیب و تعلیم نیکو نماید و آزادش کند، یک اجر و اگر با او ازدواج نماید، دو 

اجر در نزد خدا دارد )النجاری؛ شرح ابن حجر؛ ج 5، ص 175(.
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حفظيات دينی ضعيف هستند؛ اما منش و سيرت آنها بسيار نيك و متعالی است. كسی 
كه چنين منش و شخصيتی داشته باشد؛ خود به خود در كسب دانش دينی نيز عالقمند و 

مشتاق می گردد.
2. نظرسنجی های انجام شده بيان گر اين واقعيت است كه افراد كمتر از 18 سال، پيش 
از آنكه متأثر از رسانه هايی مثل كتاب و مطبوعات علمی و فرهنگی و دينی باشد، متأثر از 
رسانه های تصويری همچون سينما و تلويزيون هستند. از طرف ديگر همين نتايج نشان 
می دهد كه جوانان نسل گذشته بر اساس جايگاه و پايگاه خانوادگی و اجتماعی كه داشتند، 
اما امروزه در نسل كنونی اين جايگاه اجتماعی  از الگوهای خانوادگی تبعيت می كردند؛ 
فرهنگی«  »مصرف  اين  بلكه  می دهد،  تشكيل  را  آنها  فرهنگی  هويت  كه  نيست  افراد 
آنهاست كه جايگاه اجتماعی آنها را هويت می بخشد. به عبارت ديگر فرد با انتخابی كه در 
الگوی مصرف فرهنگی خود از لحاظ ظاهر، پوشش، آرايش، لوازم خانگی، نوع اتومبيل، 
نوع سرگرمی و تفريحاتی كه انتخاب می كند، می تواند به شكل گيری هويت او بينجامد؛ 
تا  بنابراين نقش رسانه های تصويری از حد پركردن اوقات فراغت جوانان فراتر رفته و 

سطح الگودهی و هويت سازی جوانان نفوذ نموده است.1

جایگاه نوجوانی
در چرخة تحول روان آدمی، دورة مهمی وجود دارد كه بين دوران كودكی و دوران 
مشخص كنندة  كه  دوره ای  است.  موسوم  نوجوانی  دوران  به  و  می گيرد  قرار  بزرگ سالی 
پايان كودكی و آغاز پی ريزی پختگی بلوغ است. دوران نوجوانی دورة پرمتالطم و مواج از 
نظر روحی و روانی است كه برقراری ارتباط درست و انتقال اثربخش پيام های تربيتی را 
بسيار پيچيده و دشوار می سازد؛ بنابراين الزم است مبلغ بر خصوصيات و عالقه ها در اين 

دوره توجه خاصی داشته باشد.

الف( خصوصیات دوران نوجوانی
فيلم و  از هم ساالن، قهرمانان  اين كار  برای  نيستند.  او ديگر والدين  تقليد  الگوی   .1

تلويزيون استفاده می كند.
2. توجه به خود و شخصيت خويش، توجه به احساسات شخصی ديگران، دنبال كردن 

ارزش ها و توجه تدريجی به اوضاع جهان.
3. توجه به چگونگی بلوغ بدن و تحوالت زيستی آن، توجه به جنس مخالف.

1 . مقالۀ مخاطب شناسی؛ مصاحبه با عبدالعلی رضایی؛ کارشناس ارتباطات، روزنامۀ همشهری، 78/3/10.
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4. فعاليت بدنی شديد در پسرها؛ اما در دخترها معموالً گوشه گيری می كنند.
اجتماع و  در  انسانی  به مسائل  توجه  فلسفة صحيح زندگی،  يافتن  برای  5. تجسس 

جهان هستی.
6. ديد انتقادی شديد به ويژه نسبت به بزرگ ترها و نوع زندگی  آنها، بازخوانی و نقد 

ارزش ها.
7. قهرمان جويی، گرايش به كمال گرايی و الگوبرداری از قهرمانان ورزشی، سينمايی 

و... .
8. رفته رفته به آينده توجه می كنند و به حرفه ها و مشاغل عالقمند می شوند.

9. از اينكه »بچه« خوانده شود، متنفر است و از بودن با بزرگ ساالن لذت می برد.
10. عالقه به مطالب علمی، ميل به تحقيق و آزمايش.

آشكار  پسرها  و  دخترها  سليقة  تفاوت  عالقه ها،  و  استعدادها  در  بسيار  تنوع   .11
می شود. بيشتر بازی ها بستگی به جنسيت دارد.

12. هماهنگی عضالنی و موفقيت در بازی ها و ورزش های گروهی.
13. توجه بيشتر به ديگران، عالقة عميق تر به گذشته، ماجراجويی و تدبير آينده.

14. دنبال اطالعات خاص برای جواب به سؤاالت معوقه و پی گيری مطالبات گذشته.
15. از طنز و شوخی لذت می برد و ماجراهای تخيلی را درک می كند.

16. به كتاب های بزرگ تر از سنش عالقه نشان می دهد.
17. دختران زودتر از پسران بالغ می شوند و توجه خاصی به تغييرات بدنی، درک و 

قبول تمايزهای جنسی بين پسر و دختر پيدا می شود.
و  رازداری  خصوصی،  سرگرمی های  شخصی،  فعاليت های  به  خاص  توجه   .18

درون گرايی.
يك  مختلف  جنبه های  به  توجه  و  مكان  و  زمان  درک  و  تاريخ  به  بيشتر  توجه   .19

موضوع از نظر پديده های هستی و جهان خلقت.
20. روابط خانوادگی تغيير می كند، سخت به خواهران و برادران متعرض است. در 
اواخر اين دوره به مخالفت با والدين برمی خيزد، توجه بسيار به هم ساالن و عالقه و تعلق 

به گروه.

ب( عالقه ها در دوران نوجوانی
1. توجه به شرح حال زندگی چهره های مشهور جهان، هنرمندان و نويسندگان بزرگ دنيا.
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2. توجه به كتاب های مربوط به مسائل جنسی.
3. احتياج به كتاب هايی كه برای پاسخ گويی به نيازهای او مفيد است.

مطالعة  به  اين دوره ممكن است  اواخر  فلسفی در  واقعی و  داستا ن های  به  توجه   .4
كتاب های سادة فلسفی بپردازد. به خواندن روزنامه  عالقمند می شود. به شناختن زندگی 

ديگران عالقمند می شود.
5. دخترها بيشتر به دنبال صفات عاليه می گردند و به افسانه های فلسفی و شرح حال 
افراد فداكار توجه می كنند. پسران از داستان های علمی در زمينة اكتشافات و قهرمانی های 

واقعی لذت می برند.
6. احتياج به كتاب هايی دارند كه آنها را در تحقق بخشيدن به استعدادهايشان كمك 

كند. كنفرانس های مختلف در مورد مشاغل بسيار مفيد است.
7. ترتيب دادن گفتگوهای مختلف برای بحث و اظهار عقايد و آرای خود. جلسات 

شعرخوانی و انتقاد كتاب.
انجام  و  وسايل  ساختن  چگونگی  كه  ساده  علمی  كتاب های  انواع  مطالعة   .8

آزمايش های علمی را نشان می دهند.
9. توجه به كتاب های ورزشی و بازی ها.

10. برای به دست آوردن اطالعات الزم احتياج به راهنمايی دارد.
دارد  امكان  بيشتر  می كند.  مطالعه  نوجوان  ديگر  وقت  هر  از  بيشتر  اين سن  در   .11
پرماجرا  داستان هايی  يا  افسانه ای  كتاب های  خواندن  به  تنها  مثاًل  كند؛  مطالعه  يك جانبه 

رغبت نشان دهد.
12. در گروه های سالم و در كالس های فعال، بحث روی كتاب به جايگزين شدن فرد 

در گروه می تواند بسيار كمك كند.

چالش ها و ویژگی های جوانی 
ـ استقالل عاطفی نسبت به بزرگ ساالن       ـ خيال پردازی افراطی و عاشق پيشگی

ـ روحية انتقادی و عدم انتقادپذيری           ـ احساس تنهايی و انزواطلبی
ـ احساس يأس در برابر ناكامی های مقطعی ـ احساس فداكاری، گذشت و ايثار               

ـ روحية مبارزه جويی و عدالت خواهی           ـ حفظ آراستگی وضع ظاهر
ـ ابراز تشخص و هويت اجتماعی            ـ ترشح هورمون ها و غدد داخلی
ـ استحكام نداشتن اراده و تزلزل شخصيت           ـ شهرت طلبی و تمايل به محبوبی

ـ بی ثباتی عاطفی، تأثيرپذيری و زودرنجی           ـ انطباق با بزرگ ساالن )تقليد(
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ـ ماجراجويی، حادثه آفرينی و عالقه به شگفتی ها        ـ  احساس مسئوليت و تكليف اجتماعی
ـ احساس نگرانی و اضطراب نسبت به آينده         ـ آزادگی، فتوت و جوان مردی

ـ خشم و كينه ورزی بی دليل            ـ صداقت، صميميت و صفا
ـ حسادت و رشك نسبت به هم ساالن و رقبا         ـ وفاداری نسبت به عهد و پيمان

ـ افسردگی و در خود فرورفتگی مقطعی           ـ نشاط، شادابی و طراوت
ـ خودآگاهی و خود مركزی            ـ عشق احساسی و هيجانی

ـ خودخواهی و خود شيفتگی            ـ شوخ طبعی و بذله گويی
ـ ماجراجويی و قهرمان گرايی            ـ بردباری و شكيبايی

 دوستی و مؤانست با طبيعت            ـ بزرگ منشی و كرامت
ـ زيباگرايی و زيبادوستی             ـ همانندسازی و تقليد از الگوها

ـ وجد و شور مذهبی و دينی           ـ استقالل خواهی و تقليد از الگوها
ـ خيال پردازی و افسانه گرايی           ـ كنجكاوی و حساسيت

ـ تنش بين خيال و واقعيت           ـ بحران های عصبی و روانی
ـ ذهن گرايی و بحران ترديد           ـ تنازع بين عقل و احساس

ـ اعتدال و نسبيت گرايی            ـ غلبة تمايالت نفسانی
ـ ايده آل سازی و آرمان گرايی                     ـ احساسات مخرب

ـ گرايش به تفكرات انتزاعی          ـ طبع متجاوز و غالب
ـ احساس تعهد و بشردوستی          ـ خشونت های بی مورد
ـ تساهل و تسامح           ـ رقابت های تهاجمی
ـ تمايل به آزادی           ـ شدت غريزة جنسی

ـ ستيزه جويی و لجاجت           ـ خودنمايی و شهرت طلبی
ـ بروز خلقيات            ـ تغييرات بدنی و جسمی

ـ استهزاء ديگران           ـ جستجوی هويت
ـ مقابله با ستم و زور           ـ تحوالت سريع ذهنی

ـ مستی و غرور           ـ تأثيرپذيری شديد
ـ تضاد تمايالت           ـ دوستی و عالقة افراطی

ـ قاطعيت نداشتن            ـ بی ثباتی عاطفی )پريشانی(
ـ رفاه طلبی و لذت جويی           ـ درون گرايی و انزواطلبی

ـ تفوق و برتری جويی           ـ تغيير نگرش و رفتار
ـ تضاد غريزه و وظيفه           ـ مسئله آفرينی مستمر

ـ تشنج، هراس و اضطراب          ـ هراس از ارزيابی توانايی ها
ـ تعارض با هنجارها.
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دربارة آموزش، تعليم و تربيت قرآن روش هايی را ارائه می دهد كه از نظر طبقه بندی 
هدف های آموزشی و ورود به حيطه های شناختی، عاطفی و حركتی يادگيری به صورت 

علمی صورت می گيرد.
قرآن روش هايی را ارائه می كند كه انسان به حقيقت و به يقين دست می يابد. در اين 
روش های آموزشی سعی بر اين است كه روح تحقيق و تدبر در انسان زنده گردد و قوة 

تعقل و تفكر به كار افتد و خالقيت در وی بارور شود.

استفاده از تمثیل
»تمثيل« می باشد.1  نمود آشكار دارد  الهی  مهم ترين روشی كه در قرآن كريم و كالم 
مطابق پژوهش های به عمل آمده در ارتباط با »امثال« موجود در قرآن كريم، معلوم می شود 
ائمة  الهی به كار رفته و به تبع آن حضرت رسول و  اين روش به نحو احسن در كالم 

اطهار: نيز به ميزان بسيار از آن بهره جسته اند.
اگر امروزی به اين روش نگاه كنيم، درخواهيم يافت كه »استفاده از تمثيل« در قرآن 
كريم و كالم وحی كاماًل علمی و مطابق ضابطه بوده است. ضابطه هايی كه پاره ای از آنها 

امروزه تبيين و ضبط گرديده اند.

ویژگی های تماثیل انتخاب شدۀ قرآن کریم
می باشند.  بسيط  و  ساده  بسيار  و  شده  اتخاذ  مردم  روزمرة  زندگی  از  مثال ها  اين   .1
به طوری كه برای همگان درک شدنی هستند. به همين دليل عده ای از منافقان و مشركان 
ايراد می گرفتند اين چگونه دينی است و محمد6 چگونه پيامبری است كه سخنانش 
اين چنين ساده و معمولی می باشد »ِإنَّ اهلل ال َیْسَتْحِیي َأْن َیْضِرَب َمَثاًل ما بَُعوَضًة َفما َفْوَقها 
ا الَِّذیَن َكَفُروا َفَیُقولُوَن ما ذا َأراَد اهلل بِهذا  ِهْم َو َأمَّ ا الَِّذیَن آَمُنوا َفَیْعَلُموَن َأنَُّه الَْحقُّ ِمْن َربِّ َفَأمَّ

1 . برای اطالعات بیشتر ر.ک: »التصویر والرمزیه فی االمثال القرآنیه«؛ دکتور ضیاء الدین الجماس؛ ص 2 ـ 37.
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َمَثال...«:  1 خداوند پروا ندارد كه به پشه و يا چيزی فراتر از آن مثال بزند؛ اما اهل ايمان 
كافران می گويند  پروردگارشان است؛ ولی  از سوی  و  مثال راست است  آن  می دانند كه 

خداوند از اين مثل چه می خواهد؟...«.
2. در عين بساطت، درک واقعی آنها به »تدبر« و »تفكر« بسيار نيازمند است؛ بنابراين 
به  مردم و هم خواص می باشند و هر يك  عامة  قرآن هم  كه مخاطب  مشاهده می شود 
فراخور تعقل و فهم شان چيزی از آن برداشت می كنند: »َوِتْلَک اْلَْمثاُل نَْضِربُها لِلنَّاِس َو ما 

َیْعِقُلها ِإالَّ الْعالُِموَن«. 2
افراد  اجتماعی  فهم مشترک  با جامعه و  متناسب  انتخاب شده  مثال های  نمادها و   .3
می باشد، در قرآن كريم اين شمول و جامعيت به بهترين شكل آمده است: »َولََقْد َضَرْبنا 

لِلنَّاِس ِفي هَذا الُْقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثل«.3
4. مثال های ارائه شده به گونه ای هستند كه زوايای حيات انسانی را پوشش می دهند؛ 
به همين  با رجوع  نباشد، می تواند  بااليی برخوردار  از قدرت درک  نفر كه  بنابراين يك 
نمادها از كل رسالت نبوی تصوير ساده ای در ذهنش ترسيم نمايد و بالعكس با تأمل و 
دقت در همين امثال و نمادها می توان تصويری بسيار پيچيده از رسالت نبوی به دست 

آورد كه مبتنی بر ابعاد نهفته و مستور در نمادهاست.

تشبیه معقول به محسوس
كه  می باشد  تشبيه  از  استفاده  مخاطبان  به  مطالب  فهماندن  برای  روش ها  بهترين  از 

به واسطة آن معقول به صورت محسوس جلوه گر شود.
ماِء   َبٍة َأْصُلها ثابٌِت َو َفْرُعها ِفي السَّ َبًة َكَشَجَرٍة َطیِّ *» َألَْم َتَر َكْیَف َضَرَب اهلل َمَثاًل َكِلَمًة َطیِّ
ُروَن  َو َمَثُل َكِلَمٍة َخِبیَثٍة  ُتْؤِتي ُأُكَلها ُكلَّ ِحیٍن بِِإْذِن َربِّها َو َیْضِرُب اهلل اْلَْمثاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم َیَتَذكَّ
لَها ِمْن َقرارٍ«:4 آيا نديدی چگونه خداوند گفتار  َفْوِق اْلَْرِض ما  اْجُتثَّْت ِمْن  َخِبیَثٍة  َكَشَجَرٍة 
پاک را به درخت پاكيزه ای تشبيه كرد كه ريشة آن در زمين ثابت و شاخة آن در آسمان 
است؛ هر زمان ميوة خود را به اذن پروردگارش می دهد و خداوند برای مردم مثل می زند 
شايد متذكر شوند. همچنين كلمة »خبيثه« و سخن آلوده را به درخت ناپاكی تشبيه كرده كه 

از روی زمين بركنده شده و قرار ندارد.
ا  یُح ِفي َیْوٍم عاِصٍف ال َیْقِدُروَن مِمَّ ْت بِِه الرِّ ِهْم َأْعمالُُهْم َكَرماٍد اْشَتدَّ * »َمَثُل الَِّذیَن َكَفُروا بَِربِّ

1 . سوره ى بقره، آیه ى 26.
2 . حشر: 21.

3 . زمر: 7.
4 . ابراهیم: 24 ـ 26.
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به پروردگارشان كافر شدند؛ همچون خاكستری  اعمال كسانی كه  َكَسُبوا َعلی  َشيْ ء...«: 1 
انجام  آنچه  از  چيز  كمترين  ندارند  توانايی  آنها  طوفانی.  روز  يك  تندباد  برابر  در  است 

داده اند را به دست آورند.
*»َمَثُل الَِّذیَن اتََّخُذوا ِمْن ُدوِن اهلل َأْولِیاَء َكَمَثِل الَْعْنَكُبوِت اتََّخَذْت بَْیتًا َو ِإنَّ َأْوَهَن الُْبُیوِت 
لََبْیُت الَْعْنَكُبوِت لَْو كانُوا َیْعَلُمون«: 2 مثل كسانی كه غير از خدا را اوليای خود برگزيدند؛ مثل 
عنكبوت است كه خانه ای برای خود انتخاب كرده، در حالی كه سست ترين خانه ها، خانة 

عنكبوت است، اگر می دانستند.

مشاهده )دقت نظر(
از جمله روش های آموزشی در قرآن، تشويق به دقت نظر و مشاهده پديده های عالم 

طبيعت می باشد.
َكْیَف  الِْجباِل  ِإلَی  َو  ُرِفَعْت  َكْیَف  ماِء  السَّ ِإلَی  َو  ُخِلَقْت  َكْیَف  بِِل  اْلِ ِإلَی  َیْنُظُروَن  »َأَفال   *
آفريده شده  نمی نگرند كه چگونه  به شتر  آنان  آيا  ُسِطَحت«: 3  َكْیَف  اْلَْرِض  ِإلَی  َو  نُِصَبْت 
است و به آسمان نگاه نمی كنند كه چگونه برافراشته شده و به كوه ها كه چگونه در جای 

خود نصب گرديده و زمين كه چگونه گسترده و هموار گشته است.
*  »َفاْنُظْر ِإلی  آثاِر َرْحَمِت اهلل َكْیَف ُیْحِي اْلَْرَض بَْعَد َمْوِتها ِإنَّ ذلَِک لَُمْحِي الَْمْوتی  َو ُهَو 
َعلی  ُكلِّ َشيْ ٍء َقِدیر«: 4 به آثار رحمت الهی بنگر كه چگونه زمين را بعد از مردنش زنده 

می كند؛ چنين كسی زنده كنندة مردگان است و او بر همه چيز تواناست.

گردش و مشاهدۀ عینی
در شنيدن حاصل  می گردد،  ديدار حاصل  در  را  آنچه  ديدن«؛  مانند  بود  »شنيدن كی 

نمی شود. بنابراين قرآن كريم سفارش به سير و سفر می كند تا عبرت بگيريم.
* »ُقْل: ِسیُروا ِفي اْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْیَف بََدَأ الَْخْلَق؟ ُثمَّ اهلل ُیْنِشُئ النَّْشَأَة اْلِخَرةَ«:5 بگو در 
زمين بگرديد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرده است؟ پس خداوند ]به همين 

گونه[ جهان آخرت را ايجاد می كند.
*  »ُقْل ِسیُروا ِفي اْلَْرِض فاْنُظُروا َكْیَف كاَن عاِقَبُة الُْمجرمین«: 6 بگو: در روی زمين سير 

كنيد و ببينيد عاقبت مجرمان به كجا رسيد.
1 . ابراهیم: 18.

2 . عنکبوت: 41.
ـ 20. 3 . غاشیه: 17 

4 . روم: 50.
5 . عنکبوت: 20.

6 . نمل: 69.
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آزمایش و تجربه
يكی از روش های يادگيری و شناخت كه در قرآن به كار رفته است، روش آزمايش و 

تجربه است تا به وسيلة آن انسان به يقينی باالتر از آنچه دارد برسد.
*  »َوِإْذ قالَ  ِإْبراِهیمُ  َرِب  َأِرِني  َكْیَف ُتْحِي الَْمْوتی  قاَل َأ َو لَْم ُتْؤِمْن قاَل بَلی  َو لِكْن لَِیْطَمِئنَّ 
ُثمَّ اْدُعُهنَّ  ْیِر َفُصْرُهنَّ ِإلَْیَک ُثمَّ اْجَعْل َعلی  ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ ُجْزءاً  َقْلِبي قاَل َفُخْذ َأْربََعًة ِمَن الطَّ
َیْأِتیَنَک َسْعیًا َو اْعَلْم َأنَّ اهلل َعِزیٌز َحِكیم«: و ]به خاطر بياور[ هنگامی را كه ابراهيم گفت: 
نياورده ای؟!«  ايمان  خدايا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده می كنی؟ فرمود »مگر 
عرض كرد: چرا؟ ولی می خواهم قلبم آرامش يابد. فرمود: »در اين صورت چهار نوع از 
مرغان را انتخاب كن و آنها را قطعه قطعه كن، سپس بر هر كوهی قسمتی از آن را قرار 

بده و بعد آنها را بخوان به سرعت به سوی تو می آيند و بدان خداوند قادر و حكيم است.
َقْرَیٍة َوِهيَ  خاِوَیٌة َعلی  ُعُروِشها ...«: يا همانند كسی كه از كنار  *  »َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعلی  
يك آبادی ]ويران شده[ عبور كرد، در حالی كه ديوارهای آن به روی سقف ها فرو ريخته 
بود. گفت: چگونه خدا اينها را پس از مرگ زنده می كند. ]خداوند به وسيلة تجربه ای كه 
بر روی خود او صورت گرفت، به او آموخت[. خداوند يك صد سال او را ميراند، سپس 
زنده كرد و به او گفت: چقدر درنگ كردی؟ گفت: يك روز يا بخشی از يك روز. فرمود: 
نه بلكه يك صد سال درنگ كردی! نگاه كن به غذا و نوشيدنی خود ]كه همراه داشتی، با 
گذشت سال ها[ هيچ گونه تغييری نيافته است؛ ولی به االغ خود نگاه كن ]كه چگونه از 
هم متالشی شده، اين زنده شدن تو پس از مرگ هم برای اطمينان خاطر توست و هم[ 
برای اينكه تو را نشانه ای برای مردم قرار دهيم. ]اكنون[ به استخوان های مركب سواری 
خود نگاه كن كه چگونه آنها را برداشته به هم پيوند می دهيم و گوشت بر آن می پوشانيم. 

هنگامی كه اين حقايق بر او روشن شد، گفت: می دانم  خداوند بر همه كاری تواناست.

بیان قصه و داستان
قرآن  در  تربيت  و  تعليم  و  آموزش  شيوه های  از  ديگر  يكی  داستان  و  قصه  بيان 
می باشد. قصه  و داستان های حقيقی، كه در مسير رشد و كمال انسان توشة سفر او باشند. 
و  داستان ها  چنين  و  است  تاريخ  عبرت آموز  و  عينی  واقعيت های  بيان  قرآن  داستان های 

گفتارهايی تأثير عميق دارد.
داستان های آموزندة قرآن كريم كه از سرچشمة الهی تراوش كرده و نكات آموزنده ای 
اجتماعی و اخالقی خوانندگان عزيز خود می افزايد، هميشه  بر معلومات  را دربردارد و 
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مراكز  در  اخير  قرن  ربع  در  دليل  همين  به  و  است  بوده  اجتماعی  متفكران  توجه  مورد 
اسالمی جهان هم دوش رشد ساير داستان پردازی های جهان كتاب های متعددی نوشته و 

منتشر گرديده است.
داستان های قرآنی گاهی به پرسش ها پاسخ می گويد، زمانی راه پند و اندرز را می پيمايد 
و پاره ای از اوقات روش تهديد و اعالم خطر را پيشی می گيرد و هدف خود را با بيان 
تا مردم را  بيان فرموده است  الفاظی روان و مهارتی عجيب  ساده و اسلوبی حكيمانه و 
به اخالق شايسته راهنمايی كرده، به ايمان صحيح دعوت شان نمايد و به علم سودبخش 
ارشادشان فرمايد. خداوند كه اين داستان ها را بيان داشته، خواسته است، قرآن كريم نمونة 
كامل راه های تعليم و تربيت باشد و ادب و حكمت را منتشر ساخته و روح آدمی را به 

فضائل معنوی زينت بخشد.

امتیاز داستان های قرآن بر سایر داستان ها
1. قصه گو خداست: »نحن نقّص«؛1

2. داستان ها هدف دار است: »نحن نقص علیک من انباء الرسل ما ثبت به فوادك«؛2
3. حق و واقعی است و نه پرداختة وهم و خيال: »نقص علیک نبأهم بالحق«؛3

4. براساس علم است و نه حدس و گمان: »فلنقصّن علیهم بالعلٍم«؛4
5. وسيلة تفكر است: »فاقصص القصص لعلهم یتفكرون«؛5

6. وسيلة عبرت است: »كان فی قصصهم عبرة«؛6
7. معتبر است: »بما اوحینا«؛ 7

طرح سؤال
نيازمند  اوقات  گاهی  كه  می باشد  سؤال«  »طرح  آموزش  روش های  از  ديگر  يكی 
پاسخ نيز می باشد و گاهی اوقات نيازمند پاسخ هم نيست و مخاطب را به تفكر و تدبر 
در جلسات  است  می باشد، چه خوب  پاسخ  نيازمند  كه  از سؤاالتی  دسته  آن  وامی دارد. 

پرسش و پاسخ، جمع بندی و جواب كامل ارائه شود.

1 . یوسف: 3.

2 . هود:120.

3 . کهف: 13.

4 . اعراف: 7.
5 . همان: 176.

6 .  یوسف: 111.
7 . همان: 3.
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قرآن كريم دربردارندة اين گونه سؤاالت و پاسخ ها می باشد.
*  »یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه. قل قتال فیه كبیر...«.1

* »یسئلونک عن االهله، قل هی مواقیت للناس والحج«.2
دسته ای ديگر از سؤاالت، سؤاالتی است كه نياز به پاسخ ندارد و مخاطبان را به تفكر 

وادار می سازد.
*  »هل یستوى الذین یعلمون والذین ال یعلمون«؛3

*  »افحسبتم انما خلقناكم عبثًا وانكم الینا ال ترجعون«؛ 4
قال رسول اهلل6: »حسن السؤال نصف العلم«:5 طرح خوب سؤال نيمی از دانش است.

استدالل نیکو
باورهای  پذيرش  با  فرد  كه  است  روشی  احسن  جدال  احسن« 6  هی  بالتی  »وجادلهم 
طرف مقابل و زمينه سازی روانی و ذهنی و به كمك واقعيت های محسوس و ملموس به 

اثبات نظر صحيح و درست خود مبادرت می ورزد.
*  آيات 74 تا 79 سورة انعام: حضرت ابراهيم7، در ابتدا با پذيرش ستاره در جايگاه 
خدا »هذا ربی« باور طرف مقابل كه مشركان بودند را پذيرفت؛ اما سپس استدالل كردند 
چون غروب كرد، خدا نمی تواند باشد و من خدايی كه غروب كند را دوست ندارم و در 
ادامة آيات می فرمايد: هنگامی كه ماه را ديد كه ]سينة افق را[ می شكاند، گفت: اين خدای 
من است؛ اما هنگامی كه غروب كرد، گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمايی نكند، مسلماً از 
گمراهان خواهم بود و هنگامی كه خورشيد را ديد كه افق را می شكافد، گفت: اين خدای 
من است اين ]كه از همه[ بزرگ تر است؛ اما هنگامی كه غروب كرد، گفت: ای قوم من از 

شريك هايی كه شما برای خدا می سازيد، يبزارم.
َأَأْنَت   ابراهيم می باشد: »قالُوا  انبيا آيات 51 تا 67 دربارة بت شكنی حضرت  *  سورة 
هنگامی  َیْنِطُقون «  كانُوا  ِإْن  َفْسَئُلوُهْم  هذا  َكِبیُرُهْم  َفَعَلُه  بَْل  قاَل  ِإْبراِهیُم  یا  بِآلَِهِتنا  هذا  َفَعْلَت  
ابراهيم؟ گفت:  ما كرده ای ای  با خدايان  اين كار  تو  ابراهيم را حاضر كردند، گفتند:  كه 
بلكه اين كار را بزرگ شان كرده است. از آنها بپرسيد، اگر سخن می گويند. آنها به وجدان 

1 . بقره: 217.
2 . همان: 189.

3 . زمر: 9.
4 .  مؤمنون: 115.

5 . متقی همزی؛ کنزالعمال؛ ح 29260.
6 . نحل: 125.



ره توشه راهیان نور)بشیران جوان( 68

به سرهايشان واژگونه  به خود گفتند : حقا كه شما ستمكاريد. پس  بازگشتند و  خويش 
شدند و حكم وجدان را به كلی فراموش كردند و گفتند: تو می دانی اينها سخن نمی گويند. 
ابراهيم گفت: آيا جز خدا چيزی را می پرستيد كه كمترين سودی برای شما ندارند و نه 

زيانی به شما می رساند. اف بر شما و بر آنچه جز خدا می پرستيد آيا انديشه نمی كنيد.
*  سورة بقره آية 258، محاجه ابراهيم با نمرود، هنگامی كه ابراهيم گفت: »خدای من 
آن  كسی است كه زنده می كند و می ميراند. گفت: من نيز زنده می كنم و می ميرانم. ابراهيم 
گفت: »خداوند خورشيد را از افق مشرق می آورد ]اگر راست می گويی كه حاكم بر جهان 

هستی تويی[ خورشيد را از مغرب يباور...«.

مقایسۀ بین اضداد
مقايسه  متضاد  چيز  دو  بين  وقتی  و  می باشد  »مقايسه«  آموزش  روش های  از  يكی 

صورت می گيرد، آموزش حاصل از آن در ذهن مخاطب ماندگارتر خواهد بود.
ُ  َمَثاًل َرُجَلْینِ  َأَحُدُهما َأْبَكُم ال َیْقِدُر َعلی  َشيْ ٍء َو ُهَو َكلٌّ َعلی  َمْوالُه َأْیَنما  * »َوَضَرَب  اهللَّ
ْهُه ال َیْأِت بَِخْیٍر َهْل َیْسَتِوي ُهَو َوَمْن َیْأُمُر بِالَْعْدِل َوُهَو َعلی  ِصراٍط ُمْسَتِقیم«: 1 و خداوند  ُیَوجِّ
مثلی زده است دو نفر را كه يكی از آن دو گنگ مادرزاد است و قادر بر هيچ كاری نيست 
و سربار صاحبش می باشد، او را در پی هر كاری بفرستد، خوب انجام نمی دهد. آيا چنين 

انسانی با كسی كه امر به عدل و داد می كند و بر راهی راست قرار دارد برابر است؟
َبٍة ..... َو َمَثُل َكِلَمٍة َخِبیَثٍة َكَشَجَرٍة  َبًة َكَشَجَرٍة َطیِّ *  »َألَْم َتَر َكْیَف َضَرَب  اهلل َمَثاًل َكِلَمًة َطیِّ

َخِبیَثٍة«.2
ْیطانُ  َیِعُدُكمُ  الَْفْقَر َوَیْأُمُرُكْم بِالَْفْحشاِء َواهلل َیِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضال«: شيطان شما را  *  »الشَّ
به هنگام انفاق، وعدة فقر و تهی دستی می دهد و به فحشا امر می كند؟ ولی خداوند وعدة 

مغفرت و فزونی می دهد.3

معرفی الگوها
بد  الگوهای خوب و  الگوپذير است و معرفی  انسان به صورت خدادادی و فطرتی 
برای هركس در هدايت كمال او مؤثر می باشد؛ بنابراين قرآن كريم با توجه به اين مهم در 

قرآن كريم هم به الگوهای خوب و هم به الگوهای بد اشاره می كند.
بهترين الگو و اسوه ای كه برای هدايت و تربيت انسان در قرآن معرفی شده، رسول 

1 . نحل: 76.
2 .  ابراهیم: 24 ـ 26.

3 . بقره: 268.
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والیوم  اهلل  یرجوا  كان  لمن  َحَسَنة  ُأْسَوٌة  اهلل  َرُسولِ   ِفي   لَُكمْ   كانَ   »لََقْد  می باشند  مكرم6 
االخر«. 1 همچنين حضرت ابراهيم7 و ياران او و زن فرعون الگوهای نيكويی هستند كه 
قرآن برای مؤمنان معرفی می نمايد و از طرف ديگر همسر حضرت نوح و لوط، الگوی 

كفار معرفی می شوند.

تشویق و تنبیه
به موقع  بايد  برای تربيت، ارشاد و هدايت است كه  تنبيه« دو عامل مهم  »تشويق و 
صورت گيرد. اين دو عنوان در قرآن مجيد با عناوين »بشارت و انذار« مورد بررسی قرار 

می گيرند.
خداوند برای پاداش نيكوكاران در يك جا می فرمايد: »ضعف« : دو برابر در جای ديگر 
ديگر  آية  در  پاداش،  برابر  ده  امثالها«:   » فله عشر  ديگر  در جای  برابر،  »اضعاف« : چندين 
»بغیر حساب«:   آيه ای ديگر می فرمايد:  برابر و سرانجام در  ماة حبه« : صد  »فی كل سنبلة 

بی حساب و بی شمار.
مساوی  نظرت  در  بدكار  و  نيكوكار  افراد  نبايد  »هرگز  می فرمايند:  اميرالمؤمنين7 
باشند؛ زيرا اين كار سبب می شود افراد نيكوكار در نيكی هايشان بی رغبت شوند و بدكاران 

به عمل بدشان تشويق گردند.2
می شود،  به خوب بودن  ديگران  ترغيب  و  افراد  تربيت  و  رشد  سبب  تنها  نه  تشويق 
بلكه شكنجه ای برای انسان های فاسد نيز هست. استفاده از »تنبيه« در كنار »تشويق«، سبب 
تعادل »خوف و رجاء«؛ يعنی حالت بيم و اميد می شود كه اين خود عامل مؤثری برای 
تنبيه هايی را سراغ داريم »ویل  بنابراين در قرآن تهديدها و  انسان هاست؛  رشد و تربيت 

للمطففین«: 3 »ویل لكل همزة لمزة«. 4

مختصر و مفید
يكی از شيوه های مؤثر در تبليغ و آموزش، مختصر و مفيد بودن آن است. مبلغ نبايد 
انسان برای پذيرش جمالت  با طوالنی كردن سخن موجب خستگی مردم شود. آمادگی 
كوتاه و مفيد بيشتر است و شايد به همين دليل بسياری از فرمايشات رسول اكرم و امامان 

معصوم: به صورت كلمات قصار مطرح شده است.
1 . احزاب: 21.

2 . نهج البالغه: نامۀ 53.
3 . مطففین: 1.

4 . همزه: 1.
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*  بسياری از سوره های قرآن دارای آيات بسيار كوتاه می باشند.
*  قرآن كريم دارای سوره هايی می باشد كه بعضی از آنها بسيار كوتاه می باشند.

تلقین
از روش ها و شيوه های موفق در تبليغ و تربيت، »تلقين« است. تلقين يكی از ابزار مهم 
طبابت روح است؛ چنانچه در علم پزشكی نيز اثر تلقين برای درمان بيماران، از استفاده 

دارو بيشتر است.
با  باشيد. خداوند  داشته  ايمان  اگر  برتر هستيد  كنتم مؤمنین«: 1 شما  ان  االعلون  »انتم 
تلقين اينكه شما ايمان داريد، برتر هستيد و نبايد از دشمن هراس داشته و با استفاده از اين 

شيوه، مردم را به نيكی دعوت می نمايد.
*  »یا ایها الذین آمنوا...«: ای كسانی كه ايمان آورده ايد؛ يعنی با تلقين و فرض وجود 

ايمان در تمام انسان ها آنان را به ايمان و نيكی ها ترغيب می نمايد.
همچنين در اظهار محبت و گريه بر مصائل اهل بيت: و پاداش آن روايت شده: 

الَْجنَّة...«:2 كسی كه در عزای آنها  َفَلُه  َتَباَكی  َوَمْن  الَْجنَُّة  َفَلُه  َواِحداً  َأْبَكی   َأْو  »َمنْ  بََكی  
آن  از  بهشت  دهد،  قرار  عزاداران  به صورت  را  خود  يا  بگرياند  را  ديگری  يا  كند  گريه 

اوست.
*  در بعضی روايات داريم كه اگر فالن خصلت خوب را در خود نداری، پس خود 
را آن گونه نشان بده كه آن خصلت را به دست آوری: »ِإْن لَْم َتُكْن َحِلیمًا َفَتَحلَّمْ  َفِإنَُّه َقلَّ َمْن 

َتَشبََّه بَِقْوٍم ِإالَّ َأْوَشَک َأْن َیُكوَن ِمْنُهم«:3 اگر بردبار نيستی، حداقل خود را بردبار نشان بده.

تکرار
افراد در فهم و پذيرش حقايق گوناگون هستند، گاهی مطلبی با يك بار و گاهی با چند 
بار اثر مطلوب می گذارد. غالباً موعظه و بيم دادن مردم بايد مكرر صورت پذيرد تا نفوذ 
ُرون«: 4 و ما برای  ْلنا لَُهمُ  الَْقْولَ  لََعلَُّهمْ  َیَتَذكَّ كرده و تأثير بگذارد. قرآن می فرمايد »َولََقْد َوصَّ

هدايت مردم سخن الهی را پيوسته آورديم كه يادآور حقايق آن شوند. 
داستان  بنابراين  تكرار گردد؛  آنها  برای  بايد  مبتالی مردم و عبرت انگيز،  مسائل مورد 
موسی و قومش بارها در قرآن تكرار شده و حدود 900 آيه را به خود اختصاص داده است.

1 . آل عمران: 139.
2 . مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج 44، ص 288.

3 . نهج البالغه: حکمت 207.
4 .  قصص: 51.
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*  در سورة الرحمن اين آيه »فبأى آالء ربكما تكذبان«؛31 مرتبه تكرار می گردد.
*  در سورة شعراء آية »فاتقوا اهلل واطیعون«؛  7 بار تكرار گرديده است.

* در سورة مرسالت آية »ویل یومئذ للمكذبین«؛  11 بار تكرار شده است.
البته در تكرار بايد رعايت روحيه و ظرفيت مخاطب مدنظر قرار گيرد.

استفاده از هنر
انسان به صورت فطری و طبيعی از هنر لذت می برد و از مطالب خشك و يك نواخت 
فراری است. يكی از بهترين شيوه های تبليغ، القای غير مستقيم مفاهيم، عقايد و معارف و 

آن هم از راه هنر است.
با كمال تأسف امروز دشمنان به بهترين وجه از اين شيوه در شكل های مختلف؛ مثل 
فيلم، كارتون، تئاتر، نقاشی، گرافيك، مجسمه سازی، خوش نويسی، مسابقه، معما و... برای 

سست كردن پايه های اعتقادی امت ها و انحراف به ويژه نسل جوان استفاده می كنند.
خداوند برای نمونه و درس عبرت گرفتن ها، »سامری« را مثال می زند كه چگونه از 
را  آن  با زر و زيورها، گوساله ای ساخت كه صدای شگفتی داشت.  و  استفاده كرد  هنر 

خدای موسی معرفی كرد و عدة زيادی آن را پذيرفته و از راه حق منحرف شدند.1
ارائه  متناسب و هنر زيباشناسی  بار معنايی  با  اگر  پيام ها، نوشته ها و گفته ها  كلمات، 
گردند؛ همچون موجودات زنده حيات و پويايی خواهند داشت. آن ها تركيبی از ماده و 
معنا، صورت و سيرت و شكل و محتوا خواهند بود كه بخش مادی و شكلی آن همان 
استخوان، پوست و گوشت است و بخش معنايی آن روح، جان و روان است. توجه به 
اين زنده نمايی كلمات می تواند در فرايند نفوذپذيری پيام نقش مهمی داشته باشد و شايد 
بتوان گفت اگر پيام، نوشته و گفته ای هنرمندانه و در قالب هنر گفته شود، ماندگار خواهد 
بود و آيات قرآن همگی در قالب هنر و هنرمندانه نازل گرديده است و دليل اينكه از ديگر 

پيام ها و نوشته آسان تر و زودتر در ذهن جا می گيرد، نيز همين است.

فرض مخالف
مخالف«  »فرض  شيوة  از  غفلت  خواب  از  انسان  بيدار كردن  و  تذكر  برای  خداوند 

استفاده نموده است؛ مثاًل در مورد »بازپس گرفتن نعمت ها« می فرمايد:
*  »ونَشاُء لََجَعْلناهُ  ُحطاما...«:2 اگر بخواهيم ]كشت و زرع شما را[ خشك و تباه می سازيم.

1 . طه: 88.
2 .  واقعه: 65.
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* »لَْو نَشاُء َجَعْلناُه ُأجاجا َفَلْو ال َتْشُكُرون«: 1 و اگر می خواستيم ]به جای آب خوش و 
گوارا[ آن را تلخ قرار می دهيم، پس چرا شكر نمی كنيد.

*  »ِإْن َیَشْأ ُیْذِهْبُكْم َوَیْأِت بَِخْلٍق َجدید«: 2 و اگر بخواهيم شما را می بريم و خلق جديدی 
را می آوريم.

و  برده  نعمت  وجود  به  پی  انسان  می آيد،  نظر  در  منفی  و  مخالف  فرض  كه  زمانی 
قدردان و شكرگزار آن می شود كه شيوة بسيار مؤثری برای هدايت و تبليغ مردم است.

گریز
گريز يعني خارج شدن از روند عادی كالم به گونه ای كه لطمه ای به كالم و موضوع 
سخن وارد نشود و باعث تقويت كالم هم بشود. اين گونه عمل در قرآن در موارد زيادی 
مشاهده می شود؛ از جملة آن مواردی است كه درباره واليت ائمة اطهار: می باشد؛ به 

طور مثال:
اكمال دين و  دارد كه در مورد  آيه، قسمتی وجود  بين  آية 3 سورة  مائده، در  *  در 

مربوط به عيد غدير می باشد.
*  انتهای آية 33 سورة احزاب در مورد عصمت اهل بيت: است كه در آيات قبل 

در مورد زنان پيامبر صحبت می كرد.

تعریف از مطلب
با  مخاطب  و  شود  انگيزه  ايجاد  مخاطب  در  می گردد  سبب  كه  مواردی  جمله  از 
گونه ای  به  يا  می باشد  مطلب  از  تعريف كردن  دهد،  گوش  را  ما  مطلب  حواس جمع، 
با يك مطلب عادی روبه رو نشده، بلكه مطالب  اينكه بداند  تحريك كردن مخاطب برای 

بسيار مهم است.
*  »ِإنَّا َأْنَزلْناُه في  لَْیَلِة الَْقْدِر َوما َأْدراَك ما لَْیَلُة الَْقْدِر لَْیَلُة الَْقْدِر َخْیٌر ِمْن َألِْف َشْهٍر«؛  كه 

اين گونه از شب قدر تعريف و تمجيد می نمايد.

یادآوری گذشته
»گذشته« چيزی را برای »حال« روشن می سازد كه حال قادر به شناسايی و مشاهدة 
آن نيست؛ بنابراين بازخوانی وقايع گذشتة تاريخ و به ويژه تحوالت اخير از زمان حال و 
تحوالت همان منطقه چيزهايی را برای نسل جديد جامعه فاش می سازد كه گذشتگان در 

1 . واقعه:70.
2 .  ابراهیم: 19.
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زمان خود در درک و تحليل آن ناتوان بوده اند. بيان سرگذشت ها، خاطرات و رويدادهای 
فرهنگی، سياسی و دينی برای مخاطبان، به زبان شيرين و دل نشين آنها را نسبت به ريشه ها 

و ديرينه های تاريخی خود بيش از پيش پيوند می دهد.
به طور طبيعی از راه هايی كه ديگر انسان ها رفته اند و موفق شده يا شكست خورده اند، 

انسان درس گرفته و برای او ماية عبرت می شود.
*  بسياری از داستان ها و قصه هايی كه از پيامبران گذشته قرآن بيان می كند، ناظر به 

همين موضوع می باشد.
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در محضر قرآن )سي روز سي فراز(

ِبیٌن«  1 حق هم همين است؛ چون  َن اهلَلِ نُوٌر َو ِكَتـٌب ُمّ قرآن كريم نور است: »َقْد َجآَءُكْم ِمّ
َماَواِت َواْلَْرِض«  2 هدف نزول  از جانب كسی آمده است كه خود نور است؛ »اهلل نُوُر الَسّ
آن هم نورانيت بندگان است. »َولِكن َجَعلناُه نُوراً نَهِدى بِه َمن نَشاُء ِمن ِعباِدنَا«  .3 قرآن كتابی 
است كه »الَیْأِتیِه الْباِطُل ِمْن بَْیِن َیَدْیِه َو ال ِمْن َخْلِفه«  4 هيچ گونه باطلی نه از پيش رو و نه 
لْنا  از پشت سر ]گذشته و آينده[ به سراغ آن نمی آيد. و بيان كننده همه چيز مي باشد: »َونَزَّ
َعَلْیَک الِْكتاَب ِتْبیانًا لُِكلِّ َشيْ ءٍ«5 و كتابی است كه مصون از هرگونه تحريف می باشد »ِإنَّا 
ْكَر َو ِإنَّا لَُه لَحاِفُظون«6 همانا ما قرآن را نازل كرديم و قطعاً آن را نگاه می داريم.  لَْنا الذِّ نَْحُن نَزَّ
با كمال تأسف برخوردهای ما نسبت به قرآن سطحی و در حد تالوت و تشريفات 
است و هدف اصلی كه تدبر در قرآن است، مورد غفلت واقع شده است. ما بايد در تمام 
زمينه ها كتاب آسمانی را جدی و محور كار تربيتی و خودسازی خود قرار دهيم. خداوند 
ة« 7 كتاب ]خدا[ را با قدرت ]و جديت[ بگير. وگرنه تمام تالش  می فرمايد: »ُخِذ الِْكتاَب بُِقوَّ
َأْهَل  یا  »ُقْل  اين باره می فرمايد:  در  قرآن  پوچ است.  راه پوک و  اين  در  ما  فعاليت های  و 
ْنِجیَل َو ما ُأْنِزَل ِإلَْیُكْم ِمْن َربُِّكم« 8 بگو: ای  الِْكتاِب لَْسُتْم َعلی  َشيْ ٍء َحتَّی ُتِقیُموا التَّْوراَة َو اْلِ
اهل كتاب! هيچ ارزشی نداريد مگر آنكه تورات و انجيل و آنچه از سوی پروردگارتان 

نازل شده، برپا داريد.
خداوند شديدترين انتقادها را از كسانی فرموده كه در قرآن تدبر نمی كنند و به مفاهيم، 
پيام ها و درس های آن توجه ندارند »أَفال َیَتَدبَُّروَن الُْقْرآَن َأْم َعلی  ُقُلوٍب َأْقفالُها«9 آيا در قرآن 

تدبر نمی كنند يا بر دل ها قفل زده است.
1 . مائده: 15.

2 . نور: 35.
3 . شوری: 52.
4 . فصلت: 42.

5 . نحل: 89
6 . حجر: 9.

7 . مریم: 12.
8 . مائده: 68.
9 . محمد: 24.
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مالصدرا در مقدمة تفسير سورة واقعه می فرمايد: 
»بسیار به مطالعۀ کتاب حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم؛ ولی 
همین که بصیرتم باز شد، خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به 
به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد6 بروم.  تا  افتادم  فکر 
نور در  به جای  بوده است؛ زیرا در طول عمرم  یقین کردم کارم بی اساس  من 
سایه ایستاده بودم. از غصه جانم را آتش گرفت و قلبم شعله کشید تا رحمت 
تدبر  تفسیر و  به  اسرار قرآن آشنا کرد و شروع  به  مرا  الهی دستم را گرفت و 
و  رفت  کنار  پرده ها  و  شد  باز  در  کوبیدم،  را  وحی  خانۀ  در  کردم.  قرآن  در 
دیدم فرشتگان به من می گویند »َسالمٌ َعَلْیُكْم ِطْبُتْم َفاْدُخُلوها خالِِدین« 1: درود و 
سالم بر شما، گواراتان باد. داخل بهشت شوید و جاودانه در آن بمانید. من که 
اکنون دست به نوشتن اسرار قرآن زده ام، اقرار می کنم که قرآن دریای عمیقی 
است که جز با لطف الهی امکان ورود در آن نیست؛ ولی چه کنم عمرم رفت، 
بدنم ناتوان شد، قلبم شکسته، سرمایه ام کم، ابزار کارم ناقص و روحم کوچک 

است«.2

سي روز با قرآن3
ماه رمضان، ماه نزول قرآن4 و بهار آن5 فرصت خوبی است كه بيش از گذشته به اين 
كتاب آسمانی نزديك شده و جان را به نور معارف بی بديلش جال بخشيم. سنت حسنه 
ختم حداقل يك جزء از قرآن كريم در اين ماه خدا و انس لفظی با قرآن، زمينه مناسبی را 
برای متوليان فرهنگی فراهم ميكند تا با طرح مباحث تفسيری، دل های قاريان قرآن را با 

معارف اين كتاب وحيد توحيدی بيش از پيش آشنا كنند. 
فراز  سی  از  ويژگی هايی خاص6  با  و  گزينشی  كوتاه،  تفسيری  می آيد  زير  در  آنچه 
انتخابي از سي جزء  قرآن كريم است كه می توان آن را در مدت زمان اندكی به مخاطب 

عرضه كرد. اميد است اين كار كمكی باشد برای رسيدن به يك جامعه شكوهمند قرآنی. 

1 . زمر: 73.
2 . مقدمه تفسیر سوره مبارکه واقعه از مال صدرا.

3 . نگارنده: حجت االسالم والمسلمین امید پیشگر)کارشناسي ارشد تخصصي تبلیغ(
4 . بقره: 185.

5 . کلینی؛ الکافي؛ ج2، ص630.
انتخاب شده  تبلیغی برای مخاطب عام؛ 2. هر فراز از یک جزء قرآن کریم  با رویکرد تربیتی و  6 . 1. گزینش آیات 
تا بتوان هر روز از جزء همان روز یک بحث تفسیری ارائه کرد؛3. بهره گیری از دو تفسیر مهم و رایج؛ یعنی المیزان و 
نمونه؛ 4. نگارنده که خود سال هاست از جلسات درس تفسیر آیت اهلل جوادی آملی حفظه اهلل بهره مند است سعی نموده 
نظرات تفسیری ایشان را در تمام تفاسیر و نکات مطرح شده اعمال کند؛ 5. سعی وافری شده تا دقیق ترین و روان ترین 

ترجمه از آیات ارائه شود.
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فراز انتخابي جزء اول

َنَع َمَساِجَد اهلل َأن ُیْذَكَر ِفیَها اْسُمُه َو َسَعی  فِی َخَرابَِها  ُأْولَئَک َما كَاَن  ن مَّ »َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
ِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم«1  ْنَیا ِخْزٌى َو لَُهْم فِی ااَلْ لَُهْم َأن َیْدُخُلوَها ِإالَّ َخائِفیَن  لَُهْم فِی الدُّ

ترجمه: ستم كارترين افراد كسانی اند كه نمی گذارند در خانه های خدا، نام او را ياد كنند 
و همت شان را صرف تخريب مساجد می كنند. شايسته نيست آنها جز با ترس و وحشت 
وارد اين اماكن شوند. آنان در دنيا دچار خفت و خواری خواهند شد و در آخرت گرفتار 

عذابی بزرگ.
گروه  با سه  آيه  در  كه روی سخن  می دهد  نشان  آيه  نزول های  شأن  بررسی  تفسیر: 
يهوديان، مسيحيان و مشركان است. يهوديان با ايجاد وسوسه در مسئله تغيير قبله، كوشش 
داشتند مسلمانان به سمت بيت المقدس نماز بخوانند تا با اين كار هم برتری بر آنها داشته 
باشند و هم مسجد الحرام و كعبه را از رونق بيندازند.2 مسيحيان نيز با گرفتن بيت المقدس 
منع  با  نيز  آن می كوشيدند.3 مشركان مكه  آنجا در تخريب  نابهنجاری در  ايجاد وضع  و 
پيامبر اسالم6 و مسلمانان از زيارت خانه خدا، عمال به سوی خرابی اين بنای الهی 
گام برمی داشتند.4 قرآن كريم اين منع و تخريب را ستمی بزرگ و تمام كسانی كه عامل 

چنين جناياتی هستند را ستم كارترين مردم معرفی می كند.
سپس می فرمايد: مسلمانان و موحدان جهان بايد آن چنان محكم بايستند كه دست اين 
ستمگران از اين اماكن مقدس كوتاه گردد و احدی از آنان نتوانند آشكارا و بدون ترس و 

وحشت وارد اين مكان های مقدس شوند.
در پايان هم مجازات دنيا و آخرت اين ستمكاران را با تعبير تكان دهنده ای بيان كرده، 

می گويد: برای آنها در دنيا رسوايی است و در آخرت عذاب عظيم.
نکته ها

1. بنابر اين آيه، هركس و يا گروهی كه به نوعی در تخريب مساجد الهی بكوشد و يا 
مانع از ياد الهی در آن مراكز دينی شود؛ از ستم كارترين افراد خواهد بود و مشمول همان 

رسوايی و همان عذاب عظيم خواهد شد كه آيه به آن اشاره كرده است.
بدون شك يكی از مصاديق حتمی آيه كه امروزه می توان به آن اشاره كرد، جنايتكاران 
آل سعود و آل خليفه هستند كه با وقاحت و بی شرمی تمام به مساجد مسلمانان يورش 

برده و آن اماكن مقدس را به تلی از خاک تبديل می كنند.
1 . بقره: 114 

2 . فخررازی؛ مفاتیح الغیب؛ ذیل آیه.
3 . واحدی؛ اسباب نزول القرآن؛ ص 39.

4 . طبرسی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج 1، ص 361.
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از  بعضی  مورد  در  مردم(  )ستم كارترين  »اظلم«  كلمه  قرآن  از  ديگری  موارد  در   .2
گناهان ديگر نيز به كار برده شده است كه تمام آنها در واقع به مسئله شرک و نفی توحيد 

باز می گردد.1

فراز انتخابي جزء  دوم

َیاُم َكَما ُكِتَب َعلَی الَِّذیَن ِمن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن«2. »َیَأیَُّها الَِّذیَن َءاَمُنواْ ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ
ترجمه: ای اهل ايمان! روزه بر شما مقرر و الزم شد، همان گونه كه بر پيشينيان شما 

مقرر و الزم شد تا شايد پرهيزگار شويد.
تفسیر: اين آيه و دو آيه بعد از آن كه با هم نازل شده اند، يك منظور را در بردارند و 
آن عبارت است از بيان وجوب روزه ماه رمضان. چون در آيه سوم )185( تكليفی واجب 
می شود3 كه بالطبع قبول و عمل به آن برای مخاطب سخت و دشوار است؛ در اين آيه و 
آيه بعدش به تدريج ذهن شنونده را برای شنيدن و پذيرفتن حكم تشريع روزه رمضان 
در  آنكه  از  بعد  دليل  همين  به  می كند.4  روزه  به  را عالقه مند  او  نتيجه  در  و  كرده  آماده 
یاُم« مسئله وجوب روزه را به مسلمانان يادآوری  جمله »یا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْیُكُم الصِّ
می كند، بالفاصله به آنها می فرمايد: شما مسلمانان نبايد از تشريع روزه وحشت كنيد و آن 
را بر خود گران بشماريد؛ زيرا اين حكم منحصر به شما نبوده و حكمی است كه برای 

امت های سابق نيز تشريع شده بود.
بسيار  اما  را در يك جمله كوتاه؛  تربيت آفرين  انسان ساز و  عبادت  اين  فلسفه  آن گاه 

پرمحتوا چنين بيان می كند: شايد با تقوا و پرهيزگار شويد.
نکته ها 

1. تقوا يا همان پرهيزگاری به معنای خويشتن داری از گناه است.5 از آنجا كه بيشتر 
گناهان از دو ريشه غضب و شهوت سرچشمه می گيرند و روزه جلوی تندی های اين دو 
غريزه را می گيرد؛ بنابراين پرده از اين راز گشوده می شود كه چگونه روزه سبب كاهش 

فساد و افزايش تقواست.
2. روزه صحيح روزه ايست كه مطابق با دستور شرع باشد كه همان خودداری از نان و 
آب و همسر و مانند آن است؛ اّما نمره قبولی روزه به رعايت آداب آن بستگی دارد. ادب 

1 . ر.ک: ناصرمکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج 1، ص409 ـ 412.
2 . بقره: 183.

َر فَْلیَُصْمُه« : هر کدام از شما که این ماه را درک کرد، باید روزه بگیرد. 3 .»فََمن َشِهَد ِمنُکُم الشهَّْ
4 . سید محمد حسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج2، ص5.

5.»التَّْقَوی في تعارف الّشرع حفظ النّفس عّما یؤثم« . راغب اصفهانی؛ ج1،ص881.
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روزه به اين است كه روزه دار افزون بر اجتناب از مبطالت روزه، چشم و گوش و ساير 
اعضاء، حتی فكر و قلب خود را هم از گناهان باز دارد.1

فراز انتخابي جزء  سوم

»ِإنَّ َأْولَی النَّاِس بِِإْبَراِهیَم لَلَِّذیَن اتََّبُعوُه َو َهَذا النَّبیِ ُّ َو الَِّذیَن َءاَمُنواْ  َو اهلل َولیِ ُّ الُْمْؤِمِنیَن«2.
ترجمه: نزديك تر از همه به ابراهيم آنهايی هستند كه از او پيروی كرده اند و اين پيامبر 

و آنهايی كه اهل ايمانند و خدا سرپرست اهل ايمان است.
تفسیر: آيه مورد بحث پاسخ به اين سؤال است كه چه كسانی می توانند رابطه و پيوند 
خود را با مكتب ابراهيم7 رايك سند افتخار اثبات كنند؟ و خود را پيرو اين پيامبر بزرگ 

الهی بدانند؟ 
اديان  پيروان  كه  نژاد  مسئله  يا  و  خويشاوندی  و  قرابت  مسئله  شريفه  آيه  بنابراين 
مختلف برای اثبات پيوند خود با ابراهيم ذكر می كردند3، هيچگونه ارزشی ندارد و واليت 
و ارتباط با پيامبران تنها به وسيله ايمان خالص به خداوند و پيروی از مكتب آنها است 
پيوند مكتبی است. چه كسانی كه در زمان  پيوند واقعی،  ثابت می شود  اين وسيله  به  و 
او زندگی داشتند و از او پيروی كردند و چه كسانی كه بعد از او به مكتب و برنامه او 
وفاداری نشان دادند؛ مانند پيامبر اسالم6 و پيروان او كه در اصول و فروع اسالم به او 

وفادار ماندند.4 
و  اسالم6  پيامبر  با  نزديكی  رابطه  كنند  ادعا  می توانند  كسانی  تنها  بنابراين  نكته: 
به  و عمل  علم  راه  از  باشند  توانسته  كه  كنند  افتخار  آن  به  و  دارند  معصوم:  امامان 

آورده های ايشان ارتباط مكتبی واقعی با ايشان برقرار كرده باشند.
سزاوارترين  بِِه«:  َجاُءوا  بَِما  َأْعَلُمُهْم  ْنِبَیاِء  بِاْلَ النَّاِس  َأْولَی  »ِإنَّ  فرمود:  اميرالمومنين7 
مردم به پيامبران آنها هستند كه به دستورهای آنها بيش از هر كس عمل می كنند، سپس 
ٍد َمْن َأَطاَع اهللَ َوِإْن بَُعَدْت لُْحَمُتُه َوِإنَّ َعُدوَّ  آيه فوق را تالوت فرمود و افزود: »ِإنَّ َولِيَّ ُمَحمَّ
ٍد َمْن َعَصی اهللَ َوِإْن َقُربَْت َقَرابَُتُه«5: دوست محمد6 كسی است كه از فرمان خدا  ُمَحمَّ
او  از  كه  است  باشد و دشمن محمد6 كسی  او دور  از  نسبش  كند؛ هرچند  اطاعت 
1 .»قَاَل َرُسوُل اهلل6 لَِجابِِر بِْن َعْبِداهلل: یَا َجابُِر َهَذا َشْهُر َرَمَضاَن َمْن َصاَم نََهاَرُه َو قَاَم ِوْرداً ِمْن لَْیلِِه َو َعفَّ بَْطنُُه َو فَْرُجُه 
ْهِر. فََقاَل َجابٌِر یَا َرُسوَل اهلل َما أَْحَسَن َهَذا الَْحِدیَث فََقاَل َرُسوُل اهلل6: یَا  َو َکفَّ لَِسانَُه َخَرَج ِمْن ُذنُوبِِه َکُخُروِجِه ِمَن الشَّ

ُروَط« کافی: ج 4، ص87. َجابُِر َو َما أََشدَّ َهِذِه الشُّ
2 . آل عمران: 68. 

3 . همان: 65.
4. ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج2،ص605-608.

5 . نهج البالغه، 1 جلد، انتشارات دار الهجره ق، کلمه96.
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سرپيچی كند، هرچند قرابت و خويشاونديش با او نزديك باشد.

فراز انتخابي جزء چهارم
ا الَِّذیَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأ َكَفْرُتم بَْعَد ِإیَماِنُكْم َفُذوُقوْا  »َیْوَم َتْبَیضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوٌه  َفَأمَّ

ْت ُوُجوُهُهْم َفِفی َرْحَمِة اهلِل ُهْم ِفیَها َخالُِدوَن«1. ا الَِّذیَن اْبَیضَّ الَْعَذاَب بَِما ُكنُتْم َتْكُفُروَن*َو َأمَّ
كه  آنان  به  بود.  خواهد  تاريك  چهره هايی  و  نورانی  چهره هايی  قيامت  روز  ترجمه: 
چهره هايشان تاريك است گفته می شود: چرا بعد از اينكه ايمان آورديد، كافر شديد؟! پس 
اكنون به دليل آن كفری كه ورزيديد، طعم عذاب را بچشيد وآنان كه چهره هايشان نورانی 

است، در رحمت الهی مقيم می شوند و برای هميشه در آن می مانند.
و  پاداش  نيز  و  انسان  زندگی  نوع  و  حالت  كه  است  قرآنی  اصل  يك  اين  تفسیر: 
كيفرهای او در جهان ديگر در حقيقت تجسمی از اعمال و روحيات و افكار او در اين 
جهان است.2 به عبارت ديگرهر كاری كه در اين جهان از انسان سر مي زند، آثار وسيع و 
گسترده ای در روح انسان باقی گذاشته و كم كم چهره جان او را صورتگری می كند. درک 
اين تغييرات در دنيا برای اكثر مردم امری ناممكن است؛ ولی در قيامت كه روز ظهور حق 
و حقيقت و آشكار شدن باطن افراد است،3 آن واقعيت نهفته در جان كه در حقيقت چهره 

واقعی جان انسان هاست، رونمايی شده و پديدار می گردد.
به آن اشاره می كنند، در حقيقت  اين آيات  روسفيدی و روسياهی در قيامت هم كه 
را  خدا  واليت  دنيا  در  كه  كسانی  دنياست.  در  انسان  روحيات  و  حاالت  همان  تجّسم 
نور می برد4 و در آن  به  از ظلمات  را  آنها  بوده اند؛ خداوند  او  تابع دستورات  پذيرفته و 
نهاده اند،  به واليت طاغوت گردن  آنان كه  با چهره ای نورانی حاضر می شوند؛ ولی  روز 
در  و  می دهند5  و جهل سوق  تفرقه، شرک  ظلماِت هوس،  به  نور  از  را  آنان  طاغوت ها 

قيامت با چهره هايی سياه و تاريك محشور می شوند.

فراز انتخابي جزء  پنجم
ابًا  ُسوُل لََوَجُدواْ اهللَ َتوَّ َلُمواْ َأنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُرواْ اهللَ َو اْسَتْغَفَر لَُهُم الرَّ »َولَْو َأنَُّهْم ِإذ ظَّ

ِحیًما«6. رَّ

1  . آل عمران: 106 ـ 107.
2 . »یَْوَم تَِجُد ُکلُّ نَْفٍس ما َعِمَلْت ِمْن َخْیٍر ُمْحَضراً َوما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء« )آل عمران(.

رائُِر« )طارق:9(. 3 . »یَْوَم تُْبَلی السَّ
ُلماِت إِلَی النُّوِر« )بقره:257(. َّذیَن آَمنُوا یُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ 4 . »اهلل َولِيُّ ال

ُلماِت« )همان(. اُغوُت یُْخِرُجونَُهْم ِمَن النُّوِر إِلَی الظُّ َّذیَن َکَفُروا أَْولِیاُؤُهُم الطَّ 5 . »َوال
6  . نساء: 64.
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ترجمه: اگر آنان هنگامی كه ]با ارتكاب گناه [ به خود ستم كردند، نزد تو می آمدند و از 
خدا آمرزش می خواستند و پيامبر هم برای آنان طلب آمرزش می كرد، يقيناً خدا را بسيار 

توبه پذير و مهربان می يافتند.
به گونه ای مرتكب  آنها كه  به روی گناهكاران و  را  بازگشت  راه  آيه  اين  تفسیر: در 
اشاره  قبولی در آن شده  توبه كه تضمين  از روش های  به يكی  گناهی شدند، گشوده و 
می كند كه اگر گنهكار نادمی به رسول خدا6 پناهنده شد و در پيشگاه او از خداوند 
بخشنده طلب عفو و بخشش نمايد، رسول اهلل6 نيز دست به دعا برداشته و برای او 

درخواست آمرزش نمايد، خداوند خواسته او را اجابت كرده و گنهكار را می بخشد.
نکته ها

1. اين آيه پاسخ كوبنده ای است به كسانی كه توسل جستن به پيامبر6 و يا امام7 
را يك نوع شرک می پندارند؛ زيرا اين آيه به وضوح می گويد كه آمدن به سراغ پيامبر6 
و او را در پيشگاه الهی شفيع قرار دادن و وساطت و استغفار او برای گنهكاران مؤثر است 

و سبب پذيرش توبه و نزول رحمت الهی است.
2. همان گونه كه از آيه به دست می آيد و ما به آن معتقديم؛ پيامبر6 آمرزنده گناه 
نيست؛ او تنها می تواند از خدا طلب آمرزش كند. اين آيه پاسخ دندان شكنی است به آنها 

كه منكر اين گونه وساطت هستند.1
3. ابن كثير در تفسيرخود كه به دليل رويكردهای شيعه ستيزی اش بسيار مورد عالقه 
و اعتماد برخی از جمله وهابيت است، جريانی را نقل می كند كه اساس تفكر مخالفان 
توسل و زيارت را درهم می ريزد. او می نويسد: شيخ أبونصربن صباغ در كتابش حكايت 
قبر مطهر رسول اهلل6  نقل می كند. عتبی می گويد: من در جوار  از عتبی  را  مشهوری 
نشسته بود كه ديدم روستايی عربی آمد و رو به قبر كرد و خطاب به رسول اهلل6 عرضه 
داشت: السالم علیک یا رسول اهلل. سپس گفت: ای رسول خدا، خداوند می فرمايد: »َولَْو 
ابًا َرِحیمًا«؛ بر  ُسوُل لََوَجُدوا اهللَ َتوَّ َأنَُّهْم ِإْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم جاُؤَك َفاْسَتْغَفُروا اهللَ َو اْسَتْغَفَر لَُهُم الرَّ
همين اساس من نيز خدمت شما رسيده ام تا در محضر شما از گناهم توبه كنم و از شما 

می خواهم تا برای من طلب عفو و بخشش نماييد تا خداوند از سر گناناهان من بگذرد. 
عتبی می گويد: من خودم شاهد بودم و ديدم كه اعرابی اين را گفت و رفت. در همين 
حين خواب بر چشمانم سنگينی كرد و مرا در ربود. من در خواب و يا رويای صادقه ای 

1 .مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج3، ص 451.
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ديديم كه رسول اهلل6 به من فرمود: ای عتبی! خودت را به آن مرد عرب برسان و به او 
مژده بده كه ]اين كار او ثمر داد و[ خداوند او را بخشيد.1

فراز انتخابي جزء  ششم
َداَء بِالِْقْسِط  َو اَل َیْجِرَمنَُّكْم َشَنَئاُن َقْوٍم َعلَی َأالَّ  اِمیَن اهلل شُهَ ا الَِّذیَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ َقوَّ »َیَأیهَُّ

َتْعِدلُواْ  اْعِدلُواْ ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى   َو اتَُّقواْ اهللَ  ِإنَّ اهلل َخِبیُر  بَِما َتْعَمُلوَن«2.
قيام كنيد و شهادت عادالنه دهيد. دشمنی گروهی  ايمان! برای خدا  ترجمه: ای اهل 
نبايد سبب شود تا عدالت را رعايت ننماييد. عدالت ورزيد كه آن به تقوا نزديك تر است و 

از خدا پروا داشته باشيد؛ زيرا كه خداوند به آنچه انجام می دهيد، آگاه است.
تفسیر: شنئان به معنای بغض و كينه ای است كه همراه فاصله گرفتن باشد.3 آيه مورد 
بحث در مورد شهادت دادن به ناحق عليه كسی است كه در آن شاهد به دليل بغضی كه 
نسبت به مشهود عليه دارد، سعی می كند تا با ضايع كردن حق او، انتقام خود را از او بگيرد.

دارد. ظلمی كه  باز  از چنين ظلمی در شهادت  را  مومنين  آن است كه  آيه در صدد 
اين رو  از  پذيرد.  آنها در شهادت صورت  بين  اثر وجود سابقه دشمنی  ممكن است در 
بايد كه شهادت شما به قسط و به حق باشد و  شهادت را مقيد به قسط كرد و فرمود: 
اهميت  دليل  به  آن گاه  ندهيد.4  دخالت  را  و غرض های شخصی  كينه ها  در شهادت دادن 
موضوع بار ديگر برمسئله عدالت تكيه كرده و می فرمايد: عدالت بورزيد كه به پرهيزگاری 
نزديك تر است و از آنجا كه عدالت مهم ترين ركن تقوا و پرهيزگاری است، برای تاكيد 

اضافه می كند: از خدا پروا داشته باشيد؛ زيرا خداوند از تمام اعمال شما آگاه است.5
نکته ها

اجرای  از  مانع  شخصی  حساب های  تصفيه  و  قومی  عداوت های  و  كينه ها  نبايد   .1
عدالت و سبب تجاوز به حقوق ديگران گردد؛ زيرا عدالت از همه اينها باالتر است .6

2. عدالت ورزی و دخالت ندادن غرض های شخصی و كينه های ديرين در اجرای آن 
محدود به اجتماع مسلمانان نمی شود. به عبارت ديگر عدالت ورزی از قوانين بين المللی 

اسالم است كه بايد هر قوم وملتی رعايت كنند.7
1 . ابن کثیر؛ تفسیر ابن کثیر؛ ج2، ص306.

2 . مائده: 8. 
3 . هو البغض مع الکراهۀ و التجنّب. حسن مصطفوی؛ التحقیق في کلمات القرآن الکریم؛ ج6 ، ص125.

4 . ر.ک: المیزان؛ ج5، ص237.
5 . تفسیر نمونه؛ ج4، ص300.

6 . همان.
7 . ممتحنه:8.
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فراز انتخابي جزء  هفتم

ْیِد َتَنالُُه َأْیِدیُكْم َو ِرَماُحُكْم لَِیْعَلَم اهللُ َمن  َن الصَّ لََیْبُلَونَُّكُم اهلل بِشیَ ٍْء مِّ ا الَِّذیَن َءاَمُنواْ  »َیَأیهَُّ
اُفُه بِالَْغْیِب  َفَمِن اْعَتَدى  بَْعَد َذالَِک َفَلُه َعَذاٌب َألِیٌم«1. یَخَ

حالی  در  حيوانات  شكار  از  چيزی  به  را  شما  خدا  بی ترديد  ايمان!  اهل  ای  ترجمه: 
كه ُمحرم هستيد، آزمايش می كند. آن هم با شكاری كه به آسانی در دسترس و تيررس 
شماست تا خدا كسی را كه در نهان از او می ترسد، معلوم و مشخص نمايد و هركه پس 

از اين از حدود الهی تجاوز كند، برای او عذابی دردناک است.
ْیِد«؛  الصَّ ِمَن  »بَِشيْ ٍء  فرمود:  اينكه  و  است  آزمايش  و  امتحان  معنای  به  »بالء«  تفسیر: 
می خواهد بی ارزشی شكار را گوشزد كند تا شنونده را در انجام حكمی كه در آيه بعدی 

است،2 كمك كند. 
از  انسان  كه  است  اين  بالغيب  خوف  معنای  بِالَْغْیِب«؛  َیخاُفُه  فرمود:»َمْن  اينكه  اما 
آنها را درک  به وسيله حواس ظاهری اش نمی تواند  اينكه  با  عذاب های دردناک اخروی 
كند، بترسد. آن هم به دليل اينكه خدای متعال انسان را از آنها برحذر داشته است و اينكه 
فرمود: »َفَمِن اْعَتدى  بَْعَد ذلَِک«؛ به اين معنا است كه اگر كسی بعد از اين امتحان از حدی 

كه خداوند برايش معين نموده، تجاوز كند، برای او عذاب دردناكی است.3
نکته ها

1. اراده الهی بر اين تعلق گرفته كه انسان موجودی مختار باشد و مدام بر سر دوراهی 
انتخاب قرار گيرد؛ »َوَهَدْیناُه النَّْجَدْین «؛4 كه اگر  با حسن استفاده از نعمت اختيار راه صحيح 
را به صورت غير اجباری برگزيد، پله های كمال و ترقی را يكی پس از ديگری طی كند و 
به مقام قرب الهی كه هدف اوست نايل شود و اگر با سوء اختيار كج راهه را انتخاب كرد، 

به عواقب ناگوار راهی كه خود آزادانه برگزيد، گرفتار آيد. 
با آن دست و پنجه نرم می كنيم؛ همان  2. اين كش و قوس های درونی كه هر روز 
آزمونهای الهی هستند كه عده ای در آن شاكرند و قبول و عده ای كفورند و مردود: »ِإنَّا 
ا َكُفوراً«؛5 آن گاه به قبول شدگان وعده بهشت و رحمت داد و  ا شاِكراً َو ِإمَّ بیَل ِإمَّ َهَدْیناُه السَّ

1 . مائده: 194. 
ْیَد َو أَنتُْم ُحُرٌم«: ای کسانی که ایمان آوردهاید در حالی که محرم هستید، صیدی را  َِّذیَن َءاَمنُواْ اَل تَْقتُُلواْ الصَّ ا ال 2 . »یََأیهَُّ

شکار نکنید )مائده:95(
3 .عالمه طباطبائی؛ المیزان؛ ج6، ص137.

4 . بلد:10.
5 . انسان:3.
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بر مردود شدگان آن وعيد دوزخ و شدت.1 
3. فراگيرترين آزمونی كه خداوند متعال مدام آن را برگزار می كند، آزمون عملی است 

كه در آن ابتدا زمينه امتحان را فراهم می كند؛ 
به طورمثال وقتی حاجيان در احرام را از شكار منع می كند، به آهوان دستور می دهد از 

بلندی های مكه و سينه كوه پايين بيايند و آن قدر
با دست  يا حتی  نيزه و  با  آنها را  به راحتی  بتوانند  اين منع شدگان  نزديك شوند كه 

شكار كنند؛ يعنی از يك طرف منع ميكند و از
طرفی ديگر همان منع شده را می آورد در تيررس و دسترس ايشان قرار می دهد تا عيار 

ايمان مردم عيان شود. 
اين آيه نشان می دهد خداوند متعال برای هر امر و نهی بساط آزمون آن را هم فراهم 
می كند. اگر فرمود: به نامحرم نگاه نكنيد، از آن طرف چند نامحرم بزک كرده را طوری 

مسير می دهد كه از مقابل چشم اين جوان عبور كنند و او در جلسه امتحان قرار گيرد.

فراز انتخابي جزء  هشتم

َزى ِإالَّ ِمْثَلَها َوُهْم اَل ُیْظَلُموَن«2. َئِة َفاَل یُجْ یِّ َسَنِة َفَلُه َعشْرُ َأْمَثالَِها  َوَمن َجاَء بِالسَّ »َمن َجاَء بِالْحَ
ترجمه: هركس كار نيكی انجام داده باشد، ده برابر به او پاداش داده می شود و هركس 
كار بدی انجام داده باشد، جز به همان مقدار كيفر داده نمی شود و به آنها هيچ گونه ستمی 

نخواهد شد.
تفسیر: اين آيه به يكی از منت های خداوند كه بر بندگان خود نهاده، اشاره می كند و آن 
اين است : خداوند عمل نيك را ده برابر پاداش می دهد و عمل زشت و گناهان را جز به 
مثل كيفر نمی دهد. خالصه اينكه يك عمل نيك را ده عمل به حساب می آورد و يك گناه 
را تنها همان يك گناه حساب می كند و چيزی برآن نمی افزايد.3 اينكه در پايان می فرمايد: 
به كسی ظلم نمی شود؛ معنايش اين است كه از پاداش عملی نمی كاهد و كيفر گناهی را 

بيشتر از آنچه بايد نمی دهد.4
نکته ها

1. از فعل »جاء« فهميده می شود پاداش ده برابر و كيفر برابر در حقيقت عملی است 

1  . بقره:39-38.
2 . انعام:160.

3 . نبأ:26.
4. المیزان؛ ج7 ،ص390.
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كه صاحبش بتواند آن را به پای ميز حساب در قيامت برساند. پس اگر آن عمل حسنه را 
با كفر و بی دينی حبط كرد و از بين برد1 و يا آن سيئه را با توبه و مانند آن نابود كرد و 

اثری از آن باقی نگذاشت، ديگر چيزی نمانده تا ثواب و عقابی متوجه آن شود.
2.  در ارتباط با اين آيه شريفه سخنی گهربار؛ اما تكان دهنده از امام سجاد7 نقل 
شده است كه حضرت مرتب می فرمود: »َوْیٌل لَِمْن َغَلَبْت آَحاُدُه َأْعَشاَرُه«:2 وای بر كسی كه 

جمع كيفرهای تك تك او از ده تا ثوابی كه به او می دهند، بيشتر شود. 

فراز انتخابي جزء  نهم

بُوْا  َماِء َو اْلَْرِض َو لَِكن َكذَّ َن السَّ م بََرَكاٍت مِّ »َولَْو َأنَّ َأْهَل الُْقَرى َءاَمُنواْ َو اتََّقْواْ لََفَتْحَنا َعَلیْهِ
َفَأَخْذنَاُهم بَِما َكانُواْ َیْكِسُبوَن«3. 

پيشه خود  را  پرهيزگاری  و  می آوردند  ايمان  آبادی ها  و  شهرها  اهل  اگر  و  ترجمه:   
می ساختند، به يقين درهایِ  بركات از آسمان و زمين را به رويشان می گشوديم؛ ولی آنها 
پيامبران را تكذيب كردند. ما هم آنها را برای كارهايی كه انجام می دادند،  الهی و  آيات 

مجازات كرديم.
و  مال  سالمتی،  آسايش،  امنيت،  قبيل  از  كثيری  چيز  هر  معنای  به  "بركات"  تفسیر: 
انسان به فقد آنها مورد آزمايش قرار می گيرد.4 اين آيه متن يكی  اوالد است كه معموالً 
از قوانين و سنن الهی است كه در اين عالم همواره برقرار است. شرح اين قانون، شرح 
آيه است كه می فرمايد: اگر مردمی كه در اين آبادي ها و نقاط ديگر روی زمين زندگی 
ايمان  فساد  و  پروردگار و ظلم  آيات  تكذيب  به جای طغيان، سركشی،  دارند،  و  داشته 
می آوردند و در پرتو آن تقوا و پرهيزگاری را پيشه خود می ساختند، نه تنها مورد خشم 
پروردگار و مجازات الهی واقع نمی شدند؛ بلكه درهای بركات آسمان و زمين را به روی 
آنها می گشوديم؛ ولی متاسفانه آنها صراط مستقيم كه راه سعادت و خوشبختی و رفاه و 
امنيت بود را رها ساختند و پيامبران خدا را تكذيب كردند و برنامه های اصالحی آنها را 

زير پا گذاشتند. ما هم به جرم اعمالشان آنها را كيفر داديم.5
نکته ها

1. بركت آسمان و زمين به اين است كه باران و برف هر كدام در موقع مناسب و به 
1. اعراف:147 و حجرات:2.

2. شیخ صدوق؛ معاني األخبار؛ ص248. 
3 . اعراف: 96.

4. المیزان؛ ج8، ص254.
5 . تفسیر نمونه؛ ج6، ص265.
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مقدار نافع ببارد، هوا هم به موقع سرد و گرم شود؛ نتيجه اين امور فراوانی در غالت و 
ميوه هاست. البته اين زمانی است كه مردم به خدای خود ايمان آورده و تقوا پيشه كنند 

وگرنه اين مجرا بسته شده و جريانش قطع می گردد.
2. البته اين تنها قانون در حال اجرای الهی نيست؛ قوانين ديگری مانند استدراج1 هم 
هست كه الزم است اين قوانين و سنن الهی در كنار يگديگر معنا، تفسير و تحليل شوند؛ 
پس اگر قوم و ملتی اهل كفر و عصيان بودند، در ناز و نعمت می زيستند، ممكن است 

مشمول قانون استدراج شده باشند.

فراز انتخابي جزء  دهم

ْنَیا َو َتْزَهَق  ا فِی الَْحَیوِة الدُّ م بِهَ بَهُ »َفاَل ُتْعِجْبَک َأْمَوالُُهْم َو اَل َأْواَلُدُهْم  ِإنََّما ُیِریُد اهلل لُِیَعذِّ
َأنُفُسُهْم َو ُهْم َكاِفُروَن«2.

ترجمه: مبادا از كثرت اموال و اوالد آنها شگفت زده شوی. خدا می خواهد با همين مال 
و فرزند آنها را در اين دنيا عذاب كند و در نهايت جانشان را در حال كفر بگيرد.

تفسیر: مصداق اين آيه كسانی هستند كه با وجود كفر و فسادی كه در زندگی آنها 
هست؛ زندگی به ظاهر پرنعمت و رحمتی دارند. خداوند متعال در پاسخ به اين ناهمانگی 
ظاهری پرده از راز اين وضع مالی خوب آنها برداشته و به پيامبرش می فرمايد: مبادا فزونی 
اموال و اوالد آنها تو را در شگفتی فرو برد و فكر كنی آنها با اينكه مومن نيستند، چگونه 
مشمول اين همه مواهب الهی شده اند؟ زيرا اينها به ظاهر برای آنها نعمت است؛ ولی در 
حقيقت خدا می خواهد به اين وسيله آنان را در زندگی دنيا عذاب كند و به دليل دلبستگی 

فوق العاده به اين امور در حال كفر و بی ايمانی بميرند.
نکته ها

1. چگونگی عذاب با نيروی انسانی و اقتصادی: نخست اينكه اين گونه افراد معموال 
فرزندانی ناصالح و اموالی بی بركت دارند كه مايه درد و رنجشان در زندگی دنيا است؛ 
شب و روز بايد برای فرزندانی كه مايه ننگ و ناراحتی آنهاست، تالش كنند و برای حفظ 
اموالی كه به وسيله گناه به دست آورده اند، جان بكنند. از طرف ديگر چون به اين اموال و 
فرزندان دلبستگی دارند و به سرای وسيع و پر نعمت آخرت و جهان پس از مرگ ايمان 
ندارند، چشم پوشی از اين همه اموال بر ايشان مشكل است تا آنجا كه ايمانشان را روی 
بُوا بِآیاتِنا َسنَْستَْدِرُجُهْم ِمْن َحْیُث ال یَْعَلُموَن«: آنها که آیات ما را تکذیب و انکار کردند، تدریجا و مرحله  َّذیَن َکذَّ 1. »َوال

به مرحله از راهی که نمی دانند در دام مجازات گرفتارشان می کنیم و زندگی آنها را در هم می پیچیم.  )اعراف:182(.
2 . توبه: 55.
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آنها گذاشته و با كفر از دنيا می روند و به سخت ترين وضعی جان می دهند.1
2. مال و فرزند اگر پاک و صالح باشد، موهبت است و سعادت و مايه رفاه و آسايش 
و اگر ناپاک و ناصالح باشد، رنج و عذاب اليم است. پس هر داشتنی نعمت و رحمت 

الهی نيست.  

فراز انتخابي جزء  یازدهم

ْم  َو اهللُ  ا َو َصلّ ِ َعَلْیِهْم  ِإنَّ َصَلوَتَک َسَكٌن لهَُّ یِهم بِهَ ُرُهْم َو ُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ »ُخْذ ِمْن َأْمَوالِهِ
َسِمیٌع َعِلیٌم«2.

ترجمه: از اموالشان صدقه ]زكات[ بگير تا بدين وسيله آنان پاک  شوند و رشد يابند و 
برای آنان دعا كن؛ زيرا دعای تو مايه  آرامش آنان است و خداوند شنوا و داناست.

تفسیر: مراد از صدقه در اين آيه، زكات واجب است. اين آيه در ماه رمضان سال دّوم 
هجری در مدينه نازل شد و پيامبر فرمود: ندا دهند كه خداوند، زكات را نيز همچون نماز 

واجب ساخت. پس از يك سال نيز فرمان داد كه مسلمانان زكات شان را بپردازند.3
ُرُهْم« اختالف دارند؛ برخی فاعل را »أنت«؛ يعنی رسول خدا6  مفسيرين در فاعل »ُتَطهِّ
می دانند4 و برخی فاعل آن را »هی« مستتر می دانند كه به »َصَدَقًة« بر می گردد.5 بنابر تفسير 
اول معنای آيه اين می شود: ای پيامبر تو با گرفتن وجوهات شرعی آنها را پاک می كنی؛ 
اما بنا بر تفسير دوم معنا اين می شود: وجوهات واجبه ای كه پرداخت می كنند، آنها را پاک 

می كند. به عبارت ديگر پرداخت وجوهات، باعث پاک شدن آنها می شود.
ُرُهْم ؛ جمله وصفيه است برای صدقه؛ يعنی  خالصه نظر آيت اهلل جوادی آملی: »ُتَطهِّ
صدقه ای كه پاک می كند آنها را و اين اختصاصی به زكات واجب ندارد، بلكه تمام عبادات 

اين گونه اند كه باعث تطهير و تزكيه فاعل آن می شوند«.6
كلمه »َصّلِ« از »َصالة« و به معنای دعا است و از سياق استفاده می شود كه مقصود از 
اين دعا، دعای خير به جان و مال ايشان است؛ هم چنان كه از سنت چنين به يادگار رسيده 
كه آن جناب در برابر كسی كه زكات می داد، چنين دعا می كردند. »خدا به مالت خير و 

بركت مرحمت فرمايد«.7
1 . تفسیر نمونه؛ ج7، ص450 .

2 . توبه: 103.
3 . محسن قرائتی؛ تفسیر نور؛ ج5، ص.138

4 . مانند صاحب تفسیر المیزان و نمونه. 
5 . مانند صاحب مجمع البیان.

6 . این مطلب را ایشان به مناسبت تفسیر آیه 4 مومنون در درس تفسیر خود بیان کردند.
7 . المیزان؛ ج9 ،ص377.
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نکته ها
1. دستور"خذ" دليل روشنی است كه رئيس حكومت اسالمی می تواند زكات را از مردم 

بگيرد؛ نه اينكه منتظر بماند كه اگر مايل بودند، خودشان بپردازند و اگر نبودند، نپردازند.
انجام وظايف دينی عامل پاكی  2. زكات، پرداخت وجوهات شرعی و به طور كلی 

روح و سبب رشد فضايل اخالقی در فرد و جامعه است .

فراز انتخابي جزء  دوازدهم

ُیْبَخُسوَن  اَل  ِفیَها  َوُهْم  ِفیَها  َأْعَمالَُهْم  ْم  ِإلَیْهِ نَُوّف ِ  ا  َوِزیَنتَهَ ْنَیا  الدُّ الَْحَیوَة  ُیِریُد  كَاَن  »َمن 
ا َكانُواْ َیْعَمُلوَن«1. ِخَرِة ِإالَّ النَّاُر  َوَحِبَط َما َصَنُعواْ ِفیَها َوبَاِطٌل مَّ ْم فِی ااَلْ *ُأْولَئَک الَِّذیَن لَْیَس لَهُ

ترجمه: هر كه به دنبال زندگی دنيا و زينت آن باشد،  ثمره تالششان را به طور كامل 
در همين  دنيا به آنان می دهيم  و ذره ای از آن نمی كاهيم. البته اينها كسانی هستند كه در 
در  داده اند،  انجام  دنيا  اين  در  را  آنچه  تمام  و  داشت  نخواهند  آتش  نصيبی جز  آخرت، 
نابود  هم  داده اند،  انجام  خدا  غير  برای  كه  را  اعمالی  تمام  و  می شود  محو  ديگر  جهان 

می گردد؛ در نتيجه هيچ پاداشی نصيب آنها نخواهد شد.
تفسیر: آيه شريفه برای بيان اين مطلب است كه عمل آدمی تنها آن نتيجه ای را می دهد 
دنيوی هم  نتيجه  باشد،  دنيوی  نتيجه   منظورش  اگر  است.  كرده  آن عمل قصد  از  او  كه 
می رسد  نانی  و  نام  به  می شود،  مشهور  می شود،  بهتر  مالی اش  وضع  می شود؛  نصيبش 
اين  نتيجه ها را می دهد كه ساير اسبابی كه در حصول  اين  البته در صورتی  و مانند آن. 
نتيجه مؤثرند، مساعدت بكنند؛ اما بايد توجه داشت كه چنين عملی فوايد أخروی برای 
او نخواهد داشت؛ زيرا او قصد آن نتايج را نداشته تا آن نتايج به دستش بيايد و صرف 
اينكه عملی صالحيت دارد كه در طريق آخرت واقع شود، برای رستگاری و رسيدن به 
نعمت های اخروی كافی نيست؛ مثاًل احسان به خلق و حسن خلق هم می تواند به نيت 
دوست يابی، جاه طلبی و نان قرض دادن انجام شود و هم به نيت پاداش اخروی و تحصيل 
خوشنودی خداوند متعال. حال اگر چنين كاری برای رضای الهی انجام نشد و تنها قصد 

دنيوی از آن شد، بنا بر اين آيه باعث اجر و پاداش اخروی هم نخواهد  شد.2
نکته ها

1. مراد از َتَوّفي اعمال و پرداخت كامل اعمال به صاحبان آنها، پرداخت كامل نتايج 

1 . هود: 15-16. 
2 . همان؛ ج10 ،ص 175.
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واقعی اعمال آنان و به بيان دقيق تر ارائه حقيقت اعمالشان به آنهاست، نه آن نتايجی كه 
خود آنان از اعمالشان در نظر داشتند.

2. پاسخ اين سؤال مشهور و مانند آن هم روشن می شود كه می پرسند: آيا اديسون در 
اثر اين خدمت بزرگی كرده است، به بهشت می رود؟ جواب اين سؤال از همين آيه شريفه 
جزای  از  بله  باشد،  داده  انجام  خدا  رضای  برای  را  اين خدمت  اگر  كه  می شود  روشن 
كه  با شهرتی  باشد،  كرده  را  كار  اين  برای شهرت  اگر  اما  بهره مند خواهد شد؛  اخروی 
خداوند برای او در دنيا فراهم كرد در حقيقت او را به مقصودش رساند و او ديگر بابت 

اين عملش بهره ای نخواهد برد.

فراز انتخابي جزء  سیزدهم

ُهم بِاهلل ِإالَّ َو ُهم مُّْشِرُكوَن«1. »َوَما ُیْؤِمُن َأْكثَرُ
ترجمه: اكثر آنها كه ايمان می آورند، ايمانشان آميخته با شرک است و مشرک هستند.

تفسیر: مراد از اين شرک، شرک جلی )آشكار( بت پرستان نيست؛ زيرا هيچ مؤمنی اهل 
پرستش بت نيست و بر آن سجده نمی كند؛ بلكه منظور شرک خفی )پنهان( است2 كه امام 
الِْمْسِح  َعَلی  النَّْمِل  َدبِیِب  ِمْن  َأْخَفی  النَّاِس  ِفي  "اْلِْشَراُك  فرمود:  آن  توصيف  در  هادی7 
مورچه  كه  است  آن  از  پنهان تر  مردم،  در ضمير  نفوذ شرک  الُْمْظِلَمة":3  اللَّْیَلِة  ِفي  اْلَْسَوِد 
سياهی در شب تيره و تار بر روی گليم سياهی راه برود. وقتی انسان در آن شرايط متوجه 

راه رفتن مورچه نشود، قطعا از اين شركی كه پنهان تر از آن است، آگاه نخواهد شد.
لسان العرب شرک را به معنی شريك قرار دادن برای خدا در حاكميّت و ربوبيّت تفسير 
كرده است.4 به عبارت ديگر شرک آن است كه انسان در اداره امور عالم به منشأ اثری غير 

از خداوند متعال عقيده پيدا كند و او را شريك خدا قرار دهد. 
امام صادق7 در توضيح اين آيه فرمود: »ِشْرُك َطاَعٍة َو لَْیَس ِشْرَك ِعَباَدٍة«:5 شرک در 

اين آيه، شرک در طاعت است؛ نه شرک در عبادت.6
1 . یوسف: 106. 

2 . المیزان؛ ج 11، ص 276.
3 .حسن بن شعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص 487.

4 . ابن منظور محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ج10، ص450.
5 .الکافي؛ ج 2، ص 397.  

6 . شرک در عبادت؛ یعنی انسان در عالم به منشا اثری مستقل از خدا معتقد باشد و  او را عبادت کند. بت پرستی و 
شیطان پرستی از این قبیل اند. شرک در طاعت؛ یعنی اطاعت از دستوراتی که خدایی نیستند. تمام فرامینی که از خدا 
یا در راستای اوامر او نباشد، همگی از این نوع هستند. مرکز صدور این دستورها که در مخالفت با اوامر الهی صادر 
می شوند یا نفس خود انسان است و یا شیاطین جن و انس؛ مثال خدا امر به نماز کرده است؛ این نهی میکند و یا بر 
عکس خدا از نگاه حرام نهی کرده است؛ این امر می کند. به این تبعیت دوگانه )از خدا و از غیر خدا( شرک در طاعت 
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نکته ها
ْیَطاَن  الشَّ ِفیَها  َأَطاُعوا  َطاَعٍة  ِشْرُك  َفِهَي  َیْرَتِكُبوَن  الَِّتي  "الَْمَعاِصي  فرمود:  باقر  امام   .1
اَعِة لَِغْیِره":1ِ گناهانی كه مومنين مرتكب می شوند، همان شرک طاعت  َفَأْشَرُكوا بِاهلِل ِفي الطَّ
است؛ زيرا با آن كارها در حقيقت شيطان را اطاعت كرده اند، پس در زمينه اطاعت، برای 
خدا شريك قائل شده اند. اين حكم به شرک در صورتی  است كه فرد متوجه نباشد كار او 
تبعيت از شيطان است؛2 زيرا اگر اين اطاعت را با آگاهی و از روی عمد انجام دهد، كار 
او از مرحله شرک گذشته و به كفر می رسد.3 نتيجه آنكه هر گناهی ريشه در شرک به خدا 

دارد.
به  امر  كه  هركس  َعَبَده«:4   َفَقْد  َمْعِصَیٍة  ِفي  َرُجاًل  َأَطاَع  »َمْن  فرمود:  امام صادق7   .2
گناهی را امتثال كند، در حقيقت صاحب آن فرمان را عبادت كرده است و در حقيقت او را 

هم رديف و شريك خدا در فرمانبرداری قرار داده است.
3. مالك بن عطيه می گويد: از امام صادق7 پرسيدم منظور از شرک اكثريت مومنين 
كه در آيه آمده است، چيست؟ امام فرمودند: مقصود مثل اين حرف هايی است كه گاهی 
انسان مي گويد: »اگر فالنی نبود، نابود مي شدم«، »اگر فالن كس نبود،به فالن ناراحتی مبتال 
انديشه  اين  با  او  بين مي رفتند«.  از  نبود، خاندان من، اهل و عيالم  »اگر فالنی  می شدم«، 
اشخاص را مؤثر در زندگی خود می بيند و برای خدا در رازقيت و در تاثير شريك قرار 
مي دهد. عرض كردم: اين چنين بگويد چطور؟ »اگر خداوند به وسيله فالنی بر من لطف 
اگر  فرمود:  دارد؟ حضرت  اشكالی  هم  باز  آيا  می شدم«  نابود  من  نمي گذاشت،  منت  و 
اين گونه بگويد مانعی ندارد.5 چون در اين بينش خداوند متعال را مؤثر، مسبب، وسيله  ساز 

و ديگری را وسيله مي داند.

فراز انتخابي جزء  چهادرهم

»َمن َكَفَر بِاهلِل ِمن بَْعِد ِإیَماِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكِرَه َو َقْلُبُه ُمْطَمئنِ ُّ  بِااْلیَماِن َو اَلِكن مَّن َشَرَح بِالُْكْفِر 
َن اهلِل َو لَُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم«6.  َصْدًرا َفَعَلْیِهْم َغَضٌب مِّ

گفته می شود.
1 . عالمه مجلسی؛ بحار األنوار؛ج 9، ص 214.

ْیَطاَن ِمْن َحْیُث اَل یَْعَلُم فَیُْشِرک« . )الکافي؛ ج 2، ص 397(. 2 . قَاَل ]ابوعبداهلل7[: »یُِطیُع الشَّ
3 . فیض کاشانیالوافي؛ ج 4، ص 193.

4 . الکافي؛ ج 2، ص 398.
5 . بحاراألنوار؛ ج  68، ص 150.

6 .  نحل: 106.
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ترجمه: هركس پس از ايمانش به خدا كافر شود، جزايش دوزخ است ؛ جز كسی كه 
تحت فشار واقع  شده؛ ولی دلش به ايمان محكم است. آری كسانی كه سينه خود را برای 
قبول كفر گشوده اند، بدانند كه خشم پروردگار شامل حال آنهاست و برای ايشان عذاب 

بزرگی خواهد بود.
تفسیر: اين آيه شريفه در واقع به دو گروه از كسانی اشاره می كند كه بعد از پذيرش 
اسالم راه كفر را پيش می گيرند. گروه اول كسانی اند كه در چنگال دشمنان بی منطق گرفتار 
می شوند و تحت فشار، شكنجه و يا تهديد آنها از اسالم اعالم بيزاری و نسبت به كفر 
اعالم وفاداری می كنند؛ در حالی كه آنچه می گويند تنها با زبان است و قلب شان لبريز از 

ايمان می باشد. اين گروه مسلما مورد عفوند؛ بلكه اصاًل گناهی از آنها سر نزده است.
بی  و  كفر  روی  به  را  قلب خود  دريچه های  راستی  به  كه  هستند  كسانی  دوم  گروه 
ايمانی می گشايند و مسير عقيدتی خود را به كلی عوض می كنند، اينها هم گرفتار غضب 

خدا و عذاب عظيم او می شوند.1
نکته ها

1. اين آيه دليل قرآنی همان »تقيه« ای است كه برای حفظ جان و ذخيره كردن نيروها 
برای خدمت بيشتر در راه خدا در اسالم مجاز شناخته شده است.2

عبارت های  با  شريفه  آيه  اين  در  كه  است  سنگينی  احكام  دارای  مرتد  اسالم  در   .2
َن اهلِل« و »لَُهْم َعَذاٌب َعِظیٌم« به آن اشاره شده است. حكم مرتد زن با مرد و نيز  »َغَضٌب مِّ
مرتد ملی و فطری با هم يكسان نيست كه برای اطالع بيشتر از جزئيات اين احكام الزم 

است به كتب فقهی مراجعه شود.

فراز انتخابي جزء  پانزدهم

ِلِمیَن ِإالَّ َخَساراً«3. ْلُمْؤِمِنیَن  َو اَل َیِزیُد الظَّ ُل ِمَن الُْقْرَءاِن َما ُهَو ِشَفاٌء َو َرْحَمٌة لِّ »َونُنَزِّ
ترجمه: ما قرآن را نازل می كنيم كه مايه شفا و رحمت مؤمنان است ؛ ولی ستمگران، جز 

خسران و زيان بيشتر چيزی بر آنها نمی افزايد.
اين  اين رو معنايش  از  بيانيه است كلمه »ما« را معنا می كند.  تفسیر: حرف »مِن« كه 
است: ما نازل می كنيم آنچه را كه شفا و رحمت است و آن قرآن است. اگر قرآن را شفا 
ناميده، با اينكه شفا بايد حتما مسبوق به مرضی باشد، اين معنا را می رساند كه دل های بشر 

1 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج11، ص419.
2 . همان.

3 . اسراء: 82.
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حاالتی دارد كه اگر قرآن را با آن مقايسه كنيم، خواهيم ديد همان نسبتی را دارد كه يك 
داروی معالج با مرض دارد.

از اينجا روشن می شود كه انسان همان طور كه سالمتی و بيماری جسمی دارد، سالمتی 
و بيماری روحی هم دارد و همان طور كه اختالل در نظام جسمی او باعث می شود كه 
انواع  به  می شود  باعث  نيز  او  روحی  نظام  در  اختالل  گردد،  جسمی  مرض هايی  دچار 
بيماری های روحی مبتال شود1 و همان طور كه برای مرض های جسميش دارويی وجود 

دارد، برای مرض های روحيش نيز دارويی هست.2
قرآن كريم نسخه شفابخشی است كه داروی تمام مرض های روحی را ارئه می كند؛ 
و  است  نافع  هستند  آن  پذيرای  و  دارند  ايمان  آن  به  كه  مومنين  برای  نسخه،  اين  البته 
شفادهنده ولی برای غير مومنين كه آن را باور ندارند و پذيرای آن نيستند نه تنها شفادهنده 
نيست؛ بلكه بر درد و آالم درونی آنها می افزايد. بايد توجه داشت كه دليل اين افزايش 
درد، قرآن نيست؛ بلكه آن مرض درونی آنهاست كه چون دارو را نمی پذيرد، واكنش های 

دردآور بيشتری از خود نشان می دهد.   
نکته ها

1. اينكه قرآن كريم آن را مرض خوانده، قطعاً چيزی است كه ثبات قلب و استقامت 
باطن دچار اضطراب  را در  آدمی  قبيل شك و ريب كه هم  از  را مختل می سازد؛  نفس 
با  )البته  ايمان  با  پيروی هوی متمايل می سازد و هم  باطل و  و تزلزل می نمايد به سوی 
نازل ترين درجه ايمان( منافات نداشته و عموم مردم با ايمان نيز دچار آن هستند و قرآن 
كريم با حجت های قاطع و براهين ساطع خود انواع شك و ترديدها و شبهاتی را كه در 
آموزنده،  داستان های  و  مواعظ  با  برده  بين  از  می شود،  معارف حقيقی  و  عقايد حق  راه 
عبرت انگيز، مثل های دلنشين، وعده و وعيد، انذار و تبشير و احكام و شرايعش با تمام 
را  قرآن  دليل خداوند،  بدين  می سازد،  ريشه كن  را  همه  و  نموده  مبارزه  دله  بيماری های 

شفای دل مؤمنين ناميده است.3
رحمت  اينكه  نظر داشتن  در  با  خوانده،  مؤمنين  برای  رحمت  را  قرآن  اينكه  اما   .2
افاضه ای است كه به وسيله آن كمبودها جبران گشته و حوائج برآورده می شود، دليلش اين 
است كه قرآن  دل آدمی را به نور علم و يقين روشن می سازد و تاريكي های جهل، كوری 

1 . احزاب: 60.
2 . المیزان؛ ج 13،  ص 182 – 183.

3 . همان. 
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و شك را از آن دور می نمايد و آن را به زيور ملكات فاضله آراسته و اين گونه زيورها را 
جايگزين پليدي ها و صورت های زشت و صفات نكوهيده می سازد.1

فراز انتخابي جزء  شانزدهم

نیّ ِ ُهًدى َفَمِن اتََّبَع ُهَداَى َفاَل َیِضلُّ  ا َیْأِتَینَُّكم مِّ »َقاَل اْهِبَطا ِمْنَها َجِمیَعا بَْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ َفِإمَّ
ُشُرُه َیْوَم الِْقَیَمِة َأْعَمی«2  َواَل َیْشَقی *َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِرى َفِإنَّ لَُه َمِعیَشًة َضنكًا َونَحْ

كه  آييد  فرود  زمين  به سوی  بهشت  از  فرمود:  و حوا  آدم  به  متعال  خداوند  ترجمه: 
برخی از شما دشمن برخی ديگرند. زين پس هرگاه از سوی من هدايتی به شما رسيد، 
اگر كسی از هدايتم پيروی كند، نه گمراه می شود و نه به مشقت و رنج می افتد و اگر كسی 
از هدايت من كه سبب ياد نمودن من در همه امور است ، روی بگرداند، برای او زندگی 

تنگ و سختی  خواهد بود و روز قيامت او را نابينا محشور می كنيم.
اضافه شده برای اشاره به  "فان یاتكم"  تاكيدی كه به جمله  و نون  "ما"  تفسیر: كلمه 
وقوع حتمی شرط است؛ يعنی می خواهد بفرمايد: اگر از سوی من هدايتی برای شما آمد 
كه حتما خواهد آمد؛ پس هر كس هدايتم را پيروی كند، نه گمراه می شود و نه به مشقت 

و رنج می افتد.
ديگر اينكه در جمله "َفَمِن اتََّبَع ُهداَي" استعارة كنايه ای به كار رفته است كه اصلش اين 
است: من اتبع الهادى الذى یهدى بهداى: هر كه پيروی كند هدايت گری را كه به هدايت 

من هدايت می كند، نه گمراه می شود و نه به مشقت و رنج می افتد.
و  هم ضاللت  كه  می رساند  نمی شود،  شقی  و  گمراه  فرموده  مطلق  طور  به  اينكه  و 

شقاوت دنيايی از او نفی شده و هم آخرتی .
كلمه "ضنک" در هر چيزی كه به كار رود، تنگی آن را می رساند.

به جای اينكه بفرمايد »ومن لم یتبع هداى: و هر كه هدايت مرا پيروی نكند«؛ فرمود: 
»َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري« تا به دليل حكم اشاره كند و معلوم كند دليل تنگی معيشت در 

دنيا و كوری در روز قيامت، فراموش كردن خدا و روی گردان از ياد او است.3
نکته ها

1. آرامش غير از آسايش است. آسايش راحتی تن است و آرامش راحتی جان. پيام 
آيه ناظر به سلب آرامش در صورت غفلت از ياد خداست؛ چون بسيارند كسانی كه از ياد 

1 . همان.
2 . طه: 123 – 124. 

3 . ر.ک: المیزان، ج14، ص224.



95 فصل پنجم: در محضر قرآن )سی روز سی فراز(

خدا اعراض كرده اند؛ اما غرق در ثروت، امكانات و آسايشند؛ اما همان طور كه می بينيم و 
آيه به آن اشاره دارد، اين افراد از آن آرامش روحی: »َأال بِِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ الُْقُلوُب«1 بی بهره 

هستند.  
2. اصوالً تنگی زندگی، بيشتر به دليل كمبودهای معنوی و نبودن غنای روحی است. 
به دليل اطمينان نداشتن به آينده و ترس از نابود شدن امكانات موجود و وابستگی بيش از 
حد به جهان ماده است و آن كس كه ايمان به خدا دارد و دل به ذات پاک او بسته، از همه 

اين نگراني ها در امان است.2

فراز انتخابي جزء  هفدهم

َأنَت  ِإالَّ  ِإلََه  ُلَمِت َأن الَّ  الظُّ َفَناَدى  فِی  َعَلْیِه  نَّْقِدَر  لَّن  َأن  َفَظنَّ  ُمَغِضًبا  َهَب  ذَّ ِإذ  النُّوِن  »َوَذا 
ْیَناُه ِمَن الَْغمّ ِ  َوَكَذالَِک نُِجی الُْمْؤِمِنیَن«3 ِلِمیَن*َفاْسَتَجْبَنا لَُه َونَجَّ ُسْبَحانََک ِإنیّ ِ ُكنُت ِمَن الظَّ

ميان  از  خشمناک  كه  زمانی  را    يونس[  ]حضرت  ماهی  صاحب  كن  ياد  و  ترجمه: 
قومش  رفت و گمان كرد ما زندگی را بر او تنگ نخواهيم گرفت؛ پس در تاريكی های 
نقصی  از هر عيب و  تو  نيست،  تو  معبودی جز  داد:  ندا  ماهی   زير آب و در دل  شب، 
منّزهی، همانا من از ستمكارانم. پس ندايش را اجابت كرديم و از اندوه نجاتش داديم و 

اين گونه مؤمنان را نجات می دهيم.
تفسیر: »نون« در لغت به معنی ماهی عظيم يا به تعبير ديگر نهنگ يا وال است .4 مراد 
از ذو النون )صاحب ماهی(، يونس پيغمبر عليه السالم است كه از طرف پروردگار بر اهل 
نينوا مبعوث شد و ايشان را دعوت كرد؛ ولی ايمان نياوردند. پس از مدتی كه از ايمان شان 

نا اميد شد، نفرينشان كرد و از خدا خواست تا عذاب شان كند.
يونس در حالی كه از قومش غضبناک بود، از ميانشان بيرون شد و آنها را به عذاب 
خدا سپرد و رفت، بدون اينكه از ناحيه خدا دستوری داشته باشد؛ اما همين كه نشانه های 
عذاب نمودار شد، قوم او توبه كردند و ايمان آوردند. پس خدا عذاب را از ايشان برداشت 
فرو  بزرگ  ماهی  يك  به شكم  يونس  نتيجه  در  كه  آورد  وجود  به  خداوند صحنه ای  و 
رفت و در آنجا زندانی شد تا آنكه خدا آن بليه را از او برداشت و دوباره به سوی قومش 

فرستاد.5

1 . رعد: 28.
2 . تفسیر نمونه؛ ج13، ص328.

3 . انبیاء: 87 - 88 .
4 . همان؛ ص 485.

5  ر.ک: المیزان، ج14، ص 314 – 315.
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نکته ها
عذرخواهی  متعال  خداوند  از  آن  بابت  و  می برد  نام  آن  از  يونس7  كه  ظلمی   .1
می كند، گناه و معصيتی شرعی نبود؛ بلكه در حقيقت ترک اولی )كار بهتری( بود كه از او 
سر زد؛ زيرا برای يونس7 كه می دانست به زودی عذاب الهی قوم كافرش را فرا خواهد 
گرفت، ترک گفتن آن شهر و ديار گناهی نبوده؛ ولی برای پيامبر بزرگی همچون او، بهتر 

اين بود كه باز هم تا آخرين لحظه قبل از نزول عذاب آنها را ترک نگويد.1
برای  را  آن  نشان می دهد نسخه ای كه يونس7  الُْمْؤِمِنیَن«؛  نُْنِجي  »َكذلَِک  2. جمله 
نجات خود به كار بست و خداوند او را از گرفتاری رهايش كرد، جنبه اختصاصی نداشته 
گناهان  مولود  مصيبت بار  و  سخت  گرفتاري های  و  غم انگيز  حوادث  از  بسياری  است. 
ماست. هر انسان مؤمنی می تواند با به كار بستن همان سه نكته ای كه "يونس" به كار بست، 
توحيد  حقيقت  به  توجه  كند:1  طلب  متعال  خداوند  از  را  خود  حتمی  رهايی  و  نجات 
نيست.2 پاک شمردن و تنزيه خدا از هر  و اينكه هيچ معبود و هيچ تكيه گاهی جز "اهلل" 
عيب و نقص و ظلم و ستم و هر گونه گمان سوء در باره ذات پاک او.3. اعتراف به گناه و 

تقصير خويش.2

فراز انتخابي جزء  هجدهم

َأُعوُذ بَِک ِمْن َهَمَزاِت  ّب ِ  ُن َأْعَلُم بَِما َیِصُفوَن*َو ُقل رَّ َئَة  نَحْ یِّ »اْدَفْع بِالَّتِی ِهَی َأْحَسُن السَّ
ُضُروِن«3  َیاِطیِن*َو َأُعوُذ بَِک َرّب ِ َأن یَحْ الشَّ

ترجمه: بدی را با بهترين شيوه دفع كن. ما به آنچه كه ]مشركان به ناحق ما را به آن [ 
وصف می كنند، داناتريم و بگو: پروردگارا! از وسوسه های شيطان ها به تو پناه می آورم و به 

تو پناه می آورم از اينكه شيطان ها نزد من حاضر شوند.
تفسیر: در اين آيات به پيامبر ص دستور می دهد تا با اين كفار و مشركان لجوج مدارا 
كند و بدي های آنها را با عفو، گذشت و نيكی از خود دور كند و سخنان نامطلوب آنها را 
با بهترين منطق پاسخ گويد. به عبارت ديگر به پيامبر خود دستور می دهد تا در برابر آزار و 
اذيتی كه نسبت به او روا می دارند، بدی آنها را با نيكی تالفی كند و در اين تالفی با نيكی 

هم از بين خوبی ها، خوب تر را انتخاب كند.4

1  تفسیر نمونه، ج13، ص 487.
2  ر.ک: همان؛ ص 488.

3 . مؤمنون: 96 – 98.
4 . ر.ک: المیزان؛ ج15، ص65.
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اينكه فرمود: »نَْحُن أَْعَلُم بِما َیِصُفوَن«؛ در حقيقت يك نوع تسليت دليل به رسول خدا6 
است تا از بی پروايی كه آنها نسبت به خداوند متعال روا می دارند، اندوهگين نگردد؛ چون 

خدا بهتر می داند كه آنها چه چيزهايی می گويند.1
»همزه شيطان« به معنای دفع او به سوی گناهان از راه گمراه كردن است2 و در روايت 

است كه همزه شيطان آن وسوسه هايی است كه در دل انسان می اندازد.3 
اين بخش های دعايی هم برای آن است تا فرد در اين نوع تالفی با نيكی، خود را به 
خدا بسپارد و بگويد: پروردگارا! من از وسوسه های شياطين به تو پناه می برم؛ نه تنها از 
وسوسه های اغفال كننده آنها؛ بلكه به تو پناه می برم از اينكه آنها نزد من حاضر شوند و در 

جلسات من حضور يابند كه حضورشان نيز اغوا كننده و زيان بار است.4
نکته ها

1. يكی از مؤثرترين راه های مبارزه با معاندان سرسخت و لجوج آن است كه بدي ها را 
به نيكی پاسخ دهند كه همين امر در بسياری از موارد سبب بيدار شدن وجدان طرف مقابل 

شده و باعث تجديد نظر وی در برخوردهای بعديش می گردد.
يا  افراد  ديده ايم  بسيار  ع  ائمه هدی  و  پيامبر ص  عملی  و روش  پيشوايان  سيره  در 
مشمول  و  گفته  پاسخ  نيكی  به  شده اند،  جنايات  بدترين  مرتكب  كه  را  جمعيت هايی 
محبتشان ساخته اند و همين سبب انقالب و دگرگونی روحی و بازگشت  آنها به طريق حق 

گرديده است.
با بدي ها به مسلمانان گوشزد می كند؛ به  امر را يك اصل در مبارزه  اين  قرآن كريم 
طوری كه در آيه 34 سوره فصلت می فرمايد: نتيجه اين كار آن خواهد شد كه دشمنان 

سرسخت، دوستان گرم و صميمی شوند.
2. ناگفته پيدا است كه اين دستور ويژه مواردی است كه دشمن از آن سوء استفاده 

نكند و آن را دليل بر ضعف نشمارد و بر جرئت و جسارتش افزوده نگردد.
وسوسه های  برابر  در  تسليم  قبول  و  سازش كاری  هرگز  سخن  اين  مفهوم  همچنين 
به  بالفاصله  دستور،  اين  بيان  از  بعد  كه  است  دليل  همين  به  شايد  و  نيست  دشمنان 
پيامبر6 دستور داده شده است كه از همزات و وسوسه های شياطين و حضور آنها به 

خدا پناه ببرد.5

1 . همان.
2 . مجمع البیان، ج 7، ص 116.

وسوسۀ  من  قلبک  في  یقع  ما  قال:  یاِطیِن  الشَّ َهَمزاِت  ِمْن  بَِک  أَُعوُذ  َربِّ  وقُْل  وقوله:  إبراهیم  بن  علی  تفسیر  في   . 3
الشیاطین. عروسی حویزی عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نور الثقلین؛ ج3، ص552.

4 . تفسیر نمونه؛ ج14، ص 307.
5 . همان؛ ص 309ـ 308.
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فراز انتخابي جزء  نوزدهم
ُذواْ َهَذا الُْقْرَءاَن َمْهُجوًرا«1 ُسوُل َیاَرّب ِ ِإنَّ َقْوِمی اتخََّ »َوَقاَل الرَّ

متروک  را  آن  و  كردند  رها  را  قرآن  اين  من  قوم  پروردگارا!  پيامبر  گويد:  و  ترجمه: 
گذاشتند.

خصوص  برده ،  نام  قرآن  از  اينكه  قرينه  به  آيه  اين  در  »رسول«  از  مراد  تفسیر: 
رسول خدا6 ص است. از ظاهر سياق2 بر می آيد كه اين سخن از جمله سخنانی است 
كه رسول خدا6 در روز قيامت به گاليه و شكايت با پروردگار خود عرض می كند و 
مراد از قوم آن جناب )َقْوِمی( عموم عرب؛ بلكه عموم امت اوست، البته به اعتبار عاصيان 

اين امت.3
روشن است اين شكايت حضرت از مسلمانانی است كه قرآن را به دست فراموشی 
پيروزی و حركت  سپردند؛ قرآنی كه رمز حيات است و وسيله نجات؛ قرآنی كه عامل 
و ترقی است؛ قرآنی كه مملو از برنامه های زندگيست؛ اين قرآن را رها كردند و برنامه 
زندگی خود در عقيده و رفتار را بر اساس هواهای نفسانی و پندارهای باطل تنظيم كردند. 

نکته ها
1. منظور از اينكه مهجور و متروک بودن قرآن؛ از نظر مغز و محتوا، انديشه، تفكر و از 

نظر برنامه های سازنده اش  می باشد.
2. آنچه مسلم است مردمی مورد شكايت رسول خدا ص واقع می شوند كه قرآن در 
بين آنها صرفا يك حضور تشريفاتی دارد؛ مانند عبوردادن مسافر از زير آن، قراردادن پول 

عيدی در بين اوراق آن، بازگذاردن آن در سفره عقد و كارهايی از اين دست.
سلطه  زير  كه  آنها  به ويژه  اسالمی  كشورهای  از  بسياری  وضع  به  اگر  اكنون  هم   .3
فرهنگی شرق و غرب زندگی می كنند؛ نگاه كنيم در ظاهر اهتمام خوبی به قرآن دارند؛ 
حفظ، قرائت، چاپ، نشر و مانند آن و اين در حاليست كه انديشه های آنها گاهی از غرب 
و گاه از شرق و قوانين و مقررات شان از غير اسالم گرفته شده است و قرآن فقط پوششی 
است برای خالف كاري هايشان. گاهی هم كه با قرآن استدالل می نمايند، هدف شان اثبات 

پيش داوري های خود به كمك آيات با استفاده از روش انحرافی تفسير به رأی است.4

1 . فرقان: 30. 
الُِم« در سه آیه قبل.  ُسوُل« عطف شود بر جمله »یََعضُّ الظَّ 2 . که سخن از گفتگوهای قیامت است؛ جمله »َو قاَل الرَّ

3 . ر.ک: المیزان؛ ج 15، ص 205.
4 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 15، ص 77.
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فراز انتخابي جزء  بیستم

َع اهلِل  َقِلیاًل  وَء َو َیْجَعُلُكْم ُخَلَفاَء اْلَْرِض  َأِءلٌَه مَّ »َأمَّن ُیِجیُب الُْمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َو َیْكِشُف السُّ
ُروَن«1 ا َتَذكَّ مَّ

بخواند  را  او  درمانده ای  وقتی  آنكه  يا  بهترند[  شما  انتخابی  شريكان  آن  ]آيا  ترجمه: 
اجابت می كند و آسيب و گرفتاريش را دفع می نمايد و شما را جانشين ديگران در روی  
او  ربوبيت  با خدا هست كه شريك در قدرت و  معبود ديگری  آيا  قرار می دهد؟  زمين 

باشد؟! تنها اندكی از مردم به اين حقيقت توجه می كنند.
دعای  خدا  كه  است  اين  بخواند«  را  او  كه  وقتی  مضطر  »اجابت  از  مراد  تفسیر: 

دعا كنندگان را مستجاب و حاجات شان را برآورده می سازد. 
قيد »اضطرار« برای اين است كه در حال اضطرار، دعای دعاكننده از حقيقت برخوردار 
آن  نشود، دعايش  درمانده و مضطر  آدمی  تا  زيرا  نيست؛  بيهوده  و  ديگر گزاف  است و 

واقعيت و حقيقتی كه در حال اضطرار دارد را ندارد و اين خيلی روشن است.
را  ]خدا[  او  وقتی  َدَعاُه؛  »ِإَذا  فرموده:  كه  است  اين  آورده  دعا  برای  كه  ديگری  قيد 
را مستجاب می كند كه  متعال وقتی دعا  بفهماند خداوند  آن است كه  برای  بخواند«؛اين 
دعا كننده به راستی او را بخواند؛ نه اينكه در دعا رو به خدا كند و دل به اسباب ظاهری 
داشته باشد و اين وقتی صورت می گيرد كه اميد دعاكننده از همه اسباب ظاهری قطع شده 
باشد؛ يعنی بداند كه ديگر هيچ كس و هيچ چيز نمی تواند گره از كارش بگشايد. آن وقت 

است كه حقيقتا متوجه خدا می شود و در كمال صياقت تنها او را می خواند.2
نکته ها

1. از شرايط استجابت دعا آن است كه حال دعا كننده، حال اضطرار باشد؛ يعنی تمام 
درهای عالم اسباب به روی خود بسته  شده و كارد به استخوانش رسيده بيند و يقين داشته 
باشد تنها كسی كه می تواند قفل مشكالت او را بگشايد و بن بست ها را برطرف سازد، تنها 

و تنها ذات پاک خداوند است و نه غير او.3
2. »حالت اضطرار دعا كننده«، »توجه و خواندن اختصاصی خداوند متعال بدون توجه 
به غير او« و »سوء بودن وضعيت موجود«، سه شرطی هستند كه بنابر همين آيه كريمه، در 

صورت محقق شدن هر سه آنها با هم دعا مستجاب خواهد شد.

1 . نمل: 62. 
2 . ر.ک: المیزان؛ ج 15، ص 381.

3 . تفسیر نمونه؛ ج 15، ص520 – 521.
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فراز انتخابي جزء  بیست و یکم

لََعلَُّهْم  َعِمُلواْ  الَِّذى  بَْعَض  لُِیِذیَقُهم  النَّاِس  َأْیِدى  َكَسَبْت  بَِما  الَْبْحِر  َو  الْبَرِّ  فِی  الَْفَساُد  »َظَهَر 
َیْرِجُعوَن«1

تباهی  ترجمه: به سبب اعمال زشتی كه مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و 
در خشكی و دريا نمودار شد تا خداوند كيفر برخی از آنچه را كه انجام داده اند به آنان 

بچشاند؛ شايد از گناه و طغيان  برگردند.
تفسیر: اين آيه ويژه يك زمان يا يك مكان و يك واقعه خاص نيست؛2 در نتيجه مراد 

از »الْبَرِّ َو الَْبْحِر« همان معنای معروف است كه همه روی زمين را در بر می گيرد.
گرفته  فرا  را  منطقه ای  كه  است  عمومی  بالهايی  و  مصايب  زمين،  در  فساد  از  مراد 
و غارت ها؛  واگيردار، جنگ ها  بيماری های  زلزله، قحطی،  مانند  نابود می كند؛  را  مردم  و 
خالصه هر باليی كه نظام آراسته و صالح جاری در عالم را بر هم  زند و زندگی خوش 
انسان ها را از بين ببرد. آيه شريفه می فرمايد: اين فساد ظاهر در زمين، بر اثر اعمال مردم 

است؛ يعنی به دليل شركی است كه می ورزند و گناهانی است كه می كنند.3
آنها( در  )نه همه  آنها  از  بعضی  اثر  دنيوی گناهان و چشاندن  پيامد  به  ناظر  آيه  اين 

دنياست و نسبت به عذاب و پيامدهای اخروی گناهان ساكت است.
اما اينكه فرمود: »بَْعَض الَِّذى َعِمُلواْ: بعض اعمالشان را« به اين دليل است كه خداوند 
متعال از بيشتر گناهان آنها صرف نظر كرد و فرمود: »َوما َأصابَُكْم ِمْن ُمِصیَبٍة َفِبما َكَسَبْت 

َأْیِدیُكْم َو َیْعُفوا َعْن َكِثیٍر«.4
در پايان به دليل اين كار اشاره می كند و می فرمايد: ما اين كار را می كنيم تا شايد اينها 

از شرک و گناهانشان دست برداشته و به سوی توحيد و اطاعت برگردند.5
نکته ها

1. هر كار نادرست چه در مقياس محدود و چه گسترده، واكنش نامطلوبی دارد؛ مانند 
اينكه دروغ، سلب اعتماد می كند و خيانت در امانت، روابط اجتماعی را بر هم می زند و 

1 . روم: 41. 
2 . به دلیل به ظاهر الفاظش که عام هستند. المیزان؛ ج 16، ص 195.

3 . عالمه طباطبایی; در آیه 96 اعراف و نیز در مباحث نبوت جلد دوم المیزان، ثابت می کند که بین اعمال مردم و 
حوادث عالم رابطه مستقیم هست که هر یک متاثر از صالح و فساد دیگری است. 

4 . آنچه از مصائب به شما می رسد به دلیل کارهایی است که خودتان کردید و این در حالی است که خدا از بسیاری از 
گناهانتان گذشت می کند.)شوری: 30(.

5 . ر.ک: المیزان؛ ج 16، ص 195-196.
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اين همان رابطه گناه و فساد است كه اين آيه به آن اشاره دارد.1
2. از روايات اسالمی استفاده می شود كه آثار شوم بسياری از گناهان، حداقل از نظر 
طبيعی شناخته شده نيست؛ مثال در روايات آمده است: قطع رحم، عمر را كوتاه و خوردن 

مال حرام، قلب را تاريك و زنا سبب كوتاهی عمر و كمی روزی می شود.2
فراز انتخابي جزء  بیست و دوم

َأْمِرِهْم   ِمْن  ُة  یَرَ الْخِ ُم  لَهُ َیُكوَن  َأْمًرا َأن  َوَرُسولُُه  ِإَذا َقضَی اهلل  ُمْؤِمَنٍة  َواَل  لُِمْؤِمٍن  »َوَما كَاَن 
ِبیًنا«3 َوَمن َیْعِص اهللَ َوَرُسولَُه َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل مُّ

ترجمه: هنگامی كه از جانب خدا و پيامبرش حكمی صادر شد همه بايد به آن گردن 
نهند و مردان و زنان با ايمان مختار نيستند كه آن را بپذيرند و يا به گونه ای ديگر عمل كنند 

و هركس خدا و پيامبرش را نافرمانی كند، يقيناً به صورتی آشكار گمراه شده است.
تفسیر: مراد از قضای خدا، حكم شرعی اوست كه آن را به وسيله يكی از فرستادگان 
واليی  دستورات  و  احكام  رسول،  قضای  از  منظور  و  می كند  بيان  بندگان  برای  خود 
اينكه رسول خدا6 به دليل واليتی كه خدا  )حكومتی( اوست و آن عبارت است از 
برايش قرار داده4، در شأنی از شئون بندگان، دخل و تصرف كند؛ مانند حكم به اينكه چه 
كسی فرمانده لشگر باشد. بايد توجه داشت كه اين احكام واليی رسول خدا6، جعل 
حكم شرعی نيست؛ زيرا آن مختص به خدای تعالی است و او در اين زمينه تنها بيان كننده 

وحی است.
در ادامه می فرمايد: در چنين مواردی كه خدا و رسولش در آن امر و دستوری دارند؛ 
مومنين حق ندارند به اختيار استناد كرده و هر گونه كه خواستند عمل كنند؛ بلكه بايد دقيقا 
مطابق دستور صادره عمل نمايند.5 اين درست مانند آن است كه يك طبيب ماهر به بيمار 
و  باشی  تسليم محض  برابر دستوراتم  در  كه  تو می پردازم  درمان  به  بگويد: در صورتی 
دخالتی در دستورات من نكنی! كه اگر دخالت كردی، بيماری تو شدت می يابد. از اين رو 
در پايان آيه می فرمايد: كسی كه از دستور خدا و پيامبرش نافرمانی كند، گرفتار گمراهی 
آشكاری شده است؛ زيرا فرمان خداوند متعال و فرستاده او را كه ضامن خير و سعادت 

اوست، ناديده گرفته و چه ضاللتی از اين آشكارتر؟!6
1 . تفسیر نمونه؛ ج 16، ص 456.

نَا َخْمُس ِخَصاٍل یَْذَهُب بَِماِء الَْوْجِه َو یُوِرُث الَْفْقَر َو یَْنُقُص  2 . مانند این روایت که نبی مکرم اسالم6 فرمود: »فِي الزِّ
ْحَمَن َو یَُخلُِّد فِي النَّار«: زنا پنج ضرر دارد: آبرو را می برد؛ باعث فقر می شود؛ عمر را کوتاه می کند؛  الُْعُمَر َو یُْسِخُط الرَّ

خشم خداوند را بر می انگیزد و انسان را در جهنم جاودان می گرداند. )کافی؛ ج 5، ص 542(.
3 . احزاب: 36. 

4 . آیه  »النَّبِيُّ أَْولی  بِالُْمْؤِمنِیَن ِمْن أَنُْفِسِهْم« از این والیت که خدا برای رسول گرامی اسالم قرار داده خبر می دهد.
5 . ر.ک: المیزان؛ ج 16، ص 321.

6 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 17، ص 318-319.
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نکته ها
1. روح اسالم، تسليم است؛ آن هم تسليم بی قيد و شرط در برابر فرمان خداوند متعال 
و كسانی كه او امر به اطاعت از آنها كرده است. اين معنی در آيات مختلفی از قرآن كريم 

مانند همين آيه مورد بحث منعكس شده است.
2. بديهی است كه نه خدا نيازی به اطاعت و تسليم مردم دارد و نه پيامبر چشم داشتی 
به فرمانبرداری. اين اطاعت بی چون و چرا  در حقيقت گامی است برای رسيدن به مصالح 
كه  خدا  ولی  نمی شود؛  خبر  با  آن  از  آدمی  آگاهي،  محدود بودن  اثر  بر  گاهی  كه  واقعی 

می داند آن را به وسيلة پيامبرش به آگاهی مردم طالب سعادت می رساند.1
3. اين تسليم و تبعيت، در حقيقت تبعيت جاهل از عالم است كه تمام عقالی عالم آن 
را پذيرفته و به آن عمل می كنند؛ مانند تسليم محض بيمار عاقل در برابر دستورات پزشك 

دلسوز.

فراز انتخابي جزء  بیست و سوم

َت َأْم ُكنَت ِمَن الَْعالِیَن* َقاَل  »َقاَل َیا ِإْبِلیُس َما َمَنَعَک َأن َتْسُجَد لَِما َخَلْقُت بَِیَدىَّ  َأْسَتْكبَرْ
َفِإنََّک َرِجیٌم* َوِإنَّ َعَلْیَک  ا  نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطیٍن* َقاَل َفاْخُرْج ِمنْهَ ْنُه  َخَلْقَتنِی ِمن  َأنَا َخیْرٌ مِّ

یِن«2 لَْعَنتِی ِإلیَ  َیْوِم الدِّ
ترجمه: خداوند متعال فرمود: ای ابليس! چه چيز مانع شد بر مخلوقی كه من آفريدم، 
سجده نكني؟ تكبر ورزيدی، يا باالتر از آن بودی كه فرمان سجود به تو داده شود؟ ابليس 
]گزينه اول را انتخاب كرد و[ گفت: من از او )آدم( بهترم؛ زيرا مرا از آتش آفريده ای و او 
را از گل . خداوند به او فرمود: از صفوف مالئكه و از آسمان برين بيرون رو كه تو رانده 

درگاه منی و مسلما لعنت من بر تو تا روز قيامت ادامه خواهد يافت .
آيه خلقت بشر را به دست خود نسبت داده و فرموده: »َخَلْقُت  اين  اينكه در  تفسیر:  
: من آن را با دست های خود آفريدم«؛ به اين منظور بوده كه برای آن شرافتی اثبات  بَِیَدىَّ
نموده، بفرمايد: هر چيز را به دليل چيز ديگر آفريدم؛ ولی آدم را برای خودم خلق كردم. 
آيا  اين است:  استفهامی است توبيخی و معنايش  الْعالِیَن«؛  ِمَن  ُكْنَت  َأْم  جمله »َأْسَتْكَبْرَت 
بزرگ تر  كار  اين  از  را  خود  شأن  و  می شد  عارت  كه  بود  بابت  اين  از  نكردنت  سجده 
می دانستی؟ و يا اينكه به راستی شأن تو اجل از اين عمل بود و تو از كسانی بودی كه قدر 

1 . همان.
2 . ص: 78 – 75. 
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و منزلت شان باالتر از آن است كه مامور به سجده بر آدم شوند؟1
پاسخی است كه ابليس از پرسش خدا داده و دليل سجده نكردن خود را بيان می كند 
اين است: من شرافت ذاتی دارم؛ چون مرا از آتش خلق كرده ای و آدم مخلوقی است از 
ِگل. با اين نافرمانی و عذر بدتر از گناهی كه ابليس آورد )انكار ربوبيت مطلقه خداوند 

متعال( از درگاه الهی رانده شد و تا  قيامت از رحمت حق به دور ماند.
نکته ها

1. در پاسخ ابليس اشاره ای است به اينكه از نظر ابليس اوامر الهی به خودی خود الزم 
االجرا نيستند؛ بلكه فرامين الهی وقتی الزم االطاعة هستند كه حق باشند و چون امرش به 
سجده كردن، حق نبود پس اطاعتش هم واجب نبود. برگشت اين حرف به اين است كه 
ابليس اطالق مالكيت خدا و حكمت او را قبول نداشته و اين همان اصل و ريشه ای است 
كه تمامی گناهان و عصيان ها از آن سرچشمه می گيرد؛ چون معصيت وقتی سرمی زند كه 
صاحبش با انكار ربوبيت خدا و با اين توجيه كه ارتكاب معصيت بهتر از ترک آن است، 

از حكم الهی سرپيچی كند.2
2. اين مجازات سنگين برای ابليس تنها برای ترک يك سجده نبود؛ آنچه باعث اين 
سقوط و لعنت ابدی ابليس شد، استكبار او بود. استكباری كه با اظهار نظر و استدالل در 
برابر امر الهی وجودش ثابت شد. اگر استدالل ابليس را تحليل كنيم، سر از كفر عجيبی 
در می آورد. او با اين سخن خود در حقيقت به خدا گفت: برخی از دستورات تو اساس و 
پايه درستی ندارد )انكار حكمت الهی( و نيز برخی از دستورات تو كاماًل نادرست است؛ 

معاذاهلل جاهالنه است )انكار علم الهی( و من بهتر از می فهمم.
3. كسی كه عالمانه و از روی عمد مرتكب معصيت می شود، در حقيقت همان راهی 
را رفته است كه ابليس رفته؛ يعنی به خدا می گويد: تو گفته ای نكن؛ ولی نظر من اين است 

كه انجام اين كار اشكالی ندارد و بعد مرتكب می شود.

فراز انتخابي جزء  بیست و چهارم
ِمیُع الَْعِلیُم«3 ْیَطِن نَْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاهلِل  ِإنَُّه ُهَو السَّ ا َینَزَغنََّک ِمَن الشَّ »َوِإمَّ

ترجمه: و اگر وسوسه ای از سوی شيطان تو را تحريك كرد، به خدا پناه ببر؛ زيرا كه او 
شنوا و داناست.

1  المیزان؛ ج 17، ص 225-226.
2 . ر.ک: همان

3 . فصلت: 36. 
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تا  است  حيوان  عقب  يا  پهلو  به  تازيانه زدن  يا  و  سيخ  معنای  به  نزغ«  كلمه»  تفسیر: 
تحريك شود و تندتر برود.1 مراد از »نزغ« در اينجا همان وسوسه هايی است كه شيطان به 

وسيله آنها آدمی را به سوی گناه تحريك می كند.
»استعاذه« به معنای پناه بردن است؛ بنابراين پيام آيه اين است: هر وقت ديدی شيطان 
در كارت وسوسه می كند، از شيطنت او به خدا پناه ببر؛ زيرا خدا، شنوا به درخواست تو و 

دانا به حال توست.2 
نکته ها

دارد،  خدا  رضای  جلب  و  سعادت  سوی  به  انسان  كه  درازی  و  دور  مسير  در   .1
تنها  انسان  كرده اند.4  كمين  آنجا  در  شياطين  كه  دارند3  وجود  صعب العبوری  گردنه های 
هرگز توانايی پيمودن اين راه را ندارد؛ بنابراين بايد دست به دامن لطف الهی زند و در 
لطف و  پناهگاه  به  تمام وجود  با  او می شود،  تباهی  يا  انحراف  باعث  كه  مواقع خطری 

حمايت الهی پناهنده شود.5
لب  بر  را  الَرجیمِ «  الّشیطاِن  ِمَن  بِاهلل  »َأُعوُذ  ذكر  اينكه  می كنند صرف  گمان  برخی   .2
است  شيطان  تأثير وسوسه های  از  همان مصون ماندن  كه  مطلوب  به هدف  كنند،  جاری 
می رسند؛ غافل از اينكه اين كار مانند اين است كه انسان با شنيدن آژير خطر، به جای 
پناه بردن به پناهگاه، در معرض حمله بايستد و مدام زير لب بگويد: من به پناهگاه می روم. 
بايد توجه داشت كه اين ذكر در واقع يك دستور العملی است كه بايد گفت و به مضمون 

آن عمل كرد و در مواقع خطر با تمام وجود به خداوند متعال پناهنده شد.

فراز انتخابي جزء  بیست و پنجم
ا  ثمُ َّ ِإلیَ  َربِّكمُ ْ ُتْرَجُعوَن«6 »َمْن َعِمَل َصالًِحا َفِلَنْفِسِه  َو َمْن َأَساَء َفَعَلیْهَ

هم  كسی  است.  آورده  بجا  خود  سود  به  آورد،  بجا  صالحی  عمل  كه  كسی  ترجمه: 
سوی  به  شما  همه  سپس  است.  كرده  عمل  او  خود  زيان  به  دهد،  انجام  بدی  كار  كه 

پروردگارتان بازمی گرديد تا حقيقت اعمال خود را بيابيد.
راستا  همين  در  هم  آيه  اين  نمی شوند،  رها  بی اثر  اعمال  هرگز  كه  آنجا  از  تفسیر: 

1 . المیزان؛ ج 17، ص 392.
2 . همان؛

3 . »فاََل اْقتََحَم الَْعَقبََۀ*َو َما أَْدَراَک َما الَْعَقبَُۀ« )بلد :11-12(
4 . »قاَل فَبِما أَْغَویْتَني  أَلَْقُعَدنَّ لَُهْم ِصراَطَک الُْمْستَقیَم« )اعراف: 16(

5 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج20، ص 286.
6 . جاثیه: 15. 
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می فرمايد: هر كس عملی صالح كند، خودش از آن بهره مند می شود و اگر عملی زشت از 
او سر زند، باز اين خود اوست كه از آن متضرر می گردد.1

نکته ها
پاسخی   واقع  در  است.2  آمده  عبارت های مختلف  با  قرآن  آيات  در  كه  تعبير  اين   .1
است به آنها كه می گويند: اطاعت و عصيان ما برای خدا چه سود و زيانی دارد؟ چرا اين 

همه به انجام طاعت و ترک معصيت او اصرار می شود؟! 
اين آيات می گويند: تمام سود و زيان اين امور متوجه خود شماست؛ اين شما هستيد 
كه در پرتو اعمال صالح تكامل می يابيد و به آسمان قرب خدا پرواز می كنيد و اين شما 
ابدی  لعنت  الهی سقوط كرده و گرفتار  پرتگاه غضب  گناه در  اثر جرم و  بر  كه  هستيد 

می شويد.3
2. با استفاده از اين دسته آيات و آياتی مانند: »ِإْن َتْكُفُروا َأْنُتْم َو َمْن ِفي اْلَْرِض َجمیعًا 
لََغِنيٌّ َحمیدٌ «؛4 به دست می آيد كه طاعت و عصيان حتی جميع مردم روی زمين  َفِإنَّ اهللَ 
كمترين نفع يا ضرری را متوجه خداوند متعال نمی كند؛ هر چه سود و زيانی است متوجه 

خود انسان می شود.
فراز انتخابي جزء  بیست و ششم

َو اَل َیْغَتب  ُسواْ  سَّ ِإْثٌم  َواَل تَجَ نّ ِ  ِإنَّ بَْعَض الظَّ نّ ِ  َن الظَّ َكِثیًرا مِّ اْجَتِنُبواْ  َءاَمُنواْ  الَِّذیَن  ا  »َیَأیهَُّ
ِحیٌم«5 اٌب رَّ بُّ َأَحُدُكْم َأن َیْأُكَل لَْحَم َأِخیِه َمْیًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَُّقواْ اهلل ِإنَّ اهللَ َتوَّ بَّْعُضُكم بَْعًضا  َأیُحِ

از  برخی  زيرا  بپرهيزيد؛  مردم   در حق  گما ن ها  از  بسياری  از  ايمان!  اهل  ای  ترجمه: 
گمان ها گناه است و در اموری كه مردم پنهان ماندنش را خواهانند، تفحص نكنيد و از 
يكديگر غيبت ننماييد. آيا يكی از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ 
بی ترديد از اين كار نفرت داريد و از خدا پروا كنيد كه خدا بسيار توبه پذير و مهربان است.

« اول، گمان های بد است كه چون نسبت به گمان های خوب در  نِّ تفسیر: مراد از »الظَّ
ميان مردم بيشتر است؛ بنابراين از آن تعبير به كثير شده و گرنه حسن ظن يا همان گمان 

خير، نه تنها ممنوع نيست، بلكه توصيه هم شده است.6

1 . ر.ک: المیزان؛ ج 18، ص 164 - 165.
2 . مانند »َمْن َعِمَل صالِحًا فَلِنَْفِسِه َو َمْن أَساَء فََعَلْیها« )فصلت: 46( و » إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم أِلَنُْفِسُکْم َو إِْن أََسْأتُْم فََلها« 

)اسرا: 7(.
3 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 21، ص 127-248.

4 . اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید زیانی به خدا نمی رسد؛ زیرا خدا بی نیاز و ستوده است. )ابراهیم: 7(
5 . حجرات: 12. 

6 . »لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموُه َظنَّ الُْمْؤِمنُوَن َو الُْمْؤِمناُت بَِأنُْفِسِهْم َخْیراً«؛ چرا هنگامی که آن نسبت ناروا را شنیدید، مردان و زنان 
مؤمن نسبت به خودشان گمان نیک نبردند، و نگفتند: این تهمتی آشکار ]از سوی منافقان [ است؟! )نور: 12(.
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گمان های بد برخی مطابق با واقعند و برخی مخالف آن. آنچه مسلما گناه است آن 
ِإْثٌم«. وجود  نّ ِ  الظَّ بَْعَض  »ِإنَّ  فرمود:  بنابراين  باشند  واقع  با  مخالف  كه  گمان هايی هستند 
همين دسته از گمان های حرام در بين گمان های بد كافی است تا حكم به پرهيز از تمام 
آنها بشود. بنابراين آيه شريفه، مؤمنين را از هرگونه گمان بدی )خواه موافق با واقع باشد؛ 

خواه مخالف( برحذر می دارد. 
»تجسس« به معنی جستجوگری است كه معموال در امور نامطلوب به كار می رود و 
عاملی است برای كشف اسرار و رازهای نهانی مردم. از آنجا كه اسالم می خواهد مردم 
در زندگی خصوصی خود از هر نظر در امنيت باشند؛ بنابراين هرگز اجازه نمی دهد كه 

رازهای خصوصی آنها فاش شود. 1
است،  قبل  برنامه  دو  نتيجه  و  معلول  حقيقت  در  كه  دستور  آخرين  و  سومين  در 
می فرمايد: هيچ  كدام از شما غيبت ديگری را نكند و برای آنكه قبح و زشتی اين عمل را 
كامال مجسم كند، پرده از راز آن گشوده و حقيقت باطنی آن را بيان كرده است كه همانا 

خوردن گوشت مردار است.
نکته ها

1. از آنجا كه گمان بد بردن، معموالً يك امر غير ارادی است؛ بنابراين نهی در آيه نهی 
از ترتيب آثار است؛ يعنی هر گاه گمان بدی نسبت به مسلمانی در ذهن شما پيدا شد، در 
به آن نكنيد، طرز رفتار خود را دگرگون نسازيد و مناسبات  عمل كوچك ترين توجهی 

خود را با طرف تغيير ندهيد؛ پس آنچه گناه است ترتيب اثر دادن به گمان بد می باشد.2
2. نهی همراه با بيان واقعيت گناه كه نمونه آن در اين آيه در خصوص غيبت آمده، 
برای بازدارندگی بيشتر است و اين مانند آن است كه پدری دلسوز برای اينكه فرزندش به 
بخاری داغ دست نزند، او را چنين نهی كند: دست به بخاری نزن! می خواهی بسوزی؟ كه 
اين نهی به همراه بيان اثر واقعی آن كار، به طور قطع از اثر بازدارندگی بيشتری برخوردار 

است.

فراز انتخابي جزء  بیست و هفتم
َواْلَْواَلِد   اْلَْمَواِل  بَْیَنُكْم َوَتكَاُثٌر فِی  َوَتَفاُخُر   َوِزیَنٌة  ٌو  َولَهْ لَِعٌب  ْنَیا  الدُّ َیوُة  الْحَ َأنََّما  »إْعَلُمواْ 
ِخَرِة َعَذاٌب َشِدیٌد  ا ثمُ َّ َیُكوُن ُحَطاًما َوفِی ااَلْ اُه ُمْصَفرًّ یُج َفتَرَ َب الُْكفَّاَر نََباُتُه ثمُ َّ یَهِ َكَمَثِل َغْیٍث َأعْجَ

ْنَیا ِإالَّ َمَتاُع الُْغُروِر«3 َیوُة الدُّ َن اهلِل َوِرْضَواٌن  َوَما الْحَ َوَمْغِفَرٌة مِّ
1 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 22، ص 181-184.

2 . همان.
3 . حدید: 20. 
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ترجمه: بدانيد زندگی دنيا تنها بازی و سرگرمی و تجّمل پرستی و فخرفروشی در ميان 
شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است؛ همانند بارانی كه محصولش كشاورزان را در 
شگفتی فرو می برد، سپس خشك می شود، به گونه ای كه آن را زردرنگ می بينی، سپس 
تبديل به كاه می شود و در آخرت، عذاب شديد است يا مغفرت و رضای الهی و )به هر 

حال( زندگی دنيا چيزی جز متاع فريب نيست.
تفسیر: »لعب « به معنای بازی قانونمندی است كه اطفال به منظور رسيدن به غرضی 

خيالی آن را انجام می دهند. 
»لهو« به معنای هر عمل سرگرم كننده ای است كه انسان را از كاری مهم و حياتی و 

وظيفه ای واجب باز دارد. 
»زينت« عبارت از آن است كه چيز مرغوبی را ضميمه چيز ديگری كنی تا مردم به 

دليل زيبايی مجذوب آن شوند. 
»تفاخر« به معنای مباهات كردن به حسب و نسب است و »تكاثر در اموال و اوالد« به 

اين معنا است كه شخصی به ديگری فخر بفروشد كه من مال و فرزند بيشتری دارم.1
اين مراحل كه بر زندگی دنيايی حاكم است، حقيقت زندگی دنيا را كه  از ذكر  بعد 
انسان فريب خورده، دل به آن می بندد و چيزی نمی گذرد كه به حكم اجبار همه را از كف 

می دهد، با مثالی كه بيانگر فريبندگی ظاهری دنياست، تشريح و بيان می كند.
نکته ها

1. شيخ بهايی; اين خصلت های پنجگانه را ناظر به مراحل زندگی دنيايی و مرتبت به 
هم می داند:2 نخست: دوران كودكی است كه زندگی او غرق در لعب و بازيست؛ مرحلة 
دوم: نوجوانی فرا می رسد و سرگرمی جای بازی را می گيرد؛ مرحله سوم: جوانی و عشق 
و تجمل پرستی است. از اين مرحله كه بگذرد مرحله چهارم فرا می رسد و احساس كسب 
مقام و فخر در انسان زنده می شود و سرانجام به مرحله پنجم می رسد و در اين مرحله به 

فكر افزايش مال و نفرات و جمع ثروت می افتد.
2. گاهی بعضی از انسان ها شخصيت شان در همان مرحله اول و دوم متوقف می گردد 
تجمل پرستی  دوران  در  يا  و  هستند  معركه گيری  و  سرگرمی  بازی،  فكر  در  پيری  تا  و 
متوقف می گردد و ذكر و فكرشان تا دم مرگ فراهم كردن خانه و مركب و لباس زينتی 

1 . المیزان؛ ج 19، ص 164.
2 . به نقل از المیزان، همان.
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است؛ اينها در حقيقت كودكانی هستند در سن كهولت و پيرانی هستند با روحيه كودک!1
3. البته كسانی كه تحت رهنمودهای قرآن و عترت خود را تربيت كرده باشند، فريب 
به  از هدف وااليی كه  را  آنها  دنيايی نمی تواند  اين مراحل  دنيا را نخورده و  عشوه گری 

دنبال آنند باز دارد.2
فراز انتخابي جزء  بیست و هشتم

ْن َعَذاٍب َألِیٍم* ُتْؤِمُنوَن بِاهلِل َوَرُسولِِه  اَرٍة ُتنِجیكُم مِّ ا الَِّذیَن َءاَمُنواْ َهْل َأُدلُّكمُ ْ َعلیَ  تِجَ »َیَأیهَُّ
لَكمُ ْ  َیْغِفْر  َتْعَلُموَن*  ُكنُتْم  ِإن  لَّكمُ ْ  َخیْرٌ  َذالِكمُ ْ  َوَأنُفِسُكْم  بَِأْمَوالِكمُ ْ  اهلِل  َسِبیِل  فِی  اِهُدوَن  َوتُجَ
َبًة فِی َجنَّاِت َعْدٍن  َذالَِک الَْفْوُز  اُر َوَمَساِكَن َطیِّ ا اْلَنْهَ تِهَ ِرى ِمن تَحْ ُذنُوبَكمُ ْ َوُیْدِخْلكمُ ْ َجنَّاٍت تَجْ

الَْعِظیُم«3
ترجمه: ای اهل ايمان! آيا شما را به تجارتی راهنمايی كنم كه شما را از عذابی دردناک 
نجات می دهد؟ به خدا و پيامبرش ايمان آوريد و با اموال و جان هايتان در راه خدا جهاد 
كنيد. اين ايمان و جهاد اگر به منافع فراگير و هميشگی آن  معرفت و آگاهی داشته باشيد، 
برای شما از هر چيزی  بهتر است؛ زيرا خداوند متعال در اثر آن گناه تان را می آمرزد و شما 
را وارد بهشتی می كند كه از زير درختان آن نهرها جاريند و در خانه هايی منزل می دهد كه 

پاكيزه اند و در بهشت های جاويدان قرار دارند؛ اين است كاميابی بزرگ .
تفسیر: »تجارة« به معنای تصرف در سرمايه به منظور به دست آوردن سود است. در 
اين آيه شريفه ايمان و جهاد، تجارت به حساب آمده كه سرمايه اش جان آدمی و سود آن 

نجات از عذاب دردناک است .
و  عظيم  مهم،  تجارتی  را  آن  اَرٍة«  »تِجَ تجارت  كلمه  نكره آوردن  با  عزوجل  خدای 
جليل القدر معرفی كرده است و در بيان سود آنكه نجات از عذاب است، نوع عذاب را 
هم بيان نكرد تا بفهماند آنقدر بزرگ است كه در بيان نمی گنجد. آن گاه در آيه دوازده به 
بيان مصاديق اين نجات می پردازد كه همان مغفرت و جنت است؛ بنابراين آيات  يازدهم و 

اَرٍة« است.4 دوازدهم در مقام تفسير كلمه »تِجَ
نکته ها

1. در آيه مورد بحث كلمه »ذنوبكم« مطلق آمده؛ يعنی نفرموده است كدام گناه آمرزيده 
شده،  ذكر  كه  شرايطی  با  گناهان  تمامی  بگيريم  نتيجه  می توانيم  اطالق  اين  از  می شود. 

1 . تفسیر نمونه؛ ج 23، ص 352.
کاِة یَخافُوَن یَْومًا تَتََقلَُّب فیِه الُْقُلوُب َو اأْلَبْصاُر«  الِة َو إیتاِء الزَّ ِ َو إِقاِم الصَّ 2 . »ِرجاٌل ال تُْلهیِهْم تِجاَرٌة َو ال بَْیٌع َعْن ِذْکِر اهللَّ

)نور: 37(.
3 . صف: 12 – 10. 

4 . ر.ک: المیزان؛ ج 19، ص 258-259.
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آمرزيده می شود. از اينكه آمرزش را مقدمه داخل شدن در بهشت جاودان ذكر فرموده، نيز 
می توان دريافت تمام گناهان بخشيده می شود؛ زيرا معنا ندارد كسی داخل چنين بهشتی 

بشود، در حالی كه هنوز پاره ای از گناهانش آمرزيده نشده باشد.1
2. بر اساس اين آيه شريفه، آنچه مؤمن به خدا می دهد، متاع ناچيز اين دنيای ناپايدار 
است و آنچه خدا به مؤمن وعده داده تا او را بهره مند سازد، نعمت ها و زندگی جاودان 
است؛ به همين دليل و برای تأكيد بر اين مطلب بود كه در پايان آيه فرمود: »ذلَِک الَْفْوُز 

الَْعِظیُم: اين پيروزی عظيمی است «.2

فراز انتخابي جزء  بیست و نهم

ْبَنا  نَِذیٌر* َقالُواْ بَلیَ  َقْد َجاَءنَا نَِذیٌر َفَكذَّ ا َألَْم َیْأِتكمُ ْ  ْم َخَزنَتُهَ »... كُلََّما ُألِْقَی ِفیَها َفْوٌج َسَألَهُ
َل اهلل ِمن شیَ ٍْء ِإْن َأنُتْم ِإالَّ فِی َضاَلٍل َكِبیٍر* َوَقالُواْ لَْو ُكنَّا نَْسَمُع َأْو نَْعِقُل َما ُكنَّا فِی  َوُقْلَنا َما نَزَّ

ِعیِر«3 اِب السَّ َأصْحَ
ترجمه: هرگاه كه گروهی در جهنم انداخته می شوند، نگهبانانش از آنها می پرسند: مگر 
بيم دهنده ای برای شما نيامد؟ جواب می دهند: چرا آمد؛ ولی ما او را انكار كرديم و گفتيم: 
خدا هيچ چيز نازل نكرده است و شما بيم دهندگان هم در گمراهی بزرگی هستيد. آن گاه 
می گويند: اگر ما به دعوت نجات بخش آنان گوش كرده بوديم يا در حقايق خلقت تعّقل 

كرده بوديم؛ كارمان به اينجا نمی كشيد و االن بين جهنميان نبوديم.
تفسیر: مراد از »َفْوٌج« در اينجا همان كفار و فاسقانی هستند كه آنها را دسته دسته وارد 
جهنم می كنند.4 »خزنة« جمع خازن به معنای نگهبان چيزی است كه ذخيره اش كرده باشند 
و منظور از خزنه در اينجا مالئكه ای هستند كه مامور بر آتشند و انواع عذاب های جهنم را 

تدبير می كنند.
آنها  از  توبيخ  با  جهنم  مالئكه  می شوند،  ريخته  جهنم  به  كه  دسته ای  هر  بنابراين 
پاسخ  در  بود؟  نيامده  برايتان  بترساند،  عذابی  چنين  از  را  شما  كه  كسی  مگر  می پرسند: 
آنها اعتراف می كنند به اينكه نذير برايشان آمد و از آتش دوزخ انذارشان كرد؛ ولی آنها 

تكذيبش كردند و به او افترا بستند.
مراد از »سمع« و »عقل« در اينجا عمل به مقتضای اين دو است. بنابراين معنای آيه اين 

1 . همان.

2 . همان.
3 . ملک: 10 – 7. 

َِّذیَن َکَفُروا إِلی  َجَهنََّم ُزَمراً« ؛ کسانی که کافر شدند دسته دسته به سوی دوزخ سوق داده می شوند.)زمر:  4 . » َو ِسیَق ال
.)71
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می شود: دوزخيان در پاسخ فرشتگان می گويند: اگر ما در دنيا دستورات رسوالن را اطاعت 
كرده بوديم و يا در ادله و معارف آنها تعقل می كرديم، امروز در زمره اهل جهنم نبوديم و 

همانند ايشان در آتش جاودان معذب نمی شديم.1
نکته ها

بهترين  به  اين آيات به اصلی ترين عامل سيهروزی دوزخيان اشاره كرده و آن را   .1
عقل  شنوا،  از يك سو گوش  هم  متعال  می فرمايد: خداوند  می كند.  تحليل  ممكن  وجه 
و فطرت به اينها داد و از سوی ديگر پيامبرانش را با داليل روشن به سوی اينها گسيل 
بهره می بردند،  قرار گرفت،  اختيارشان  ابزار هدايت كه در  اين همه  از  اينها  اگر  داشت؛ 

هرگز سرانجامشان به جهنم ختم نمی شد.
2. روح انسان به مانند زمينی است كه خداوند متعال او را به چشمه درون )عقل( و 
نهر بيرون )وحی( مجهز كرد تا انسان با بهره از اين دو نهال جان خود را بروياند و به ثمر 
برساند؛ اما اگر آدمی با سوء اختيار خود چشمه درون را كور كند و راه را بر نهر بيرون 
ببندد، به هدف مطلوب از خلقت2 نرسيده و به ناچار كوير جان او در آتش خود ساخته 

خواهد سوخت. 

فراز انتخابي جزء  سی ام

ا ِإَذا َما اْبَتَلئُه َفَقَدَر  َمُه َفَیُقوُل َربیّ ِ َأْكَرَمِن* َو َأمَّ ُُّه َفَأْكَرَمُه َو نَعَّ ا ااْلنَساُن ِإَذا َما اْبَتَلئُه َرب »َفَأمَّ
َعَلْیِه ِرْزَقُه َفَیُقوُل َربیّ ِ َأَهانَِن* كاَلَّ ...«3

نعمت  و  می كند  اكرام  آزمايش  برای  را  انسان  متعال  پروردگار  كه  هنگامی  ترجمه: 
می بخشد، او مغرور  شده و می گويد: خداوند مرا گرامی داشته است  و هنگامی كه برای 
كرده   مرا خوار  پروردگارم  مأيوس  شده و می گويد:  بگيرد،  تنگ  او  بر  را  امتحان روزی 

است. هرگز چنين نيست كه شما خيال می كنيد.
مهم ترين  و  است  الهی  عقاب  و  ثواب  معيار  كه  امتحان  مسئله  آيات  اين  در  تفسیر: 
مسئله زندگی انسان محسوب می شود، مورد بحث قرار می گيرد. نخست می فرمايد: انسان 
اين گونه است كه چون مورد اكرام الهی قرار گيرد و بر نعمت های او افروده شود فورا اين 
اقبال مادی را به حساب تقرب خود نزد خداوند گذاشته و از امتحان بودن اين وضعيت 
سخت  اش  مادی  شرايط  قدری  امتحان  برای  كه  هنگامی  نيز  و  می كند  غفلت  موجود 

1 . ر.ک: المیزان؛ ج 19، ص 352-353.
2 . » َوما َخَلْقُت الِْجنَّ َو اْلِنَْس إاِلَّ لِیَْعبُُدوِن « )ذاریات: 56(.

3 . فجر: 17 – 15. 
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می شود، بالفاصله اين وضعيت پيش آمده را دليل بر سقوط ارزشش نزد خدا دانسته و باز 
هم به امتحان بودن آن توجه نمی كند. 

« هر دو پندار را نفی می كند تا انسان را متوجه خطای  در پايان اين بخش با كلمه »َكالَّ
در برداشتش كند و به او بفهماند كه هر دو حالت برای امتحان اوست.1

نکته ها
1. دارايی و يا نداری نشانه قرب يا بعد معنوی نسبت به خداوند متعال نيست. تنها 
مالک در اين زمينه تقواست كه فرمود: »یا َأیَُّها النَّاُس ... ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل َأْتقاُكْم ِإنَّ اهلَل 

َعلیٌم َخبیٌر«2.
2. دريافت نعمت و يا از دست دادن آن برای امتحان است كه غفلت از می تواند انسان 

را به ورطه خطرناک غرور و يا كفر بكشاند.
3. همگان در حال ابتال و امتحان هستند؛ مثاًل آن كه سالمت است، مبتال به سالمت 

است و آن كه بيمار است، مبتال به بيماری است؛ هر دو در جلسه امتحان قرار دارند. 

1 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 26، ص 461-462.
2 . حجرات: 13.
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مقام معظم رهبري در کالم فقها و بزرگان 

ایجاد انگیزه:

1ـ قرآن می فرمايد: »َولَْیَس الِْبُرّ بَِأْن َتْأُتْواْ الُْبُیوَت ِمن ُظُهوِرَها َولَـِكَنّ الِْبَرّ َمِن اَتَّقی َوْأُتوْا 
الُْبُیوَت ِمْن َأْبَوابَِها َواَتُّقواْ اهلل لََعَلُّكْم ُتْفِلُحوَن«1؛ و نيكي آن نيست كه از پشت به خانه ها وارد 
از درش وارد شويد و تقواي، خدا داشته  نيكي آن است كه هر خانه اي را  بلكه  شويد؛ 

باشيد، باشد كه رستگار شويد.
2ـ پيامبر خدا6 فرمودند: »انا مدینه العلم و علي بابها« 

3ـ امام صادق7 می فرمايند: »اِنُّه َمن اََتی البیوَت من ابوابها اِهتدى ومن اََخَذ فی غیرها 
الّردى...«2 هر كس از در خانه درآيد ره يافته و آنكه راهی غير از در پيش  َسَلَک الطریق 

گيرد راه هالكت پيموده است.
3. يعني براي رسيدن به مدينه النبي بايد از باب امامت و واليت وارد شويم. 

يك سئوال اينجا باقي مي ماند و آن اينكه براي رسيدن به مدينه واليت و شهر امامت از 
كدام باب بايد وارد شويم؟

است  ما جواب روشن  بزرگان  ياري روشن  گري هاي  به  و  روايات  در  تأمل  كمي  با 
از باب واليت فقيه وارد شويم و همين موضوع  به مدينه واليت،  بايد براي رسيدن  كه 

ضرورت و اهميت شناخت واليت فقيه را روشن مي نمايد. 
نيستيم، بلكه كام جان خويش را به  ادله واليت فقيه  اثبات  اين گفتار ما درصدد  در 

گهرهاي ناب درياي فضايل مقام معظم رهبري )حفظه اهلل تعالي( سيراب خواهيم نمود.

1 . بقره: 189. 
2 . اصول کافی: ج1، ص257.
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اقناع اندیشه:

تأییدات حضرت امام: 
انتخاب رئيس جمهوری  برای  را  افكار عمومی  نهاد كه  ما منت  بر  متعال  - خداوند 

متعهد و مبارز در خط مستقيم اسالم و عالم به دين و سياست هدايت فرمود.1
- من به شما خامنه ای عزيز تبريك می گويم كه در جبهه های نبرد، با لباس سربازی و 
در پشت جبهه با لباس روحانی به ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سالمت 

شما را برای ادامه خدمت به اسالم و مسلمين خواستارم.2
حاج سيد احمد خمينی; نقل می كند: وقتی كه آيت اهلل خامنه ای در سفر كره ]شمالی[ 
بودند، امام گزارش های آن سفر را از تلويزيون  می ديدند. آن منظره ديدار از كره، استقبال 
مردم و يا سخنرانی ها و مذاكرات ايشان در آن سفر خيلی برايشان جالب بود. امام بعد از 

آنكه اينها را مشاهده كردند، فرمودند: »الحق ايشان شايستگی رهبری را دارند«.3
 - من آقاي خامنه اي را بزرگش كردم.4

آیت اهلل بهاءالدیني )قدس سره(: 
بعد از امام خميني )قدس سره( اگر بشود به كسي اعتماد كرد، اين سيد است.

ساده اي  كار  فقيه  با واليت  مخالفت  مي باشد.  الهي  ذخيره  خامنه اي  آيت اهلل  حضرت 
نيست.5

آیت اهلل علي مشکيني )قدس سره(: 
بر همه مسلمين جهان واجب مؤكد شرعي و عقلي است كه حضرت مستطاب آيت اهلل 
خامنه اي را به فقاهت و واليت امر مسلمين بشناسند كه واجد مقام فقاهت، اجتهاد و حائز 

ساير شرايط واليت است.6
آیت اهلل العظمي اراکي )قدس سره(: 

ملت ايران قدر اين نعمت الهي را مي دانند و اكنون از وارث امام خميني )قدس سره( 
تبعيت مي كنند. انتصاب شايسته حضرتعالي به مقام رهبري، مايه دلگرمي است.7

1 . صحیفه نور؛ ج 5، ص 179.
2 . همان؛ ج 15، ص 41.

3 . کتاب مرجعیت؛ ص 70.
4 . صحیفه نور؛ ج 51، ص 139.

5 . آیت بصیرت؛ ص 131.
6 . همان؛ ص 71.

7 . جرعه نوش کوثر؛ مؤسسه قدر و والیت؛ ص 275.
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آیت اهلل العظمي بهجت )قدس سره(: 
خواب ديدم در مجلسي حضرت امام زمان )عج( با علماء برجسته حضور داشتند كه 
شما ]رهبر انقالب[ وارد شديد، حضرت برخاستند و شما را به كنار خود دعوت كرده، 

شما نشستيد.1
حجت االسالم سيد حسن نصراهلل: 

به موضوع  بي احترامي  لبنان  اساسي  قانون  ما است و در  از عقيده ديني  فقيه  واليت 
واليت فقيه، توهين به اعتقادات ماست و اين را اجازه نخواهيم داد 2

آیت اهلل محمدتقي مصباح یزدی: 
بعد از غيبت كبری يكی از باالترين و بزرگ ترين نعمت هايی كه خداوند بر مسلمانان 

مرحمت فرموده است، نعمت وجود حضرت آيت اهلل خامنه ای است.3
من درباره ويژگي هايي كه خداوند متعال به ايشان عطا فرموده نمي توانم صحبت كنم؛ 
ولي در چند جمله كوتاه فقاهت توأم با تقوي، تيزهوشي با سعه صدر، مديريت توأم با 
تعبد، احتياط توأم با شجاعت و شهامت، روح عبادت، اخالق و اعتماد به نفس توأم با 

توسل به حضرت ولي عصر )عج( در ايشان جمع شده است. 4
آیت اهلل بهلول: 

 در بين مردم به زهد معروفم؛ ولی زهد آيت اهلل خامنه ای بيشتر از من است؛ زيرا من 
چيزی ندارم و زهد می ورزم؛ ولی ايشان در مقامی هستند كه می توانند داشته باشند و زهد 

می ورزند.5

تحریك احساس:
روزي كه آيت اهلل خامنه اي به منزل حضرت آيت اهلل بهاءالدينی رفته بودند، ايشان تا 
شما  ديدار  از شوق  به صبح  تا  را  »تمام شب  فرمودند:  و  كردند  همراهي  را  آقا  در  دم 
نخوابيدم«. بعد از آن ايشان هرچه اصرار مي كنند، مقام معظم رهبري نمي گذارند آيت اهلل 
بهاءالديني دست ايشان را ببوسند. نهايتاً آيت اهلل بهاءالديني مي فرمايند: »اجازه بدهيد من 
دست شما را ببوسم كه وقتي فردا به محضر مادرم زهرا3 مشرف شدم، به ايشان عرض 

كنم من دست وليّ ام را بوسيدم«.
1 . روزنامه کیهان،  شماره 19433، 20/5/88، ص 6. 

2 . کیهان؛ ش 19390، 1388/3/3.
3 . در همایش آب،آئینه،آفتاب؛ 89/03/11.

4 . کیهان؛ ش 19390، 1388/3/30.
5 . آینده روشن؛ 5/17/ 1389.
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خواست عرض ارادتی بكند  ديشب اين طبع، بی قرار شما    
واژه هايم عيادتی بكند  دست كم از دل شكسته تان آقا    
كس نبيند ماللتان آقا!  چشم بد دور، عمرتان بسيار    

تخت باشد خيالتان آقا!  ما نمرديم خون دل بخوری    
چه نيازی به امر يا گفته؟!  چيست روباه در مصاف شير؟!    

می شود خواب دشمن آشفته  تو فقط ابرويی به هم آور    
در تو آرامشی است طوفانی  هست خاموشی ات پر از فرياد   

كرده سرشار از فراوانی  »الذی انزل السكينه« تو را    
پرصالبت، پرعاطفه، پرشور  واژه ها از لبت تراويدند     

عزت، آمادگی، حماسه، حضور  آفريدند در دل مردم     
گرچه از آن مردمش خواندی  اين حماسه همه ز يمن تو بود    

در دل عاشقان خود ماندی  رهبرا! تا ابد ولی محبوب    
قسمِت دشمنان تو سجيل  سهم دلدادگان تو سلوی    

كه ز امت چنين كند تجليل  رهبری نيست در جهان جز تو    
با شعف با شعور با باور  نسل سوم چو نسل اول هست    

هان! »فصل لربك وانحر«  جاری است انقالب چون كوثر    
لطف ها، مهرها، محبت ها  گرچه در باغ سينه ات داری    

تا ابد زير بار بدعت ها!  گفتی اما نمی روی چو حسين    
عطر محراب جمكران گل كرد  ناگهان در نماز جمعه شهر    

بغض تو تا شكست بر لب ها               ذكر يا صاحب الزمان )عج( گل كرد 
جان ناقابلی گمان كردی؟!  جان ايران! چه شد كه جانت را    
اشك ما را چرا درآوردی؟!  آبروی همه مسلمانان     

می دهد عطر يك بغل گل ياس  جسم تو كامل است، ناقص نيست   
َرِحَم اهللُ َعِمی العباس! دستت اما حكايتی دارد...    

رفتار سازي:
در يكی از سفرهايی كه مقام معظم رهبری به مشهد داشتند، مستقيم به زيارت مشرف 
شدند. اتاق تاريكی در انتهای دفتر آقای طبسی است كه مشرف به حرم است و پنجره 
كوچكی دارد كه مقام معظم رهبری آنجا زيارت نامه می خوانند. وقت شام رفتم تا ايشان 
باز  بار دوم رفتم،  را برای شام دعوت كنم، ديدم معظم له در حال گريه و زاری است. 
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ديدم ايشان غرق در توسل است. بار سوم رفتم، باز ايشان را در همان حال ديدم. ما و 
نيروهای حفاظت تصميم گرفتيم ايشان را از آن حال خارج كنيم؛ زيرا ممكن بود - بعد 
از دو ساعت گريه و زاری - برای ايشان اتفاقی بيافتد. اين بار جلوتر رفتم، در را زدم و 
عرض كردم: دوستان منتظرند تا شما تشريف بياوريد. آقا همان طور كه در گريه و توسل 
بودند، بلند شدند و زيارت امين اهلل را شروع كردند. بعد از زيارت و راز و نياز عاشقانه، 

تشريف آوردند.



راه هاي ایجاد شادي و نشاط در خانواده

ایجاد انگیزه:

* روزی پيامبراكرم6 به پيرزنی از طايفه اشجع فرمودند: ای اشجعيه؛ بدان هرگز 
پيرزن داخل بهشت نمی گردد. پيرزن از شنيدن اين حرف اندوهگين شد. بالل از راه رسيد 
فرمود:  بالل  به  كرد. حضرت  نقل  پيامبر  برای  را  زن  وضعيت  آن صحنه،  مشاهده  با  و 
سياه چهرگان هم به بهشت نمی روند. بالل نيز مانند پيرزن اندوهگين گشت. عباس عموی 
پيامبراكرم6  برای  از حالشان، ماجرا را  از آگاهی  آنها گذشت و پس  بر  پيامبر6، 
بازگو نمود. پيامبرفرمودند: پيرمردها هم به بهشت گام نمی نهند. گاه رسول خدا6 هر 
سه را طلبيدند و فرمود: »خداوند اينان را با بهترين شكل ظاهری داخل بهشت می گرداند. 

سپس فرمود: خداوند آنها را در قالب جوانانی نورانی وارد بهشت می سازد.1
   حضرت علي7 مي فرمايد:

»البَْأَس بِالُْمَفاَكَهِة َیُروُح بَِها اِلْنَساُن َعْن نَْفِسِه َو َیْخُرُج َعْن َحدِّ الَْعُبوِس«2: شوخي كردن 
اشكال ندارد، انسان به وسيله آن نفسش را آسوده مي سازد و از حد عبوس شدن خارج 

مي شود.
اندوه مي كاهد و تحمل دشواري ها را آسان تر مي سازد.  خنده و شوخي از بار غم و 
ايمان و شوخ طبعي منافاتي با هم ندارند. پيامبر اكرم6 شوخ طبعي را يكي از نشانه هاي 
اهل ايمان معرفي مي كند و مي فرمايد: »َألُْموِمُن َدِعٌب لَِعٌب َو الُْمَناِفُق َقِطٌب َو َغِضٌب3؛ مؤمن 

شوخ طبع است و منافق اخمو و غضبناک«.
ميان  در  طبعي  متوجه مي شدند شوخ  السالم  عليه  معصوم  امامان  آنكه هرگاه  جالب 

اصحاب شان كاهش يافته است، بدان سفارش مي كردند. راوي مي گويد:
اندک.  ميان شما چگونه است؟ گفتم:  پرسيد: شوخ طبعي در  امام صادق7  روزي 

1  - ابن آشوب ، مناقب آل ابی طالب ، ج 1، ص 148 
2  - ابن ابي الحدید، شرح نهج البالغه، ج 20، ص 339، ح 886.

3  - تحف العقول، ص 49.
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امام فرمود: »چنين نكنيد؛ زيرا شوخ طبعي از خوش خلقي است و تو بدين وسيله برادرت 
 را شاد مي كني و رسول خدا هرگاه مي خواست كسي را شاد كند، با او شوخي مي كرد«.1

 رسول گرامي اسالم هرگاه يكي از صحابه را غمگين مي ديد، با او شوخي مي كرد:
ُجَل ِمْن َأْصَحابِِه ِإَذا َرآُه َمْغُمومًا بِالُْمَداَعَبِة«2: هرگاه رسول  »َكاَن َرُسوُل اهلل6 لََیُسرُّ الرَّ

خدا يكي از اصحاب را غمگين مي ديد، با شوخي كردن او را شاد مي كرد.
و در روايتي ديگر مي فرمايد:

برادرانش  بر چهره  كه  از شخصي  ِإْخَواِنِه«3: خداوند  َوْجِه  ِفي  َس  الُْمَعبِّ ُیْبِغُض  اهللَ  »ِإنَّ 
ترش رويي كند، نفرت دارد.

ارزش شوخ طبعي به اندازه اي است كه امام صادق عليه السالم، مؤمني را كه اين صفت 
نيست، مگر  ]مؤمن[ مؤمن  ُدَعابٌِة«4:  َوِفِیِه  ِإاّل  ُمْؤِمٍن  ِمْن  »َما  نمي داند:  نباشد، مؤمن  او  در 

اينكه در او شوخ طبعي باشد.

اقناع اندیشه:

راه هاي ایجاد شادي و نشاط در خانواده

1. لبخند زدن: 
لبخند زدن در خانه و خانواده، شادي و خوشي مي آفريند و در تجارت خير و بركت 
ناچيز خلق  بهايي  به  و  ندارد  كه هزينه اي  است  نشانة دوستي و محبت  لبخند  مي آورد. 

مي شود. كسي كه لبخند را دريافت مي كند غني و كسي كه آن را مي بخشد، فقير نمي شود.
2. پایه گذاري زندگي بر محبت، صفا وصميميت

جهاز و َمهر زن، مهر است اي دوست                          محبت مغز باشد مابقي پوست
     در آن خانه که نبود مـهربانـي                       جهنم دان و نـامش زندگـاني

خداوند در قرآن به محبت و عالقه اي كه بين زن و شوهر وجود دارد، اشاره فرموده و 
آن را يكي از آيات قدرت خويش مي شمارد و مي فرمايد: 

ًة  َوَدّ َمّ بَْیَنُكم  َوَجَعَل  ِإلَْیَها  لَِّتْسُكُنوا  َأْزَواًجا  َأنُفِسُكْم  ْن  ِمّ لَُكم  َخَلَق  َأْن  آَیاِتِه   »َوِمْن 
ُروَن«5: و يكی از آيات او اين است كه برای شما از  َوَرْحَمًة ِإَنّ ِفي َذلَِک َلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفَكّ

1 .  الکافي، ج 2، ص 663، ح 3.
2 . مستدرک الوسائل؛ ج 8، ص 407.

3 . همان؛ ص 321.
4 . الکافي؛ ج 2، ص 663.

5 . روم: 21.
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خود شما همسرانی خلق كرد تا به سوی آنان ميل كنيد و آرامش گيريد و بين شما مودت 
و رحمت قرار داد و در همين آيت ها هست برای مردمی كه تفكر می كنند.

يكی از روشن ترين جلوه گاه ها و موارد خودنمايی مودت و رحمت، جامعه كوچك 
خانواده است؛ چون زن و شوهر در محبت و مودت مالزم يكديگرند.

غنيمت  بهترين  شوهرشان  براي  زن ها  »بعضي  می فرمايند:  اين باره  در  رضا7  امام 
اكرم6 فرمودند:  پيغمبر  اظهار عشق و محبت كنند.  به شوهرانشان  هستند؛ زناني كه 
بهترين زنان شما زن هايي هستند كه داراي عشق و محبت باشند. امام صادق7 فرمود: 

وقتي كسي را دوست داري، به او خبر بده«.1
امام صادق7 می فرمايد :هركس از دوستان ما باشد به همسرش بيشتر اظهار محبت 

می كند.2
بيشتر  همسرش  به  باشد،  كامل تر  انسان  ايمان  چه  هر  می فرمايند:  پيامبر6  نيز  و 

اظهار محبت می كند.3
3. احترام به همدیگر: 

می رنجد.  آن  شدن  خدشه دار  از  و  است  عالقمند  خويش  شخصيّت  به  انسانی  هر 
رعايت نكردن اين امر مهم، سبب بريدن رشتة محبّت و ايجاد فاصله بين افراد می گردد. 
حفظ حرمت و شخصيت ديگران در گرو احترامی است كه در برخوردها از انسان ظاهر 
می گردد. رعايت اين مسئله به ويژه از سوی كسانی كه با هم انس و الفتی دارند، باعث 

استحكام دوستی و گرمی روابط آنان خواهد شد. 
هرگز نبايد به دليل ارتباط صميمانه و تماس نزديك و خصوصی با ديگران، از اين امر 
مهم غفلت ورزيد. زن و شهر به دليل ارتباط بسيار نزديكی كه با هم دارند، بيش از همه 

موظف به رعايت احترام متقابل و حراست از شأن و منزلت يكديگر هستند.
حفظ آبروی يكديگر، پرهيز از توهين و افشای اموری كه شخصيّت ديگری را تخريب 
به  يكديگر،  نزديكان  و  بستگان  به  دشنام  و  ناسزاگويی  فرياد،  داد،  از  می كند، خودداری 
كار بردن نام و لقب مورد عالقة طرف مقابل، پرهيز از نام بردن هر يك از دو طرف به 
و  احترام  گونه ای  به  كه  عملی  هر  از  و خودداری  می رنجاند  را  ديگر  طرف  كه  الفاظی 
شخصيّت ديگری را خدشه دار می نمايد از مهم ترين اموری است كه بايد به دقّت از سوی 

1 . بحاراالنوار؛ ج 103، ص 235.
2 . همان؛ ص 223.
3 . همان؛ ص 228.
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هر يك از زن و مرد مراعات گردد؛ بلكه در برخی موارد بايد مثل يك واجب شرعی و 
دينی به آن توّجه نمود؛ چون نه تنها گرمی و استحكام زندگی تا حّد زيادی به آنها وابسته 
نهايتاً سبب  از مراعات نكردن آن ممكن است ديگران سوء استفاده كرده و  است، بلكه 

بدآموزی فرزندان گردد.
4. هدیه دادن: 

از جمله چيزهايي كه عشق و محبت مي آفريند، هديه دادن است. هديه با زبان بي زباني 
به طرف مقابل مي گويد: به فكر تو هستم و دوستت دارم.

اميرالمؤمنين7 فرمودند: هديه جلب محبت می كند. 1
رسول اكرم6 فرمودند: به يكديگر هديه بدهيد تا رشته محبت تان استوار شود؛ زيرا 

هديه محبت را می افزايد و كينه و كدورت را از بين می برد.2
- هديه الزم نيست گران قيمت و آن چناني باشد؛ مثاًل در هنگام خشم، لبخند بهترين 
هديه است يا يك جملة محبت آميز، يك شاخه گل، يك قطعه شعر، هدايايی فوق العاده 

مؤثر و بي هزينه اند.
- الزم نيست به دنبال مناسبت خاصي باشيم؛ هر چند سالروز عقد و ازدواج ، سالروز 

تولد، به هنگام برگشت از سفر و... را نبايد از ياد ببريم.  
5. خوش اخالق بودن: 

همسران به دليل معاشرت نزديكی كه پيوسته با هم دارند، بيش از همه نيازمند رعايت 
آنان  از  يك  هر  رفتار  بدی  و  خلق  سوء  می باشند.  بدخلقی  از  پرهيز  و  مهم  اصل  اين 
می تواند محيط زندگی را به جهنمی سوزان مبدل گرداند. بسياری از طالق ها و اختالفات 

همسران، به دليل برخوردار نبودن همسران به اين ويژگي می باشد. 
او  جنازة  تشييع  در  برهنه  پای  با  خدا6  رسول  كه  بزرگی  صحابی  سعدبن معاذ 

شركت كردند، در اثر بدرفتاری با خانواده اش به فشار قبر مبتال گشت.3
امام صادق7 می فرمايند: 

یَدٌة َسِعیَدٌة امرَأٌة ُتكِرُم َزوَجها َو ال ُتؤذِیِه  ُه َو َسِعِ »َملُعونٌَة َملعُونٌَة امَرَأٌة ُتؤذى َزوَجها َو َتُغمُّ
َو ُتطیُعُه فی َجِمیِع َأحوالِِه«4: از رحمت خدا دور و به لعن و نفرين او گرفتار است زنی 

1 . مستدرک الوسایل؛ ج 13، ص 207.
2 . نهج الفصاحه؛ ص 238.

3 . بحار؛ ج 6، ص 220.
4 . همان؛ ج 103، ص 253.



123 فصل ششم: پنج فیش جلسات تبلیغ چهره به چهره

كه شوهرش را اذيّت كرده و اندوهگين می سازد و خوشبخت و سعادتمند زنی است كه 
شوهرش را احترام گذاشته، آزارش ندهد و در همه حال دستورش را پذيرا باشد.

ِنسائَكم، َتدُخُلوا  ِجیرانَُكم وَأكِرُموا  وَألِطُفوا  نُوا أخالَقُكم  »َحِسّ فرمودند:  پيامبر خدا6 
الَجَنَّة بَِغیِر ِحساٍب«:1 اخالقتان را نيكو كنيد و با همسايگان خود مهربان باشيد و زنانتان را 

گرامی بداريد تا بدون  حساب وارد بهشت شويد.
6. کاستن از توقعات: 

پيامبر اكرم6 می فرمايند: 
»َأیَُّما امَرَأٍة لَم َترُفق بِزوِجها َو َحَمَلتُة َعلی ما الَیقِدُر َعَلیِه َو ما الُیِطیُق لَم ُتقَبل َمنها َحَسَنٌة 
َو َتلَقی اهللُ َو ُهَو َعَلیها َغضباُن«2: هر بانويی كه با همسر خويش مدارا نكند و او را بر انجام 
كاری كه در توانش نبوده و طاقت آن را ندارد، وادارد، هيچ حسنه و كار نيكی از او قبول 

نخواهد شد و در قيامت خدا را در حالی كه بر او غضبناک است، مالقات می كند.
حضرت فاطمه زهرا3 در طول زندگی از همسر بزرگوارشان اميرمؤمنان7 چيزی 
گرسنه  معصومشان  فرزندان  و  خود  روز  چندين  گاهي  حتّی  نمی كردند؛  درخواست 
جويا  را  آن  دليل  حضرت  كه  هنگامی  و  نمی شدند  يادآور  حضرت  آن  به  و  می ماندند 

می شدند، پاسخ می دادند: 
»پدرم رسول خدا6 مرا نهی فرمودند كه از شما چيزی طلب نمايم«.3

7. پيشقدمي در عذرخواهي:
   پيامبر گرامي اسالم6 مي فرمايند:

خدا  رضاي  براي  و  كند  تواضع  ديگران  برابر  در  و  كند  دستي  پيش  كه  كس  »آن 
عذرخواهي كند. خداوند او را بزرگ  مي كند«.

  پيامبر6 به امام علي7 مي فرمايند:
  »يا علي شفاعت من بر آن شخص نمي رسد كه عذر كسي را كه از عملش اظهار 

بيزاري مي نمايد، نپذيرد؛ چه عذرخواهي او از روي راستي باشد و چه از روي دروغ«.
8. سپاسگزاری و قدردانی:

در حديث است كه امام سجاد7 فرمودند:
در روز قيامت خداوند متعال خطاب به بعضی از بندگانش می فرمايد:

1 . وسائل الشیعۀ؛ ج 1، ص 301.
2 . مکارم االخالق؛ ص 414.

3 . بحار؛ ج 43، ص 59.
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خداوند  پرداختم.  تو  شكر  به  من  می كند:  عرض  كردی؟  قدردانی  كس  فالن  از  آيا 
می فرمايد: چون از او قدردانی نكردی، شكر مرا نيز بجا نياوردی. آن گاه فرمودند:

»َأشَكُرُكم هلِل َأَشَكُرُكم لِلّناِس«1: هر يك از شما كه بيش از همه سپاسگزار مردم باشد، در 
واقع از همه كسی بيشتر خدا را شكرگزاری كرده است«. 

بايد  ديگران  از  بيش  احترام و اخالق خوش  بسان دوستی،  نيز  مهم  امر  اين  رعايت 
مورد توّجه و اهتمام همسران قرار گيرد.

امام صادق7 می فرمايند:
كنند[،  خدمتی  يا  ]و  دهند  چيزی  او  به  اگر  كه  است  بانويی  آن  شما  زنان  »بهترين 

سپاسگزاری نمايد و چنان چه از او بگيرند، راضی و خشنود باشد«.2
باعث  و  آنان محروم  از خيرخواهی  را  انسان  ديگران،  نيكی  و  احسان  ناديده گرفتن 

زوال نعمت و نابودی كارهای نيك خود آدمی می گردد.
امام صادق7 فرموده اند:

َفَقد َحِبَط َعَمُلها«3: هر زنی به  »َأیُّما امَرَأٍة قالَت لَِزوِجها : ما َرَأیُت َقطُّ ِمن َوجِهَک َخیراً 
شوهرش بگويد: هرگز از تو خيری نديده ام، اعمالش ضايع گرديده و از بين می رود.

9. شادکردن فرزندان: 
شادكردن فرزندان سبب شادي و نشاط در زندگي بين زن و شوهر مي شود.

پيامبر6 فرمودند: »بهشت را خانه اي است به نام خانة شادي، كسي در آن داخل 
نمي شود مگر آنكه كودكان را شاد كند«.  4    

10. تقسيم کار:
زن و مرد در طول حيات خود، رفيق راه و يار و ياور يكديگرند. در غم ها و شادی ها 
شريك و بار زندگی بر دوش مشترک آنهاست. هر دو با تمام توان خويش می كوشند تا 

زمينه را برای فراهم كردن محيطی پر از مهر و صفا مساعد كنند.
حضرت  و  اميرمؤمنان7  كه  می كنند  نقل  خود  بزرگوار  پدر  از  صادق7  امام 

فاطمه3 در مورد تقسيم كارهای منزل از رسول خدا6 استمداد جستند.
آن حضرت كارهای داخل منزل را بر عهده حضرت فاطمه زهرا3 و امور مربوط به 

1 . کافي؛ ج 2، ص 81.
2 . بحار؛ ج 103، ص 239.
3 . وسایل ؛ ج 20، ص 172.

4 . کافي؛ ج 6، ص 49.



125 فصل ششم: پنج فیش جلسات تبلیغ چهره به چهره

بيرون خانه را به حضرت علی7 واگذاشتند.
حضرت فاطمه3 خرسندی خود را از اين مسئله چنين بيان كرده اند: »َفال َیعَلُم ما 
جاِل«1: جز  ُروِر ِإاّل اهللُ بِإكفائی َرُسول اهلِل َصلَّی اهللُ َعَلیِه َو آلِِه َتَحُمَل َأرقاِب الِرّ َدَخَلنی ِمَن السُّ
خداوند كسی نمی داند كه من چقدر خوشحال شدم از اينكه پدرم مرا از انجام كارهای 

بيرون خانه و سروكار داشتن با مردان كفايت فرمود.
حضرت صادق7 در ارتباط با همين تقسيم كار فرموده اند:

»اميرمؤمنان پيوسته هيزم فراهم می كردند، كشيدن آب از چاه و جارو نمودن را شخصًا 
نان  به كار آسيای آرد و خمير كردن و پختن  بودند و همواره فاطمه زهرا3  عهده دار 

می پرداختنند«.2

تحریك احساس:
به  پدرم در زمستان  نقل مي فرمود: يك شب  تهراني  آقاي  آيت اهلل حاج جواد  فرزند 
حرم مشّرف شدند و ديروقت برگشتند. دست كردند توي جيب شان، ديدند كه كليد منزل 
راه هاي  كنيم؟  كار  بّچه ها خوابيده اند. چه  اتاق هم خاموش است و  .چراغ  نياورده اند  را 
مختلفي وجود دارد: دست مان را بگذاريم روي زنگ، يك زنگ بزنيم، اگر بيدار نشدند، دو 
تا، … باالخره بيدار مي شوند. توي زمستان و آن سرماي استخوان سوز مشهد كه نمي شود 
درون كوچه ماند. ايشان هيچ كدام از اين كارهايي كه اگر بنده بودم، مي كردم را نكردند. 
سحر براي نماز بلند شديم، ديديم آقا نيامده اند. سراسيمه بيرون رفتيم، ديديم ايشان در آن 
سرما داخل كوچه قدم مي زنند! گفتيم آقا چرا به داخل خانه نيامديد؟« كليد نداشتم.»خوب 
كنم.»خوب،  بيدار  از خواب  را  بزنم و شماها  در  ندادم  اجازه  به خودم  نزديد؟«  چرا در 
بياييد و من را پيدا نكنيد؛ دلواپس شويد«. اين  به خانه اقوام مي رفتيد. »ممكن بود شما 
پيرمرد در سرماي سخت مشهد استخوان هايش فشرده شده بود و مي لرزيد؛ اّما حاضر نشد 
خانواده اش را از خواب بيدار كند!! اين را مي گويند رحمت و دلسوزي نسبت به همسر. 

موّدت »ابراز« اين نكته است كه من نمي خواهم او را از خواب بيدار كنم3.

رفتار سازی:
به  كه  است  پسنديده  و  نيكو  مهربان! چه  مادران  و  پدران  عزيز!  برادارن و خواهران 
قول معروف، با قاضي كردن كاله خويش و با اندكی تأّمل و نهيبی بيداركننده به خود، به 

1 . وسایل؛ ج 20، ص 172.
2 . همان؛ ص 222.

3 . هفته نامه پرتو؛ ش1382/5/27-192.
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هوش آييم و كانون پر مهر و صفای خانه و زندگی را عرصه تاخت و تاز ابليس مطرود 
و نفس سركش و ويرانگر قرار نداده، سرنوشت خود و فرزندان خويش را دست خوش 

خواسته های غير مشروع خود نسازيم.
حتّی  كه  روزمره  شخصی  كارهای  ابتدايی ترين  برای  بانوان  گرفتن  خدمت  به 
و  مهمانی ها  تحميل  می آيند،  بر  آن  عهده  از  سادگی  به  نيز  انسان ها  ضعيف ترين 
بهانه گيری  مردان،  سوی  از  آنان  طاقت  و  توان  فوق  و  منطق  از  دور  شب نشينی های 
گرفتن  نظر  در  بدون  ماشين،  و  مسكن  لباس،  تهيه  زمينه  در  مختلف  درخواست های  و 
امكانات مادی مردان از سوی بانوان كه با هيچ معيار شرعی و اخالقی سازگار نيست و 
صدها مورد از اين قبيل كه مرد يا زن را نسبت به ادامة زندگی مشترک بی رغبت و دلسرد 
می نمايد، از جمله مواردی است كه با خويشتن داری، مراقبت و تأّمل در عواقب سوء آن 

بايد به شدت از آنها بپرهيزد.



موسیقي و آثار آن

ایجاد انگیزه:
نور، صدا، حركت! 

امروزه خيلی سخت می شود يك اسباب بازی پيدا كرد كه يكی از اين سه تا را نداشته 
باشد، چه برسد به هر سة آنها. ما از كودكی هر چه به ياد می آوريم، اين بوده كه توپ، 
روشن  را  آن  وقتی  كه  شده  ساخته  توپی  يك  اينكه  است.  بازی كردن  و  قل دادن  برای 
می كنيم، يك موسيقی خيلی تند و كلی چراغ های ليزری با هم روشن می شوند و روی 

ذهن بچه رژه می روند، چه كمكی به رشد او می كند نمي دانم!
 خيلی توصيه شده است كه به ويژه در سه سال اول زندگی، فضاي زندگي كودک 
بايد سرشار از آرامش باشد. حتی بهتر است وسايل تزئينی را از خانه جمع كنيد و به بچه 
اجازه دهيد با آرامش، بازی كنند كه نه پدر و مادر  نگران شكستن چيزی باشند و نه او با 

انبوهی از تزئينات روبرو باشد. چه برسد به اين همه نور، صدا، حركت!
اگر هدف از آمدن ما بندگی است و طی مسيری به سوی حضرت حق، پس چرا از 
ماه های اول تولِد اين نوگالن باغ بهشت، بايد گوش شان را پر كنيم از آهنگ هايی كه نه آنها 

را به اين هدف نزديك می كند و نه تأثير مثبتی بر روح شان می گذارد. 

اقناع اندیشه:
و  نگهبانی  كه  آنچه  محافظت  در  سستی كردن  و  كوتاهی  از  است  عبارتند  بی غيرتی 
نگهداری آن الزم است؛ مثل دين، آبرو، اوالد، اموال و... كه از هالک كنندگان بزرگ و از 

صفات خبيث می باشد. 
به  دارند.  بی غيرتی محسوب مي شوند؛ ولي شّدت و ضعف  از عوامل   همه گناهان 
اين معنی كه بعضی گناه ها بيشتر و بعضی كمتر انسان را به سمت بی غيرتی می كشاند. در 
اصل بی غيرت كردن انسان، همه گناه ها با هم برابرند. گناهان مختلف به ويژه گناهان چشم 
انسان  نامحرم در عقل  به  و گوش و غذاهای حرام سبب می شوند پستی و رذالت نگاه 
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توجيه شود و كم كم عقل اين گناه عظيم را برای روح مفيد نداند و به آن بی توجه شود. 
شّدت اين گناهان باعث می شود كه انسان به تدريج از نگاه ديگران به ناموس او ناراحت 
و عصبانی نشود و يا حتی آن را بد نداند و اين همان بی غيرتی است و تنها راه درمان آن 
كنترل قوای ظاهری )چشم، گوش و...( و قوای باطنی )فكر، قلب و...( از گناه است تا با 

اين كنترل، افكار و تصورات عقل در چارچوب دين قرار بگيرد.
موسيقی حرام نقش بسيار مهمی در كم غيرتی و بی غيرتی انسان خواهد داشت. 

امام صادق7 فرمود: 
چنان  وارد شده،  شیطان  پخش شود،  موسیقی  نوای  روز  منزلی چهل  در  »اگر 
بردارد، آن چنان که حتی  او  از  را  ناموس  قدرت نمایی کند که غیرت و حفظ 

اگر به ناموس وی هم تجاوز شود، در نزد او اهمیتی ندارد«.1

انواع مواد مخّدر: 
الف: گاهی به وسيله دهان و نوشيدن وارد بدن انسان می شوند. )مثل شراب(

ب: گاهی به وسيله بوييدن و حس المسه وارد بدن انسان می شوند. )مثل هروئين(
ج: گاهی به وسيله تزريق وارد بدن انسان می شوند. )مثل تزريق مرفين(

د: گاهی به وسيله حس سامعه )شنيدن( وارد بدن انسان می شوند. )مثل غنا و موسيقی 
حرام(؛ به همين دليل گاهی غنا و آهنگ های مخصوص، چنان افراد را در نشئه فرو می برد 

كه حالتی شبيه به مستی به آنها دست می دهد.
توجه دقيق به بيوگرافی مشاهير موسيقی دانان نشان می دهد كه در دوران عمر به تدريج 
دچار ناراحتی های روحی گرديده اند تا آنجا كه رفته رفته اعصاب خود را از دست داده 
و عده ای مبتال به بيماری های روانی شده و گروهی مشاعر خود را از كف داده و به ديار 
جنون رهسپار شده اند، دسته ای فلج و ناتوان گرديده،  بعضی هنگام نواختن موسيقی درجه 

فشار خونشان باال رفته و دچار سكته ناگهانی شده اند.2 
اخبار و گزارشات زیر تنها گوشه اي از واقعيت است:

 در ايالِت »لتيل راک« آمريكا، جواني كه پيانو ياد مي گرفت، نغمات موسيقي چنان در 
روح آن جوان هيجان ايجاد كرد كه بدون دليل از جاي برخاست و با 19 ضربه چاقو معلم 

خود را از پاي درآورد.3 
»باخ«، موسيقي داِن اتريشي، به اختالل حواس و كوري گرفتار شد.

1 . وسائل الشیعه؛ ج 12، ص 232؛ کافی ، ج 6، ص 433.
2 . تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب؛ ص 265.

3 .  روزنامه اطالعات؛ شماره 9622.
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 »فردريك هندل«، موسيقي دان آلماني، »ماريا آلنا« خواننده ايتاليايي و »موريس راول« 
نوازنده فرانسوي به نابينايي مبتال شدند.

 »موزارت« و »شوين« )دو موسيقي دان مشهور( به ضعف قوا و سل دچار گرديدند.
 »مشوبرت«، »واكتر«، »دوكونيسي« و »مندلسن« به اختالالِت عصبي، پريشاني فكري و 

كشمكش هاي روحي مبتال گرديدند.
 »شومان« و »دووراک« گرفتار ضعف اعصاب شديد و سرانجام ديوانگي شدند.

 »بتهوون« در سي سالگي كاماًل ناشنوا شد و پس از ضعف اعصاب، ديوانه گرديد.
 موسيقي گذشته از ركود فكري، رفته رفته انسان را در كارها ُسست و تنبل، بي اراده 
و الاُبالي مي سازد، تا جايي كه گاهي كارهاي ضروري از انسان فوت مي شود و سرمايه 

جواني، عمر و نيروي فعاليت خود را به رايگان از دست مي دهد.
 »الكسيس كارل« دانشمند معروف در كتاب راه و رسم زندگي چنين مي نويسد: »راديو 

و سينما و ورزش هاي نامناسب، روحيه فرزندان را فلج مي كند«.1
 فردی به نام  هارون بن مسلم از مسعود بن زياد روايت كرده است كه گفت: من در نزد 
تو، در  مادرم فدای  پدر و  به حضرت گفت:  بودم؛ شخصی وارد شد و  امام صادق7 
همسايگی ما اشخاصی زندگی می كنند كه كنيزان آوازه خوان دارند و اغلب در خانه شان 
بساط ساز و آواز برپاست. دستشويی خانة ما نيز طوری قرار گرفته كه صدای ساز و آواز 
آنها به گوش می رسد و چه بسيار می شود كه من نشستن در دستشويی را طول می دهم تا 

آواز آنها را بشنوم. اين عمل ]از نظر شرعی[ چطور است؟
حضرت فرمود: اين كار را مكن.

عرض كرد: به خدا قسم! من هرگز به سراغ آنها نرفته ام و نمی روم، بلكه فقط صدای 
ايشان را می شنوم!

ْمعَ  َو الَْبَصَر َو الُْفؤاَد  حضرت فرمود: مگر كالم خدا را نشنيده ای كه می فرمايد: »ِإنَ  السَّ
مورد  دل خود  و  و چشم  دربارة گوش  روزی  شما  همة  َمْسُؤال«2:  َعْنُه  كاَن  ُأولِئَک  ُكلُّ 
بازخواست قرار خواهيد گرفت و نسبت به آنچه شنيده ايد و ديده ايد و يا نسبت به آن دل 

بسته ايد بايد حساب پس دهيد!
نشنيده  كتاب خدا  از  را  آيه  اين  تاكنون  اينكه  مثل  به خدا سوگند  می گويد:  فرد  آن 
بودم نه از عجم و نه از عرب. به حضرت گفتم ان شاء اهلل من ديگر چنين عملی را تكرار 

1 . ر.ک: تأثیر موسیقي بر روان و اعصاب؛ ص 26.
2 . االسراء: 36.
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نمی كنم و نسبت به گذشته هم استغفار می كنم.
امام فرمود: اين كافی نيست برخيز و غسل كن و هر چقدر می توانی نماز بخوان؛ چون 
تاكنون به گناه بزرگی اشتغال داشته ای و اگر با همين حال و بدون توبه می مردي، وضع 
بسيار بدی داشتی. خدا را شكر می كنم كه متوجه شدی و از او درخواست می كنم كه از 
هر بدی كه از تو ديده صرف نظر كند. آری! خداوند فقط از كارهای زشت و قبيح كراهت 
دارد. پس تو نيز كارهای زشت و گناهان را برای اهلش بگذار؛ چون هر چيزی در اين 

عالم اهلی دارد.1
َوالَیدُخُلُه  عَوة  الدَّ فیه  َوالُتجاَب  الَفجیَعة  فیِه  تؤِمُن  الِغنا ال  »بَیُت  فرمود:  امام صادق7 
الَمَلک«2: خانه كه در آن غنا باشد، از مرگ و مصيبت دردناک ايمن نيست و دعا در آن به 

اجابت نمی رسد و فرشتگان وارد آن نمی شوند.
همچنين رسول خدا6 فرمود: »َمن اِسَمع الی اللهو ُیذابُّ فی اُُذِنِه النَک3: كسی كه 
به لهو و موسيقی مطرب گوش دهد، در روز قيامت در گوشش سرب آب كرده ريخته 

می شود«. 
فردی به نام  هارون می گويد از امام صادق7 شنيدم كه فرمود: »الَغنا َمجِلٌس الَینُظُر اهللُ 

اِلی اَهِله«4 مجلس غنا، مجلسی است كه خداوند به اهل آن نظر نمی كند.
اَهِلها«5: وارد  ُمعرٌض َعن  در روايتی ديگر در رابطه با غنا فرمود: »َوالَتدُخلوا بُیوتًا اهللٌُ 

نشويد به خانه ای كه خداوند از اهل آن اعراض دارد. 
در حديثی از نبی اكرم6 آمده: »غنا نردبان زنا است.«6 

و  تخدير  برای  استعمارگران  كار  ابزار  مهم ترين  از  يكی  گذشت،  آنچه  بر  افزون 
غافل نمودن انسان ها و ملت ها، موسيقی و غنا می باشد. 

تحریك احساس:

دست نوشته یك ره یافته 
»من سال ها پيش برای اينكه به خدا نزديك تر شوم سه تار می زدم؛ اما كم كم ديدم اين 
همه وقتی كه صرف تمرين سه تار می كنم، می تواند جای مفيدتری صرف شود. بعد از 

1 . الکافي؛ ج  6، ص 433.
2 . همان.

3 . مستدرک الوسائل؛ ج 13، ص 219.
4 . تفسیر نور الثقلین؛ ج  4، ص 195.

5 . وسائل الشیعۀ؛ ج  17، ص 306.
6 . بحار االنوار؛ ج 76، باب 99، الغناء.
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آن فقط شنوندة موسيقی های سنتی بودم و بوديم. )با آقای پدر( موسيقی های خوب كه 
اينكه چند  تا  آرام بخش.  آهنگی  دلنشين و  بود و صدايی  اشعار حافظ و موالنا  همه اش 
وقت پيش در كتاب استفتائات حضرت آيت اهلل بهجت جمالتی از ايشان ديديم كه عطای 
موسيقی را برای هميشه به لقايش بخشيديم. نَفس اين مرد بزرگ آ ن قدر حق بود كه از 
دلسوزانه در جواب  مهربانانه و  كه  آن قدر  را دگرگون كرد.  ما  كتاب هم  ميان سطرهای 
سئوال كنندگان از موسيقی خوب، موسيقی ای كه ما را به خدا می رساند، گفته بود: »عزيز 
گفته اند  ما  به  كه  اين قدر  نمی رساند.«  به خدا  را  ما  موسيقی  از  نوع  هيچ  من!  جان  من! 
بهتر  يا  هم هست  آن  از  آرامش بخش تر  كه  رفته  يادمان  ما  است،  آرامش بخش  موسيقی 
است بگويم آرامش حقيقی را جايی غير از شنيدن موسيقی بايد جستجو كرد تا به شادی 
و نشاط حقيقی هم رسيد وگرنه از اين موسيقی ها و اين آرامش های كاذب، بيشتر از همين 

شادی های كاذب چيزی عايدمان نمی شود. 
تذكر: ما اين مسير را بر اساس تعاليم دينی انتخاب كرده ايم. مالک مان قرآن و عترت 
است و مرام و سلوک امامان معصوم:؛ مثاًل هيچ جا در هيچ روايت و سندی نيست 
كه امامی بگويند: »خوب فالنی برای ما سه تار بنواز تا كمی به آرامش برسيم و به خدا 
نزديك تر شويم!«. مالک ما امام علی عليه السالم است كه به گفتة پيامبر، دروازة شهر علم 

است و به همة علوم آگاهی داشته و هيچ كجا الزم نديده از فوايد موسيقی بگويد«.

رفتارسازی:

دستور العمل ترك موسيقي یك ره یافته

روز  چهل  كه  است  اين  مي كنم  توصيه  موسيقی  ترک  برای  كه  مؤثری  »روش 
تازه  روز،  چهل  آن  از  بعد  اما  باشد؛  اول سخت  روزهای  شايد  ندهيد.  گوش  موسيقی 
فتانه  بازار  آن  به  نمی خواهد  دلتان  ديگر  و  بوديد  بازاری  آشفته  در چه  متوجه می شويد 
قدم بگذاريد. بعد كم كم گوشتان به صداهای ظريف تر حساس می شود و آنچه ديگران 
نمی شنوند، می شنويد. بعد هم كم كم متوجه می شويد موسيقی چقدر شما را از حقيقت 
هستی عقب نگه داشته بود. آن وقت تصميم می گيريد ديگر هيچ وقت به سراغش نرويد. 
آنجا عادت كرده  به صداهای گوش خراش  كار می كند و  آهنگری  آهنگری كه در  )مثل 
زمان  می شود(كمی  درست  صداها  به  نسبت  احساسش  بماند،  دور  آن  از  مدتی  اگر  و 

می خواهد، يك دِل مشتاِق وصل و يك گوش حق شنو. بسم اهلل...«
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دلت را خانه ما كن، مصفا كردنش با من                           به ما درد دل افشا كن، مداواكردنش با من
اگر گم كرده ای، ای دل كليد استجابت را                          بيا يك لحظه با ما باش، پيدا كردنش با من
بيفشان قطره اشكی كه من هستم خريدارش                     بياور قطره ای اخالص دريا كردنش با من
اگر درها به رويت بسته شد، دل بَرَمكن بازآ                     درِاين خانه دق الباب كن، واكردنش با من
به من گو حاجت خود را اجابت می كنم آنی                طلب كن آنچه می خواهی مهيا كردنش با من
بيا قبل از وقوع مرگ روشن كن حسابت                  را بياور نيك و بد را جمع و منها كردنش با من
چو خوردی روزی امروز ما را شكر نعمت كن           غم فردا مخور، تأمين فردا كردنش با من
به قرآن آيه رحمت فراوان است ای انسان                    بخوان اين آيه را، تفسير و معنا كردنش با من
اگر عمری گنه كردی مشو نوميد از رحمت               تو نام توبه را بنويس، امضا كردنش با من



ایجاد و تداوم محبت در بین همسران

ایجاد انگیزه:
ريشه لغوی »عشق« از »عشقه« است. عشقه نوعی پيچك است كه به دور درختان و 
گياهان پيچيده و برای استفاده از نور خورشيد و رشد خود از آن باال رفته و رشد می كنند. 
شايد بتوان گفت: اگر پيچك محور تنومند درختی را برای رشد و بالندگی انتخاب كند، 
ماندگار می شود؛ به ويژه اگر آن درخت به تغذيه او در مسير باالرفتن كمك كند و اجازه 

دهد تا از او تغذيه نمايد.
عشق و عالقه همسران به هم، بسان گل پيچكی است كه بايد برای رشد و پايداری 
آن تكيه گاهی محكم و استوار يافت و چه تكيه گاهی محكم تر از شجره طيبه عصمت و 

ارتباط با معصومين:. 

اقناع اندیشه:
بهترين راه ايجاد و تداوم محبت در بين همسران ارتباط با معصومين: می باشد.

ارتباط با معصومين:
آنان  به  عشق ورزيدن  و  دوست داشتن  معصومين:،  با  ارتباط  و  پيوند  از  مقصود 
است. عشق و محبتی كه در آيات و روايات معصومين  عليه السالم  نسبت به آن تاكيد 
ا نََزَل ُقْل ال  شده است. احمدبن حنبل در مسندش و ديگران از ابن عباس نقل می كنند: »لَمَّ
َعَلْیَنا  َوَجَبْت  الَِّذیَن  َقَرابَُتَک  َمْن  اهلِل  َرُسوَل  َیا  الُْقْربی  َقالُوا  ِفي  َة  الَْمَودَّ ِإالَّ  َأْجراً  َعَلْیِه  َأْسَئُلُكْم 
ُتُهْم َقاَل َعِليٌّ َو َفاِطَمُة َو الَْحَسُن َو الُْحَسْین «1. چون آيه » بگو بر اين رسالت مزدی از  َمَودَّ
خدا،  پيامبر  ای  پرسيدند:  شد،  نازل  نمی خواهم«  خويشاوندان،  داشتن  دوست  جز  شما، 
و  حسن  فاطمه،  »علی،  فرمود:  كيانند؟  است،  واجب  ما  بر  آنها  دوستی  كه  تو  نزديكان 

حسين:«. 
َو  ِإْخوانُُكْم  َو  َأْبناُؤُكْم  َو  آباُؤُكْم  ِإْن كاَن  »ُقْل  پيامبر6 می فرمايد:  به  متعال  خداوند 

1 . الدر المنثور؛ ج 6، ص 7 ـ تفسیر طبری؛ ج 25، ص 14 و 15ـ مستدرک الحاکم؛ ج 2، ص 444 ـ مسند احمد؛ ج 
1، ص 199.
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َتْرَضْونَها  َمساِكُن  َو  َكساَدها  َتْخَشْوَن  ِتجاَرٌة  َو  اْقَتَرْفُتُموها  َأْمواٌل  َو  َعشیَرُتُكْم  َو  َأْزواُجُكْم 
َأَحبَّ ِإلَْیُكْم ِمَن اهلِل َو َرُسولِِه َو ِجهاٍد في  َسبیِلِه َفَتَربَُّصوا َحتَّی َیْأِتَي اهللُ بَِأْمِرِه َو اهللُ ال َیْهِدي 
الَْقْوَم الْفاِسقین «1: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خويش شما و 
اموالی كه به دست آورده ايد و تجارتی كه از كساد آن می هراسيد و مسكن هايی كه بدان 
عالقمنديد در نظر شما محبوب تر از خدا و رسول او و جهاد در راه او است، پس منتظر 

باشيد تا خدا فرمان خود را بياورد و خدا مردم تبهكار را هدايت نمی كند. 
 امام رضا7 می فرمايند: »امام همچون دوست همدم، پدری مهربان، برادری همدوش 

و ياور، بلكه همچون مادری دلسوز نسبت به فرزند خردسال خود است«.2
راه های ایجاد و تقویت ارتباط با معصومین: براي ایجاد و تداوم محبت در بین همسران

1 . نام گذاری فرزندان به نام های ایشان
فرزندان  ما  فدايت!  امام صادق7 گفت: جانم  به  ربعی ابن عبداهلل مي گويد: شخصي 
خود را به اسامی شما و پدرانتان نام گذاری می كنيم، آيا چنين كاری فايده ای برای ما دارد؟ 
حضرت فرمود: آری، به خدا قسم مگر دين چيزی غير از حب و دوستی است »هل الدین 
إال الحب؟« آن گاه امام به اين آية شريفه استشهاد كردند: »قل إن كنتم تحبون اهلل فاتبعونی 
یحببكم اهلل و یغفر لكم ذنوبكم«3: اگر خدا را دوست داريد، از من اطاعت كنيد تا خداوند 

شما را دوست بدارد و گناهانتان را هم ببخشد. 4
2 . هدیه دادن 

يكي ديگر از راه های ابراز عالقه عاشق به محبوب، فرستادن هديه برای دوست است 
و بهترين هديه برای انبيا الهی، به ويژه آخرين پيامبر و فرزندان پاكش فرستادن درود و 

صلوات بر آنان است.
3. دوستی با دوست داران آنان و دشمنی با دشمنانشان

امام علی7 می فرمايد: »دوستی ما با دوست داشتن دشمن ما با هم در باطن يك انسان 
جمع نمی شود؛ زيرا خداوند در باطن هر كس دو قلب ننهاده است؛ از اين رو وقتی اين 
را دوست داشت، مخالفش را دشمن می دارد؛ بنابراين دوست داران ما در محبت نسبت به 
ما اخالص دارند و چيزی با آن آميخته نيست. همچنان كه طال با آتش خالص می گردد و 

1 . التوبه: 24.
2 . اصول کافی؛ ج 2، ص 200.

3 .  مائده: 54.
4 . بحار؛ ج 104، ص 120.
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چيزی با آن آميخته نيست. پس اگر كسی می خواهد بداند آيا تنها ما را دوست دارد، قلبش 
را بيازمايد. اگر در محبت ورزی دشمنان ما نيز سهمی از حب وی می برند، بداند او از ما 

نيست و ما از او نيستيم«.1
4. شرکت خانوادگی در مراسمات غم و شادی اهل بيت: 

و  محبت  نشانه های  مهم ترين  از  معشوق  با  عاشق  و  محبوب  با  بودن محب  همانند 
دوستی است. 

عاشق واقعی هرگاه محبوب را در غم ببيند، غمناک می شود و هرگاه شاد ببيند، شاد 
می شود.

امام صادق7 فرمودند: شيعيان ما همچون جزئی از خود ما هستند كه از طينت ما 
آفريده شده اند؛ بدين سبب آنچه سبب اندوه و غم ما می گردد، آنان را هم غمگين كرده و 

آنچه ما را خوشحال می كند موجب خوشحالی آنان است.2
5. توسل به اهل بيت:

ابوعلی خالل يكی از بزرگ ترين علمای حنبلی می گويد: هرگاه كار مهمی برای من 
حاجتم  می شدم،  متوسل  و  می رفتم  السالم   عليه  موسی بن جعفر  قبر  كنار  می آمد،  پيش 

برآورده می شد.3
6. زیارت رفتن خانوادگی بارگاه نورانی اهل بيت:

با  پيمان  و  تجديد عهد  و  آنان  پاک  مزار  بر  آگاهانه  ارتباط، حضوری  اين  از  منظور 
تعاليم و آموزه های زندگی ايشان و پايبند بودن به آن است. امام رضا عليه السالم  در اين 

باره می فرمايد:
»برای هر امامی عهد و پيمانی با شيعه وی است كه وفای كامل به عهد و ادای نيكوی 
آن، زيارت قبور آنان است. پس كسی كه آنان را با شوق و ميل و تصديق آنچه ائمه بدان 

تمايل داشته اند، زيارت كند، ]ايشان[ شفاعت كننده وی در روز قيامت خواهند بود«.4
 7.  نذر کردن

نذر عهدی  با معصومين: است. در اصطالح  ارتباط  راه های  از  نذر، يكی ديگر   
است كه نذركننده با خدا می بندد كه اگر به اذن پروردگار حاجتی از حاجاتش توسط يكی 

1 . اهل البیت فی کتاب والسنۀ؛ ص 414.
2 . بحار؛ ج 68، ص 24.

3 . خطیب بغدادی؛ تاریخ بغداد؛ ج1، ص120.
4 . مفید؛ مقنعه، ص486.
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از بندگان پاک و صالحش برآورده شود به زيارت قبر آن فرد صالح برود و يا برای تعمير 
و آبادانی قبرش مقداری پول اهدا كند يا مالی را صدقه بدهد و ثوابش را به روح پاک آن 

بنده صالح هديه كند. چنين نذری در صورت برآورده شدن حاجت، »الزم الوفاء« است. 

تحریك احساس:
زمخشری در تفسير كشاف خود حديثی نقل كرده كه به وضوح، مقام آل محمد6 

و اهميت حب آنها را بيان می دارد. می گويد: رسول خدا6 فرمودند:
ٍد َماَت َشِهیداً؛ »َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

ٍد َماَت َمْغُفوراً لَُه؛ َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ
ٍد َماَت َتائِبًا؛   َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

ٍد َماَت ُمْؤِمنًا ُمْسَتْكِمَل اْلِیَماِن؛ َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ
ٍد ُفِتَح لَُه ِفي َقْبِرِه بَابَاِن ِإلَی الَْجنَِّة؛ ااَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

ْحَمِة؛ ٍد َجَعَل اهلل َقْبَرُه َمَزاَر َماَلئَِكِة الرَّ َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ
ٍد َماَت َكاِفراً؛ َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی بُْغِض آِل ُمَحَمّ

ٍد لَْم َیُشمَّ  َرائَحَة اَلَْجَنِّة؛ َأاَل َو َمْن َماَت َعلَی بُْغض ِ آِل ُمَحَمّ
َنِّة َو الَْجَماَعِة؛  ٍد َماَت َعَلی الُسّ َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحِبّ آِل ُمَحَمّ

ٍد َجاَء َیْوَم الِْقَیاَمِة َمْكُتوٌب بَْیَن َعْیَنْیِه آِیٌس ِمْن َرْحَمِة اهلل؛ َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی بُْغِض آِل ُمَحَمّ
َرُه َمَلُک الَْمْوِت بِالَْجنَِّة ُثمَّ ُمْنَكٌر َو نَِكیٌر؛ د بَشَّ َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

د ُیَزفُّ ِإلَی الَْجنَِّة َكَما ُتَزفُّ الَْعُروُس ِإلَی بَْیِت َزْوِجَها«. َأاَل َو َمْن َماَت َعَلی ُحبِّ آِل ُمَحمَّ

رفتارسازی:
از آنجا كه واليت فقيه، استمرار واليت معصومان: است، تقويت عشق و عالقه به 
واليت فقيه در خانواده ها باعث عشق و محبت به اهل بيت: می گردد و نتيجه عشق و 
محبت به اهل بيت: در بين زن و شوهر پيوند رشته محبت و استحكام آن را به همراه 

خواهد داشت. 



ره یافتگان از منجالب فساد به ساحل نجات

ایجاد انگیزه:
اين موضوع انكار نشدني است كه تأثير تاريخ در جنبه های اخالقی بيشتر از قسمت های 
ديگر است؛ زيرا هر صفحه از زندگانی پيشينيان، درس عبرت و پندی برای آيندگان است. 
آينه  به  آراسته نمودن صورت  و  زيبايی ظاهری  و  از زشتی  آگاهی  برای  كه  همان طوری 
نياز داريم تا در مقابل خود گذارده و با ديدن صورت خويش پی به كثيفي و پليدی ظاهر 
ببريم و آن را برطرف نماييم؛ برای كامل كردن اخالق و ساختن يك زندگی شرافتمندانه 
هم احتياج به آينه ای داريم كه زشتي های سيرت در آن منعكس شود تا به رفع آنها هّمت 

بگماريم.
تاريخ و غور در زندگی گذشتگان  آينه برای جلوه گر نمودن معايب سيرت،  بهترين 
پليدي های سيرت هم  نمودار است،  است؛ چنان كه زشتي های صورت در شيشه شّفاف 
در آينه تاريخ هويدا است و نتيجه كردار پسنديده و يا ناپسند هر يك از نياكان ما كه در 

صفحات تاريخ ثبت گرديده، بهترين راهنمای اخالقی برای ما خواهد بود.
كه  ديد  خواهيد  كنيد،  مجيد  قرآن  يعنی  اخالقی؛  كتاب  بهترين  به  توّجهی  اگر  شما 
برای تهذيب اخالق و ايجاد سيرت های پسنديده، هميشه با پند و مثال و شرح زندگی 
كتاب  اين  ثلث  يك  از  بيش  كه  طوری  به  می دهد،  ما  به  اخالقی  دستورات  گذشتگان، 
آسمانی اختصاص به شرح زندگی پيشينيان دارد. در ذيل هر داستانی، دانشمندان و مردمان 

با فكر را به گرفتن نتيجه اخالقی آن داستان گوشزد می كند.
مثاًل در آخر سوره يوسف پس از شرح زندگانی يعقوب و فرزندانش و جريان عشق 
شورانگيز زليخا به حضرت يوسف و تفصيل ارتقاء ظاهری آن پيامبر بزرگ از زندان به 
در  اْلَلْباب «1:  ِلُولِي  ِعْبَرٌة  َقَصِصِهمْ   ِفي   كاَن  »لََقْد  می فرمايد:  كوتاه  جمله  يك  با  سلطنت، 

داستان آنها برای مردمان با عقل و فهميده، پند و عبرت است.
   اين فيش كه با هدف عبرت آموزي به خصوص براي نسل جوان تدوين شده است 

به مطالعه نكاتی خاص از تاريخ زندگانی گذشتگان می پردازد.

1 . یوسف: 111.
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و اينك آينه تمام نماي گروهی از انسان ها كه از منجالب بدبختی و ضاللت، به ساحل 
نجات پا نهادند را به تماشا مي نشينيم.

اقناع اندیشه

بشر حافی
بشر حافی يكی از اشراف زادگان بود كه شبانه روز به عياشی و فسق و فجور مشغول 
شنيده  بيرون  از  آن  كه صدای  بود  فساد  و  غنا  نوش، رقص،  عيش،  مركز  خانه اش  بود. 

می شد. 
ظرف  با  كنيزش  بود،  برپا  گناه  مجلس  و  محفل  خانه اش  در  كه  روزها  از  روزی 
خاكروبه درب منزل آمد تا آن را خالی كند. در اين هنگام حضرت موسی بن جعفر7 از 
درب آن خانه عبور كرد و صدای ساز و رقص به گوشش رسيد. از كنيز پرسيد: صاحب 
فرمود:  امام7  است.  آقا  و  آزاد  كه  البته  داد:  كنيز جواب  آزاد؟  يا  است  بنده  اين خانه 
راست گفتی؛ زيرا اگر بنده بود، از موالی خود می ترسيد و اين چنين در معصيت گستاخ 

نمی شد. كنيز به داخل منزل برگشت.
از كنيز پرسيد: چرا دير آمدی؟ كنيز داستان سؤال  بشر كه سفره شراب نشسته بود، 
مرد ناشناس و جواب خودش را نقل كرد. بشر پرسيد: آن مرد در نهايت چه گفت؟ كنيز 
نبود )و  جواب داد: آخرين سخن آن مرد اين بود: راست گفتی، اگر صاحب خانه آزاد 
خودش را بنده خدا می دانست( از موالی خود می ترسيد و در معصيت اين چنين گستاخ 

نبود.
مانند جرقه  او نشست و  بر دل  تير  سخن كوتاه حضرت موسی بن جعفر7 همانند 
آتشين قلبش را نورانی و دگرگون ساخت. سفره شراب را ترک كرد و با پای برهنه بيرون 
دويد تا خود را به مرد ناشناس برساند. دوان دوان خودش را به موسیبن جعفر7 رسانيد 
و عرض كرد: آقای من! از خدا و از شما معذرت می خواهم. آری من بنده خدا بوده و 

هستم؛ ليكن بندگی خودم را فراموش كرده بودم. 
بردم  پی  خود  بندگی  به  اكنون  ولی  می كردم؛  معصيت  گستاخانه  چنين  دليل،  بدين 
خدا  آری  فرمود:  حضرت  است؟  قبول  توبه ام  آيا  می كنم.  توبه  گذشته ام  اعمال  از  و 
ترک كن  رابرای هميشه  و معصيت  گناهان خود خارج شو  از  می كند.  قبول  را   توبه ات 
   آری بشر حافی توبه كرد و در سلك عابدان و زاهدان و اوليای خدا در آمد و به شكرانه 
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اين نعمت تا آخر عمر با پای برهنه راه می رفت.1
و  دوستان  ـ  كرد  فوت  آن  اثر  بر  كه  مرضی  همان  ـ  شد؛  مريض  حافی  بشر  وقتی 
تا  بايد ادرارت را به طبيب نشان دهيم  بالينش جمع شدند و گفتند:  اطرافيانش در كنار 

راهی برای عالج بيابد.
گفت: من در پيشگاه طبيبم، هر چه بخواهد با من می كند.

گفتند: اين كار بايد حتماً انجام شود.
گفت: مرا رها كنيد، طبيب واقعی مريضم كرده است.

ماهر  و  بسيار حاذق  كه  نصرانی  است  طبيبی  گفتند:  و  اصرار ورزيدند  بشر  دوستان 
است. بشر وقتی ديد دست بردار نيستند به خواهرش گفت:

فردا صبح ادرارم را برای آزمايش به آنها بده.
فردا كه ادرارش را نزد طبيب بردند، نگاهی به آن كرد و گفت: حركت دهيد، حركت 
دادند. گفت: بر زمين بگذاريد، گذاردند. سپس گفت: حركت دهيد، دستور داد تا سه مرتبه 

اين كار را كردند. يكی از آنها گفت:
در مهارت تو بيش از اين شنيده بوديم كه سرعت تشخيص داری؛ ولی حال می بينيم 

چند مرتبه حركت می دهی و به زمين می گذاری؟
تكرار  را  تعّجب عمل  از  ولی  فهميدم،  اّول  مرتبه  در  به خدا سوگند!   : طبيب گفت 
از خوف خدا كبدش  به راهبی است كه  متعلق  از نصرانی است،  ادرار  اين  اگر  می كنم. 

فرسوده شده و اگر از مسلمان است، قطعاً از بشر حافی می باشد.
گفتند: همان طور كه تشخيص دادی از بشر است. همين كه طبيب نصرانی اين حرف 
را شنيد، مقراضی )قيچی( گرفت و زنار خود را پاره كرد و گفت: »اشهد ان ال اله اال اهلل و 

ان محمدا رسول اهلل«. 
رفقای بشر با عجله پيش او آمدند تا بشارت اسالم آوردن طبيب را به او بدهند. همين 
كه چشمش به آنها افتاد، گفت: طبيب اسالم آورد يا نه؟ جواب دادند: آری؛ ولی تو از كجا 
خبردار شدی؟ گفت: وقتی شما رفتيد، مرا خواب گرفت. در عالم خواب يك نفر به من 
گفت: به بركت آبی كه برای طبيب فرستادی، آن مرد مسلمان شد و ساعتی نگذشت كه 

بشر از دنيا رفت.2
*به نظر مي رسد هر انساني داراي يك نقطة تحريك مي باشد كه اگر به آن نقطه دست 

1 . منتهی اآلمال؛ ج 2، ص 126 و روضات الجنات؛ ج 2، ص 130.
2 . روضات الجنات؛ ج 2، ص 131.
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يا  با يك جمله مناسب احساسات او برانگيخته شده  و او هدايت مي شود  پيدا كرديم، 
پيدا  بايد كليد مخصوص همان قفل را  افراد  باز كردن  قفل روح  به عبارت ديگر براي 
با يك جمله  اين كليد دارند،  به  امامان معصوم: كه آگاهي كامل  افرادي مثل  كنيم.  
تحول عظيمي را در افراد به وجود مي آورند و او را از فرش ذلت به عرش عزت مي برند. 
صفحات تاريخ شاهد تحول افراد زيادي از اين قبيل بوده است. كليد ورود به روح عبد 
براي تعمير  »افررت من اهلل ام من رسوله« مي باشد. جهانگيرخان قشقايي كه  فرار جملة 
سيم تار خود رفته بود، با شنيدن اين جمله از آن پيرمرد كه به فكر سيم تار خود هستي، 
آيا نمي خواهي سيم تار دلت را تعمير كني، روانه حوزه مي شود و آيت اهلل قشقايي مي شود 
كه مدرس او مجتهدپروراست. كليد تحول در بعضي افراد نيز برخورد مناسب در شرايط 

خاص مي باشد.  
توبه شعوانه

در بصره زنی بود عياش و خوشگذران به نام شعوانه كه نام هيچ مجلس فسادی از 
او خالی نبود. از راه های نامشروع مال و ثروت زيادی جمع آوری كرده و كنيزانی را در 
خدمت گرفته بود. روزی با چند كنيزک از كوچه ای گذر می كرد. به در خانه مردی صالح 
بيرون  آن خانه  از  فريادی شنيد كه  بود رسيد، خروش و  از زهاد و وعاظ آن عصر  كه 
اندرون  به  را  كنيزكی  نيست!  خبر  را  ما  و  ماتمی هست  چنين  بصره  در  گفت:  می آمد. 
فرستاد تا ببيند چه خبر است. او داخل خانه رفت و مدتی گذشت و بيرون نيامد. كنيز 

ديگری فرستاد كه بعد از مدتی از او هم خبری نشد.
شعوانه با خود گفت: در اين كار سری است، اين ماتم مردگان نيست كه برپاست، اين 
ماتم زندگانست، اين ماتم بدكاران است، اين ماتم مجرمان است، اين ماتم عاصيان و نامه 

سياهان است. خوب است خودم به اندرون روم تا ببينم چه خبر است؟ 
وقتی داخل خانه شد، آن مرد عابد صالح را ديد كه در باالی منبر اين آيات را تفسير 
قًا  َضیِّ َمكانًا  ِمْنها  ُألُْقوا  ِإذا  َو  َزِفیراً  َو  َتَغیُّظًا  لَها  َسِمُعوا  بَِعیٍد  َمكانٍ   ِمنْ   َرَأْتُهمْ   »ِإذا  می كند: 
َخْیٌر  َأ ذلَِک  ُقْل  َكِثیراً  ُثُبوراً  اْدُعوا  َو  واِحداً  ُثُبوراً  الَْیْوَم  َتْدُعوا  ُثُبوراً ال  ُهنالَِک  َدَعْوا  ِنیَن  ُمَقرَّ
َأْم َجنَُّة الُْخْلِد الَّتي  ُوِعَد الُْمتَُّقوَن كانَْت لَُهْم َجزاًء َو َمصیراً«1: هنگامی كه اين آتش آنان را از 
مكانی دور ببيند، صدای وحشتناک و خشم آلودش را كه با نفس زدن شديد همراه است، 
می شنوند و هنگامی كه در جای تنگ و محدودی از آن افكنده شوند، در حالی كه در غل 

1 . فرقان: 15 – 12.
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و زنجيرند، فرياد واويالی آنان بلند می شود. به آنان گفته می شود: امروز يك بار واويال 
نگوييد، بلكه بسيار واويال بگوييد! ]ای پيامبر![ بگو: »آيا اين بهتر است يا بهشت جاويدانی 

كه به پرهيزگاران وعده داده شده؟! بهشتی كه پاداش اعمال آنها، و قرارگاهشان است«. 
 اين كلمات چنان بر قلب شعوانه نشست كه شروع به گريه كرد و گفت: ای شيخ من 
يكی از روسياهان درگاهم، گناهكار و مجرمم، آيا اگر توبه كنم، حق تعالی مرا می آمرزد؟ 

شيخ گفت: خداوند گناهان تو را آمرزد، اگرچه به اندازه گناهان شعوانه باشد.
تعالی  می آمرزد؟ گفت: خداوند  مرا  كنم، خدا  توبه  اگر  منم.  ای شيخ شعوانه  گفت: 
ارحم الرحمين است، البته اگر توبه كنی آمرزيده می شوی. شعوانه از كارهای بد خود دست 
برداشت و توبه كرد. به صومعه ای رفت و مشغول عبادت شد، مدام در حالت رياضت و 
سختی بود، به گونه اي كه بدنش گداخته شد، گوشت های بدنش آب گرديد و به نهايت 

ضعف و نقاهت رسيد.
روزی نظری به وضع و حال خود انداخت. خود را بسيار ضعيف و نحيف ديد، گفت: 
آه آه در دنيا به اين حال و روز افتادم، نمی دانم در آخرت چگونه خواهم بود؟! ندايی به 
تو چگونه  قيامت حال  ببينی روز  تا  باش  دار و مالزم درگاه  گوشش رسيد: دل خوش 

خواهد بود.1
*كليد تحول در شعوانه به وسيله آيات 12 - 14 سوره فرقان مي باشد. او كه از راه 

استدالل و منطق موعظه در او اثر گذاشت.
قاسم ابن هارون الرشيد

    هارون الرشيد بيست و يك پسر داشت كه سه تای آنها را به ترتيب وليعهد خود 
كرده بود؛ محمد امين، مامون الرشيد و مؤتمن. 

    در اين ميان قاسم پسری بود كه گوهر پاكش از صلب آن ناپاک؛ مثل مرواريدی از 
دريای تلخ و شور، ظاهر گشته و فيض مجالست زهاد و عباد آن عصر را دريافته بود. او 
از تأثير صحبت ايشان روی دل از زخارف دنيا بر تافته و شيوة پدر و آرزوی تاج و تخت 
را ترک گفته بود. قاسم جامه كهنه و مندرس كرباسين پوشيده و قرص نان جويی روزه 
خود را افطار می كرد و پيوسته به قبرستان رفته و به نظر عبرت بر مرده ها می نگريست و 

مانند ابر بهار اشك می ريخت.
  روزی پدرش در مكانی نشسته بود، وزرا، بزرگان، اعيان و اشراف در خدمتش كمر 
بندگی بسته و هر يك به تناسب مقام خود نشسته بودند كه آن پسر با لباس مندرس و 

1 . خزینۀ الجواهر؛ ص 71.
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كهنه و سر و وضعی ساده و معمولی از آنجا عبور كرد، گروهی از حضار گفتند:
اين وضع  از  را  او  بايد  امير  ننگ كرده،  زير  پادشاهان،  ميان  در  را  امير  پسر سر  اين 
ناپسند منع نمايد. اين حرف ها به گوش هارون الرشيد رسيد. او پسر را خواست و از روی 
مهربانی و شفقت زبان به نصيحت او گشود. آن جوان سعادتمند گفت: ای پدر! عزت دنيا 
را ديدم و شيرينی رياست را چشيدم. حاال از تو می خواهم مرا به حال خود واگذاری تا 
عبادت خدا بجا آورم و زاد و توشه ای برای آخرتم فراهم سازم. من از دنيای فانی چيزی 
نمی خواهم و از درخت دولت پادشاهی تو ثمری نخواستم. هارون قبول نكرد و به وزير 

خود گفت: فرمان ايالت مصر و اطراف آن را بنويس.
تو  از  و  می كنم  ديار  و  ترک شهر  واال  بردار  من  از سر  پدر! دست  ای  گفت:  قاسم 

می گريزم.
هارون برای اينكه پسر را از اين كار منصرف كند، با مهربانی گفت: فرزندم! من طاقت 

دوری تو را ندارم، اگر تو ترک وطن گويی، روزگار بی تو چگونه به من خواهد گذشت؟
گفت: تو فرزندان ديگری هم داری كه دلت با ديدن آنها شاد شود. سرانجام چون ديد 
پدر دست از او بر نمی دارد، نيم شبی خدم و حشم را غافل كرد و از دارالخالفه گريخت 
و تا بصره در هيچ جا توقف نكرد. او به جز قرآنی، از مال دنيا هيچ با خود برنداشت. در 

بصره با كارگری امرار معاش   می كرد.
ابوعامر بصری می گويد:

ديوار باغ من خراب شده بود، از خانه بيرون آمدم تا كارگری بيابم و ديوار باغم را 
بسازم. جوان زيبارويی را ديدم كه آثار بزرگی از او نمايان بود و بيل و زنبيلی در پيش 

خود نهاده و قرآن تالوت می كرد.
گفتم: ای جوان! كار می كنی؟

گفت: بله برای كار كردن آفريده شده ام، با من چه كار داری؟
گفتم: ِگل كاری. گفت: به اين شرط می آيم كه يك درهم و نصف به من مزد دهی و 
وقت نمازم به من فرصت دهی تا نماز را سر وقت بخوانم. قبول كردم و او را بر سر كار 
آوردم؛ چون غروب آمدم، ديدم يك تنه كار ده نفر را كرده است! دو درهم به او دادم، 

قبول نكرد و همان يك درهم و نصف را گرفت و رفت.
روز ديگر به دنبال وی به بازار رفتم، ولی او را نيافتم، سراغش را گرفتم، گفتند: فقط 
شنبه ها كار می كند. كارم را به تعويق انداختم تا روز شنبه رسيد. به بازار رفتم همچنان او 
را مشغول تالوت قرآن ديدم، سالم  كردم؛ گويا از عالم غيب او را كمك می كردند. شب 
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خواستم به او سه درهم بدهم، قبول نكرد و همان يك درهم و نصف را گرفت و رفت.
شنبه سوم به بازار دنبال او رفتم او را نيافتم. از او سراغ گرفتم، گفتند: سه روز است در 
خرابه ای بيمار افتاده، به شخصی التماس كردم تا مرا نزد او ببرد. او را ديدم كه در خرابه ای 
بی در و پيكر بيهوش افتاده و نيم خشتی زير سر نهاده است. سالم كردم؛ چون در حالت 
به  او را  بار كه سالم كردم، مرا شناخت. خواستم سر  بود، توجهی نكرد. ديگر  احتضار 
دامن بگيرم، نگذاشت و گفت: اين سر را بر روی خاک بگذار كه جز خاک او را سزاوار 

نيست و من هم دوباره سر او را بر خاک نهادم.
گفتم: اگر وصيتی داری، به من بگو. گفت: از تو می خواهم وقتی مردم، مرا به خاک 
بسپاری و بگويی پروردگارا! اين بنده خوار و ذليل تو است كه از دنيا و مال و منصب 
آن گريخت و رو به درگاه تو آورد كه شايد او را بپذيری پس به فضل و رحمت خود، 
او را قبول كن و از تقصيرات او درگذر. آن گاه پيراهن و زنبيل مرا به قبر كن ده و قرآن 
از جوانی غريب كه  امانتی است  اين  او بگو  به  برسان و  به هارون الرشيد  انگشتر مرا  و 
گفت: مبادا با اين غفلتی كه داری، بميری اين را گفت و حركت كرد كه برخيزد نتوانست، 
آقا و مواليم  بگير كه  بغلم را  نتوانست. گفت: عبداهلل زير  بلند شود،  دو مرتبه خواست 

اميرالمومنين7 آمد. بلندش كردم، جان به جان آفرين تسليم كرد.1 
* قاسم ابن هارون كه زمينه زيستي – ژنتيكي قوي براي ماندن در باتالق فسق وفجور 
داشت، لطف الهي او را به ساحل نجات كشاند و ثابت كرد كه تأثير محيط بر انسان ها 

نمي تواند عميق و غير قابل برگشت باشد.
معاویه ابن یزید

وقتی يزيد از دنيا رفت، طبق معمول فرزندش كه معاويه نام داشت، جانشين او شد. 
پای  پايين  او و ديگری  معاويه بن يزيد وقتی كه شب می خوابيد، دو كنيز؛ يكی كنار سر 
او بيدار می ماندند تا خليفه را از گزند حوادث حفظ كنند. هنوز چهل روز از خالفتش 
نگذشته بود كه شبی دو كنيزش به خيال اينكه خليفه به خواب رفته، با همديگر سخنانی 
رد و بدل كردند. كنيزی كه باالی سر خليفه بود، به كنيزی كه پايين پای او قرار داشت 
گفت: خليفه مرا از تو بيشتر دوست می دارد، اگر روزی سه بار مرا نبيند، آرام نمی گيرد. 
كنيز پايينی در پاسخ گفت: مرده شوی تو و خليفه ات را ببرد كه جای هر دوی شما جهنم 

است.  
معاويه اين مطلب را شنيد، بسيار خشمگين شد. می خواست برخيزد و آن كنيز را به 
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قتل رساند؛ ولی با خود گفت: بگذار همچنان خود را به خواب بزنم تا ببينم بحث اين دو 
نفر به كجا می كشد. كنيز باال سر گفت: به چه دليل جای من و خليفه در دوزخ است؟ 
كنيز پايين پايی گفت: زيرا هم پدرش يزيد و هم جدش معاويه، غاصب اين مقام بودند، 
اكنون اين خليفه جای پدرش نشسته و در واقع حق كسانی را كه سزاوار اين مقام هستند، 

غصب كرده است، معلوم است كه جايگاه غاصب و ظالم، جهنم است.
معاويه بن يزيد كه خود را به خواب زده بود، ولی در واقع بيدار بود، اين مطلب را كه 
شنيد، در فكر فرو رفت. در افق ژرفای انديشه خود، سخن حق را دريافت. با خود گفت: 
كنيز پايين پا، درست می گويد و سخنش مطابق حق است. وقتی از بستر بلند شد، بدون 

آنكه چيزی بگويد، وانمود كرد خواب بوده و چيزی نشنيده است.
فرداي آن شب فداكاری عجيبی كرد. او فرمان داد اعالم كنند مردم به مسجد بيايند تا 
مطالب تازه ای را به آنان گزارش دهد. مردم از كارها دست كشيدند و برای شنيدن خبر 
تازه خليفه به مسجد هجوم آوردند. مسجد و اطراف آن پر از جمعيت شد. معاويه باالی 
منبر رفت و بعد از حمد و ثنای الهی و درود و سالم بر رسول خدا6 گفت: ای مردم 
نيست و طاقت آتش سوزان جهنم را  بدانيد كه بدن من جز پوست و استخوان چيزی 
ندارد و حقيقت اين است كه من لياقت خالفت را ندارم و خالفت مال من و آل ابوسفيان 
امام  علی بن الحسين  خدا6  رسول  فرزند  واجب االطاعه  امام  و  بر حق  خليفه  نيست، 
سجاد7 است، برويد و با او بيعت كنيد كه سزاوار خالفت اوست و من در اين مدت 
حق او را غصب كردم. اين را بگفت و از منبر پايين آمد و به طرف خانه خود رهسپار 

شد، مردم گروه گروه می آمدند و با او مصافحه می كردند، به آنها می گفت:
شما را به خدا سوگند می دهم ديگر به من كاری نداشته باشيد، مرا به خود واگذاريد، 

حقيقت آن بود كه گفتم.
بعضی از مردم گمان می بردند كه معاويه اين مطالب را می گويد تا مردم را بيازمايد و 
آنها را بشناسد؛ ولی بر خالف اين گمان، معاويه به خانه آمد و در را به روی خود بست. 
تمام امور خالفت را رها ساخت. مادرش وقتی از جريان مطلع شد، نزد او آمد. دو دستش 
را بلند كرد و بر سر خود زد و گفت: ای معاويه! كاش نطفه تو خون حيض می شد و به 
كهنه می ريخت و ننگ دودمان خود نمی شدی. معاويه گفت: ای كاش همان طوری بود كه 

به ننگ فرزندی يزيد گرفتار نمی شدم.
معاويه در را همچنان به روی خود بسته بود و طرفداران بنی اميه ديدند كه كار خالفت 
در پرتگاه هرج و مرج افتاده است؛ از اين رو مروان حكم را خليفه كردند. او هم زن يزيد 



145 فصل ششم: پنج فیش جلسات تبلیغ چهره به چهره

را كه نامادری همين معاويه و مادر خالد بود، گرفت و بر تخت نشست. بعدها ديد كه با 
بودن معاويه به مرادش نمی رسد. شخصی را مأمور كرد تا معاويه را مسموم كند.1 

فجور  و  فسق  باتالق  در  ماندن  براي  قوي  بسيار  ژنتيكي  ـ  زيستي  زمينه  معاويه   *
داشت، اما تأثير مباحث علمي ـ منطقي آن دو كنيز بر او بسيار بيشتر بود و همين سبب 

هدايت او شد.
حاج طيب رضایي

و  پيوست  خميني  امام  مريدان  و  مقلدان  صف  به  خود  دستة  و  دار  با  طيب  حاج 
مسئوليت حفاظت از دسته هاي عزاداري كه شعار امام و اسالم را سر مي دادند را بر عهده 
گرفت. طيب پس از دستگيري زير شديدترين شكنجه ها حاضر نشد جملة ديكته شدة 
كه  رئيس ساواک  پاسخ  در  آورد. وي  زبان  بر  امام  ياران  از  پول گرفتن  بر  مبني  ساواک، 
به او گفت: تو ديگر چرا؟ چنين بر زبان آورد: اينجا جاي دفاع از دين بود. بسياري بر 
شد،  واليت پذيري  و  خدامحوري  فطرت  به  طيب  بازگشت  سبب  آنچه  كه  باورند  اين 
حريم نگه داشتن و چشم اميد به حرم فاطمه الزهرا3 بوده است. نقل مي كنند: در ايام 
جواني روزي طيب از خياباني مي گذشت، سيدي را ديد كه با خانوادة خود و با وسايل 
او را مي پرسد و آن سيد در جواب،  اندک خانه در كنار خيابان نشسته بود. طيب حال 
نداشتن مسكن و بيرون شدن از منزل استيجاري به دليل نداشتن اجاره خانه، دليل آوارگي 
اثاثيه را بار ماشيني مي كند و به خانه اي  خود و خانواده اش بيان مي كند. طيب اسباب و 
مي برد و به او مي گويد: فردا به محضر بيا. هنگامي كه خانه خود را به اسم سيد مي كند 
و سند آن را به او تحويل مي دهد، يك جمله بر زبان مي آورد »به مادرت زهرا بگو: مرا 
دريابد«. طيب حر نهضت خميني مي شود و بر تيرک اعدام سينه خود را نشان گلوله هاي 
داغ دژخيمان رژيم پهلوي مي كند و جاودانة مكتب زهرا3 مي شود. تاريخ را بار ديگر 
عقب مي كشيم، ساعت 4 بامداد 27 دي 1334 مطابق با سوم جمادي الثاني 1375 و روز 
شهادت زهرای اطهر3. سيد مجتبي نواب صفوي، سيد محمد واحدي، خليل طهماسبي 
اين روز  اما در  به خون خود مي غلطند؛  قرآن  تكبير و تالوت  فرياد  با  و مظّفر ذوالقدر 
شهادت حضرت زهرا3 تيركي براي سيد عبدالحسين به چشم نمي خورد. هنگامي كه در 
جريان بازجويي از عبدالحسين واحدي، سپهبد بختيار به نام حضرت زهرا3 جسارت 
مي كند، اين فرزند حضرت زهرا3 برمي آشوبد و به طرف بختيار حمله مي كند و بختيار 
از  او قبل  تا  با سه گلوله، مدافع حرم و حريم زهراي اطهر3 را به شهادت مي رساند 

1 . جامع النورین؛ ص 316 و تتمۀ المنتهی؛ ص 46.
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ياران ديگرش به سوي مادرش زهرا3 هجرت كند. شاه كه بختيار را رقيب قدرت خود 
مي دانست، چندي بعد او را در عراق و توسط عوامل ساواک ترور مي كند و بختيار توسط 
دوستان دوستان سابق خود به سزاي هتاكي به حضرت زهرا3 مي رسد. تاريخ گواه اين 
مدعاست كه هركس حرم و حريم اهل بيت: به ويژه نام مقدس حضرت زهرا3 را 
نگه داشته است، به عزت دنيا و آخرت رسيده است و هر كس حريم حضرت زهرا3 را 
شكسته است، ذليالنه به مرگ تن در داده است. به راستي آناني كه با سياست ها، شعارها 
و تصويب قوانيني اجازه مي دهند كه حريم فاطمه3 و پدر، فرزندان و مكتب فاطمه3  

در عرصة قلم، مجله، سخنراني و فيلم شكسته شود، خداوند با آنان چه معامله اي مي كند. 
انسا ن ها  هدايت  در  دعا  جايگاه  نمود،  توجه  آن  به  بايد  كه  مي رسد  نظر  به  آنچه   *
مي باشد. حاج طيب هم به دعاي آن سيد بزرگوار در حق او و لطف حضرت زهرا3 

نجات يافت.  
اراذل و اوباش

عده ای از اراذل و اوباش كه در صدد توهين به مرحوم شيخ محمد تقی مجلسی اول 
مدتی  آنكه  از  بعد  شد،  وارد  نمودند. چون  دعوت  مجلس شراب  به  را شب  او  بودند، 
گذشت فاحشه ای زينت و آرايش كرده از در وارد شد و شروع كرد به شعر و آواز خواندن 
و رقصيدن و اوباش هم شروع به زدن تار و شرب خمر نمودند. زن فاحشه می رقصيد و 

غزل حافظ را می خواند تا رسيد به اين بيت:
در کوي نیک نامي ما را گذر ندادند                   گر تو نمي پسندي تغییر ده قضا را
مرحوم شيخ محمد تقی همان طور كه سر به زير انداخته بود، فرمود: تغيير داديم قضا را. 

حال اهل مجلس يك مرتبه منقلب شد، زن فاحشه چادر بر سر انداخت و روی پای 
شيخ افتاد. اوباش و جهال آالت لهو و لعب و جام های شراب را شكستند و در حضور 

شيخ محمد تقی تضرع و زاری نموده و به دست آن آقا توبه كردند. 
همين كار را بر سر آقا جمال خوانساری آوردند؛ ولي او را مجبور به خوردن شراب 
كردند تا با زنی كه در آن مجلس بود و شخصی می گفت من شوهر او هستم، زنا بكند. آقا 
جمال چون ديد كار سخت شد، چند آيه از سوره الرحمن خواند، همه بيهوش شدند، او 
هم از خانه بيرون رفت. بعد كه به هوش آمدند، پشيمان شدند. فردا تمامی رفتند و توبه 

واقعی كردند. 1
ِ َربِّ الْعالَمین َدْعواُهْم فیها ُسْبحانََک اللَُّهمَّ َو َتِحیَُّتُهْم فیها َسالٌم َو آِخُر َدْعواُهْم َأِن الَْحْمُد هلِلَّ

1 . خزینۀ الجواهر؛ ص 40.
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                                          تجلی سوره قدر در ماه مبارک رمضان

ِحیِم ْحَمِن الرَّ                                          بِْسِم اهلِل الرَّ
ْن َألِْف َشْهٍر *  »ِإنَّا َأنَزلَْناُه ِفي لَْیَلِة الَْقْدِر * َوَما َأْدَراَك َما لَْیَلُة الَْقْدِر * لَْیَلُة الَْقْدِر َخْیٌر مِّ

ن ُكلِّ َأْمٍر * َساَلٌم ِهَي َحتَّی َمْطَلِع الَْفْجِر«. وُح ِفیَها بِِإْذِن َربِِّهم مِّ ُل الَْماَلئَِكُة َوالرُّ َتَنزَّ
با تأمل در سوره مباركه قدر، به نكات زيبايی برخورد می كنيم كه توجه ما را به خود 
جلب می كند و آن اينكه خداوند متعال بهترين های خود را در آن جمع كرده و با قدرت 
بي پايان خود زمين و آسمان را به هم مرتبط ساخته و اهل آنها را در كنار هم به شناخت 
خود دعوت كرده و گو اينكه عرشيان را به خدمت خلیفۀ اهلل در روي زمين فرا خوانده تا 
به آنها تفهيم كند كه آنچه را خدا مي داند، آنها از آن بي خبرند. به طور خالصه خداوند 
متعال از ناحيه خود توسط بهترين فرشته خود، بهترين كتابش را به بهترين پيامبرش در 
بهترين ماه خود و در شبي كه آن را قدر نام نهاده نازل مي كند. به طور اجمال به آنها اشاره 

مي شود:

1ـ نازل کننده )خدای مهربان(
می باشد.  روزی رسان  و  مهربان  خود  مخلوقات  تمام  به  و  بی همتا  است  خدايي  او 
شمارش  از  حسابگران  و  عاجزند  او  ستودن  از  »سخنوران  می فرمايد:  اميرالمؤمنين7 
نعمت هاي او ناتوان و تالشگران از اداي حق او درمانده اند. خدايي كه افكار ژرف انديش، 
ذات او را درک نمي كنند و دست غّواصان درياي علوم به او نخواهد رسيد. پروردگاري 
كه براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد و تعريف كاملي نمي توان يافت و براي خدا 

وقتي معين و سرآمدي مشخص نمي توان تعيين كرد...«.1
آري فقط مي توان در مخلوقات او قدري تأمل كرد و تمام زيبايي ها را كه به بهترين 
شكل آفريده با چشم دل نظاره كرد. و آنچه كه خود را در كتابش معرفي كرده، پي به 

وجود با عظمتش برد. »فتبارك اهلل احسن الخالقین« چنين خالقي »انا انزلناه« را مي گويد.

1 . نهج البالغه، خطبه اول.
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2ـ بهترین هدیه )کتاب خدا(

النُّوِر«:1 اين كتابي است كه بر تو  ِإلَی  ُلَماِت  الظُّ ِمَن  النَّاَس  لُِتْخِرَج  ِإلَْیَک  َأنَزلَْناُه  »ِكَتاٌب 
نازل كرديم، تا مردم را از تاريكي ها خارج كرده به روشنايي درآوري

قرآن معجزة جاودان رسول مكرم اسالم6 است كه با فراز عالي تأمين كننده سعادت 
فرد و جامعه بشري در تمام ابعاد آن است، و سرچشمه جوشان هدايت انسان ها است.

»ِإنَّ َهَذا الُْقْرآَن ِیْهِدي لِلَِّتي ِهَي َأْقَوُم«:2 همانا اين قرآن به آييني كه پايدارترين است راه 
مي نمايد.

و نيز رحمت و شفاي مومنين است كه به آرامش رهنمون مي سازد.
ْلُمْؤِمِنیَن «:3 و از قرآن آنچه شفا و رحمت است  ُل ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َوَرْحَمٌة لِّ »َونَُنزِّ

براي مومنان نازل كرديم.
اين زمينه مرحوم مالصدرا در مقدمه تفسير سوره واقعه مطالبي را ذكر كرده كه  در 

تلخيص آن چنين می باشد:
»بسیار به کتب حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسي هستم ولي همین 
که کمي بصیرتم باز شد خودم را از علوم واقعي خالي دیدم. در آخر عمر به 
فکر افتادم که به سراغ تدبّر در قرآن و روایات محمد6 و آل آن حضرت 
بروم. من یقین کردم که کارم بي اساس بوده است زیرا در طول عمرم به جاي 
تا  کشید  شعله  قلبم  و  گرفت  آتش  جانم  غصه  از  بودم.  ایستاده  سایه  در  نور 
به تفسیر  با اسرار قرآن آشنا کرد و شروع  الهي دستم را گرفت و مرا  رحمت 
به  فرشتگان  دیدم  و  رفت  کنار  ها  پرده  و  شد  باز  در  کردم،  قرآن  در  تدبر  و 
دست  اکنون  که  من  َخالِِدیَن«.4  َفاْدُخُلوَها  ِطْبُتْم  َعَلْیُكْم  »َساَلٌم  مي گویند:  من 
جز  است  عمیقي  دریاي  قرآن  که  مي کنم  اقرار  زده ام،  قرآن  اسرار  نوشتن  به 
با لطف الهي امکان ورود در آن نیست ولي چه کنم عمرم رفت، بدنم ناتوان، 

قلبم شکسته، سرمایه ام کم، ابزار کارم ناقص و روحم کوچک است«.5
و چه خوب خداوند متعال در آيه شريفه آن را معرفي مي كند:

َوَرْحَمٌة  َوُهًدى  ُدوِر  الصُّ ِفي  لَِّما  َوِشَفاء  ُكْم  بِّ رَّ ن  مِّ ْوِعَظٌة  مَّ َجاءْتُكم  َقْد  النَّاُس  َأیَُّها  »َیا 
ْلُمْؤِمِنیَن«:6 اي مردم از سوي پروردگارتان، موعظه و اندرزي بر شما آمد. و كالمي كه مايه  لِّ

1 . ابراهیم: 1.
2 . اسراء: 9.

3 . اسراء: 82.
4 . زمر: 73.

5 . تفسیر قرآن الکریم،  صدر المتألهین، آغاز تفسیر سوره واقعه، ما و قرآن، محسن قرائتي، ص 6.
6 . یونس: 57.
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شفاء بيماري دلهاست. و چيزي كه ماية هدايت و راهنمايي است و رحمت براي مؤمنان 
است.

در واقع در آية شريفه چهار مرحله از مراحل تربيت و تكامل انسان را در ساية قرآن 
شرح مي دهد.

مرحله اول ـ مرحلة »موعظه و اندرز«
مرحله دوم ـ مرحله پاكسازي روح انسان از انواع رذايل اخالقي

مرحله سوم ـ مرحله هدايت است كه پس از پاكسازي انجام می گيرد
پيدا كرده است كه مشمول  را  آن  لياقت  انسان  ـ مرحله اي است كه  مرحله چهارم 
دارد و  قرار  دنبال ديگري  به  مراحل  اين  از  پروردگار شود و هر يك  نعمت  رحمت و 

جالب اينكه تمام آنها در پرتو قرآن انجام مي گيرد.1
در حاالت عالم ربانی و عارف صمدانی عالمه بحرالعلوم )سيد محمدمهدی طباطبايی( 

آمده است: روزی عالمه وارد حرم مطهر حضرت علی7 شد و اين شعر را خواند: 
چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن            به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن 

يكی از حاضرين پرسيد: چرا اين شعر را خواندی؟ عالمه در پاسخ فرمود: وقتی وارد 
حرم مطهر اميرالمومنين علی7 شدم، حضرت وليعصر)عج( را ديدم كه در ناحية باالسر 
نشسته، با صدای بلند و شيوا قرآن می خواند؛ از اين رو آن شعر را خواندم. هنگامی كه به 

حرم رسيدم، آن حضرت از حرم بيرون رفت.2
به راستي چه كتابي است كه نورش را به قلب مخالفان خود نيز مي رساند.

ناپلئون بعد از مطالعه اي در مورد قرآن چنين اظهار مي نمايد: 
اگر  اوالً  که  نمودم  احساس  طور  این  کردم  استفاده  کتاب  این  از  من  »آنچه 
را  ذلّت  روي  هرگز  کنند،  استفاده  کتاب  این  جامع  دستورات  از  مسلمین 
نخواهند دید و ثانیاً زماني که قرآن بین آنها حکومت مي کند، مسلمانان تسلیم 

ما غربي ها نخواهند شد مگر بین آنها و قرآن جدایي بیفکنیم.«.3

3ـ بهترین دریافت کننده )نبی مکرم اسالم(
كسي بايد بهترين هدية الهی را دريافت كند كه از تمام افراد انسان در روي زمين از تمام 
جهات بهتر باشد و شايستگي دريافت و ابالغ آن را داشته باشد. او كسي است كه عرشيان 

او را بهتر از فرشيان مي شناسند و در سالم و تحيت گفتن بر او از هم ديگر سبقت مي گيرند.

1 . تفسیر نمونه؛ ج 11، ص 311.
2  . بحاراالنوار؛ ج53، ص302.

3 . آشنایي و انس با قرآن، زخره اي اصفهاني، ص 8، به نقل از »یک موضوع، 500 داستان«، ص 2.



151 فصل هفتم: تجلی سوره قدر در ماه مبارک رمضان

ُموا َتْسِلیًما«:1 آري  »ِإنَّ اهللَ َوَماَلئَِكَتُه ُیَصلُّوَن َعَلی النَِّبيِّ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِه َوَسلِّ
خدا و مالئك بر او سالم مي فرستند و به ايمان آورندگان نيز سفارش بر سالم و تحيت بر 

او را مي نمايند.
او بايد با دريافت اين پيام بزرگ الهي آن را به امتي ابالغ كند كه بهترين امت باشد. 
متعال  كه خداوند  ندارد  باشد، ضرورت  نداشته  را  آن  دريافت  كه شايستگي  امتي  چون 

بهترين ها را بر آنها آشكار سازد.
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهلل«:2 شما  »ُكنُتْم َخْیَر ُأمَّ
بهترين امتي هستيد كه براي مردم ظاهرا )برگزيده( شده ايد. به خوبي ها فرمان مي دهيد و از 

بدي ها و زشتي ها نهي مي كنيد و به خدا ايمان داريد.
از اين رو بيان آن را به بهترين امت، بهترين پيامبرش عهده دار مي شود.

ُروَن«:3 و ما اين قرآن را بر تو  َل ِإلَْیِهْم َولََعلَُّهْم َیَتَفكَّ َن لِلنَّاِس َما نُزِّ ْكَر لُِتَبیِّ »َوَأنَزلَْنا ِإلَْیَک الذِّ
نازل كرديم تا آنچه را كه به سوي مردم نازل شده، براي آنها روشن سازي و شايد انديشه 

كنند.

4ـ بهترین پیام رسان )فرشته وحی الهی(
جبرئيل امين، پيام رساني كه مشهور مفسران او را معلم پيامبر اكرم6 مي دانند كه 
قدرت فوق العاده اي داشت. او معموالً به صورت انساني خوش چهره بر پيامبر6 ظاهر 

مي گشت و پيام الهي را ابالغ مي نمود.
»َعلََّمُه َشِدیُد الُْقَوى«:4 او را جبرئيل فرشتة توانا علم آموخته است.

ٍة َفاْسَتَوى«:5 ملك مقتدري كه به خلقت كامل جلوه كرد. »ُذو ِمرَّ
جبرئيل  از  مطلبی  است  علی7   متقيان  موالی  شهادت  با  مصادف  كه  روزها  اين 
نقل  ابی سعيد خدری  از  بحاراالنوار  در  ذكر می شود.  علی بن ابيطالب7  در شأن  امين، 
آن حضرت شد  بر  وارد  ناگاه شخصی  بودم،  مكه  در  با رسول اهلل6  كه گفت:  است 
كه قدی بلند و بر كتف خود كمانی و جعبه ای از تير انداخته بود. پس گفت يا محمد! 
مقام علی بن ابيطالب7 در قلب شما چگونه است؟ پس آن حضرت از شدت شوق به 
علی، سخت گريان شد، به طوری كه صورت مباركش از اشك، تر شد. سپس فرمود: ای 

1 . احزاب: 56.
2 . آل عمران: 110.

3 . نحل: 44.
4 . نجم: 5.
5 . نجم: 6.
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اعرابی! قسم به خدايی كه حبّه را می شكافد و خاليق را خلقت فرموده، سؤال می كنی از 
حال كسی كه سيد هر سفيد و سياه است و اول شخص است كه روزه گرفته و زكات داده 
و تصدق نموده و صّلی القبلتين و بايع البيعتين، هاجر الهجرتين، حمل الرايتين، فاتح بدر و 
حنين است. سپس فرمود: يك چشم برهم زدن گناه نكرده است. ناگاه آن اعرابی از مقابل 
پيغمبر6 غايب شد. آنگاه آن حضرت به ابی سعيد فرمود: آيا كسی را كه با من درباره 
ابيطالب سخن می گفت، شناختی؟ ابی سعيد گفت: خدا و رسول او  پسر عمويم علی بی 
به  بود،  آمده  زير  به  از آسمان  بود،  فرمود: آن شخص جبرئيل  داناتر است. آن حضرت 

جهت اينكه از شما درباره علی بن ابيطالب7 پيمان بگيرد.  

5ـ بهترین ماه )رمضان( 
اينكه ماه مبارک رمضان براي روزه گرفتن انتخاب شده به خاطر برتری آن بر ساير ماه ها 

می باشد، در اين باره می توان به نزول تمام كتاب هاي بزرگ آسماني در اين ماه اشاره كرد.
امام صادق7 مي فرمايد: »تورات« در ششم ماه مبارک رمضان و »انجيل« در دوازدهم 

و »زبور« در هيجدهم و »قرآن« در شب قدر نازل گرديده است.1
ياران خود جهت  آماده ساختن  براي  پيامبر اسالم6  ماه شعبان  در آخرين جمعة 

استقبال از ماه مبارک رمضان خطبه اي خواند و اهميت اين ماه را چنين گوشزد نمود:
ماه  اين  مي آورد.  رو  شما  به سوي  رحمت  و  آمرزش  بركت،  با  خدا  ماه  مردم!  »اي 
بهترين شب ها  آن  و شب هاي  ديگر،  روزهاي  از  برتر  آن  روزهاي  است.  ماه ها  برترين 
به ميهماني خدا  بهترين ساعات است. ماهي است كه  اين ماه  است، لحظات و ساعات 

دعوت شده ايد و از كساني كه مورد اكرام خدا هستند مي باشيد.
دعايتان  و  مقبول،  اعمالتان  عبادت،  چون  خوابتان  تسبيح،  همچون  شما  نفس هاي 
تا شما  بخواهيد  از خداوند  پاک  نيت هاي خالص و دل هاي  با  بنابراين  است.  مستجاب 
است  بدبخت كسي  كه  دهد، چرا  توفيق  ماه  اين  در  قرآن  تالوت  و  داشتن  روزه  در  را 
كه از آمرزش الهي در اين ماه بزرگ محروم گردد. با گرسنگي و تشنگي خويش در اين 
پيران  كنيد،  بخشش  بينوايان  و  فقراء  بر  باشيد،  رستاخيز  تشنگي  و  گرسنگي  ياد  به  ماه 
خويش را گرامي بداريد، به خردساالن رحمت آوريد، پيوند خويشاوندي را محكم سازيد. 
نيست  كردنش حالل  نگاه  آنچه  از  را  داريد، چشمان خويش  باز  گناه  از  را  زبان هايتان 
مردم  يتيمان  بر  گيريد  فرا  است  حرام  شنيدنش  آنچه  از  را  خويش  گوشهاي  بپوشانيد، 

شفقت و محبت كنيد، تا با يتيمان شما چنين كنند...2
1 . وسایل الشیعه، ج 7، ابواب احکام شهر رمضان، باب 18، حدیث 16.

2 . فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر اهلل بالبرکه و الرحمه و المغفره، شهر هو عند اهلل افضل الشهور، و ایامه افضل 
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6ـ نزول عرشیان

وُح«:1 آن شب، به اذن خدا فرشتگان فرود می آيند، و روح )جبرئيل(  ُل الَْماَلئَِكُة َوالرُّ »َتَنزَّ
نيز فرود مي آيد.

آوردن آن با »فعل مضارع« بيان از استمرار دارند.
به  »روح«  و  فرشتگان  آن شب،  در  است.  آمده  آيه شريفه  ذيل  در  القمي،  تفسير  در 
فرمان خدا در پي هر كاري فرود مي آيند. تنّزل المالئكه و روح القدس علي إمام الّزمان، و 

یدفعون الیه ما قد كتبوه من هذه االمور.2
فرشتگان و روح القدس بر امام زمان )عج( فرود مي آيند و از اين امور، آنچه را نوشته اند، 

به او تقديم مي كنند.
او  بر  كامل  سال  يك  در  آنچه  خوردن  رقم  و  قدر  در شب  انسان  سرنوشت  تعيين 
خواهد گذشت، به معناي آن نيست كه انسان به طور كامل در برابر اين سرنوشت، بي 
اختيار باشد، بدان سان كه براي تغيير آن، هيچ كاري از او برنيايد، بلكه مي تواند در ساية 
دعا و توسل و با كارهاي شايسته، مقدرات حتمي خود در شب قدر را نيز تغيير دهد. از 

اين رو، امام باقر7 می فرمايد:
فما قّدر في تلک الّلیله و قضي فهو من المحتوم و هلل فیه المشّیه:3 آنچه در آن شب، 

مقدر و معيين شده، حتمي است و خدا مي تواند در آنها، آن گونه كه بخواهد عمل كند.

7ـ بهترین شب )قدر(
از احاديثي كه در تفسير اين سوره، و تفسير آيات آغاز سوره »دخان« رسيده است.

ْن ِعنِدنَا  َباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذِریَن * ِفیَها ُیْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكیٍم * َأْمًرا مِّ »ِإنَّا َأنَزلَْناُه ِفي لَْیَلٍة مُّ
ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلیَن«.4

االیام، و لیالیه افضل اللیالي، و ساعاته افضل الساعات، هو شهر دعیتم فیه الي ضیافه اهلل، و جعلتم فیه من اهل کرامه اهلل، 
انفاسکم فیه تسبیح، و نومکم فیه عباده، و عملکم فیه مقبول، و دعائکم فیه مستجاب، فاسئلوا اهلل ربکم بنیات صادقه، و 
قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تالوه کتابه، فان الشقي من حرم غفران اهلل في هذا الشهر العظیم، و اذکروا بجوعکم و 
عطشکم فیه جوع یوم القیمه و عطشه، و تصدقوا علي فقرائکم و مساکینکم، و وقروا کبارکم، وارحموا صغارکم، و صلوا 
ارحامکم، و احفظوا السنتکم، و غضوا عما ال یحل النظر الیه ابصارکم، و عما ال یحل االستماع الیه اسماعکم، و تحننوا 
علي ایتام الناس یتحنن علي ایتامکم...« تفسیر نمونه، ج 1، ص 535، به نقل از وسایل الشیعه، ج 7، ح 20، باب 18 من 

ابواب احکام شهر رمضان.
1 . در ذیل تفسیر سوره قدر طبق برخي از روایات، »روح« را »جبرئیل« گفته اند و در برخي، مخلوقي با عظمت تر از 

مالئکه و جبرئیل.
2 . تفسیر القمي، ج 2، ص 431 و بحار، ج 97، ص 14، ح 23.

3 . بحاراالنوار، ج 97، ص 19، ح 41.
4 . دخان: 3 ـ 5.
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به خوبي درک مي شود كه فرشتگان در شب قدر مقدرات يكساله را به نزد »ولي مطلق 
زمان« مي آورند، و بر او عرضه مي دارند و تسليم وجود مباركش مي كنند. اين امر، همواره، 
قدر،  فرشتگان شب  نزول  محفل  پيامبراكرم6،  روزگار  در  بود.  و خواهد  است  بوده 
امر ديگري كه مورد  قبول همگان است.  امر مورد  اين  بوده است.  آستان مصطفي6 
قبول است اين كه پس از پيامبر6 نيز »شب قدر« هست، آن گونه كه در سوره قدر و 
سوره دخان به روشني ذكر گرديده است. كه شب قدر، در هر سال هست مرحوم طبرسي. 
در اين مورد، روايتي را از ابوذر غفاري نقل مي كند: »جاءت الروایه عن ابي ذر، انه قال: یا 
رسول اهلل! لیله القدر هي شيء تكون علي عهد االنبیاء، ینزل فیها، فاذا قبضوا رفعت؟ قال: ال، 
بل هي الي یوم القیامه«:1 از ابوذر غفاري روايت است: به پيامبر خدا گفت: اي پيامبر! آيا 
شب قدر و نزول فرشتگان، در آن شب، تنها در زمان پيامبران وجود دارد، و چون پيامبران 
از جهان رفتند، ديگر شب قدري نيست؟ پيامبر فرمود: نه، بلكه شب قدر، تا قيام قيامت 

هست.
را  تقدير  كتاب  تا  باشد  داشته  وجود  كسي  نبايد  زمين  روي  در  فرشتگان  براي  آيا 
تحويل بگيرد و مجاري امور را به اذن خدا به دست گيرد، اگر قرآن تا قيام قيامت هست، 
صاحب شب قدر نيز همواره هست و حجت است و پس از نبي مكرم اسالم6 اين 
مقام، از آن جانشينان پيامبر6 است، و همين دو واقعيت بزرگ است. وجود شب قدر 

در هر سال و وجود صاحب شب قدر در هر عصر، كه امام علي بن ابيطالب مي فرمايد:
»اّن لیله القدر، في كل سنه، و انّه ینزل في تلک الّلیله امر الّسنه و اّن لذلک االمر واله 
بعد رسول اهلل ـ صلي اهلل علیه و آله ...«:2 شب قدر، در هر سال هست. در اين شب امور 
همه سال )و تقديرها و سرنوشت ها( فرو فرستاده مي شود. پس از درگذشت پيامبر6 

نيز، اين شب، صاحباني دارد...
در اين زمينه روايتي از علي7 نقل شده كه عالوه بر تأييد اين مطلب بر فرود آمدن 
ساله،  همه  قدر،  شب  در  »مرا  است.  گرديده  اشاره  نيز  زمين  روي  بر حجت  فرشتگان 
نيرويي افزون رسد و اين در فرزندانم كه نگهبانان دينند، چنان آمدن شب و روز، تا قيامت 

باقي است«.3
هنگامي، علي7، سوره  مي فرمايد:  پدر خويش  از  نقل  به  امام صادق7  همچنين 
به  بودند. حسين7  او  نزد  در  فرزندانش، حسن و حسين،  و  را مي خواند،   انزلناه«  »انا 

1 . مجمع البیان، ج 10، ص 518.
2 . اصول کافي، کتاب الحجه، »باب في شأن انا انزلناه في لیله القدر و تفسیرها«، حدیث 5.

3 . بشاره المصطفي لشیعه المرتضي، ص 4، چاپ 2.
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پدر عرض كرد: اي پدر، وقتي تو اين سوره را مي خواني شيريني و حالوت ديگري از 
آن حس مي شود؟ علي7 فرمود: اي فرزند پيامبر و فرزند من! من از اين سوره چيزي 
مي دانم كه تو )اكنون( نمي داني چون اين سوره فرود آمد، جد تو پيامبر6 مرا خواست. 
وقتي نزد او رفتم، سوره را خواند، آنگاه دست خويش به روي شانه ي راست من نهاد و 
فرمود: اي برادر و وصي من، و اي ولي امت من پس از من، و اي جنگنده ي بي امان با 
دشمنان من... اين سوره، پس از من، از آن توست، و پس از تو دو فرزند تو است. جبرئيل 
كه در ميان فرشتگان او برادر من است. حوادث يكسال امت مرا )در شب قدر( به من 
خبر مي دهد. پس از من اين اخبار را به تو خواهد داد. »ولها نور ساطع، في قلبک و قلوب 
اوصیائک الي مطلع فجر القائم«:1 و اين سوره، در قلب تو، و در قلب اوصياي تو، همواره، 

نوري تابناک خواهد افشاند، تا به هنگام طلوع سپيده دمان ظهور قائم.

احیاء )شب زنده داري(
بعد از ذكر بهترين ها در سورة مباركه قدر به مهم ترين آدابی كه در شب »قدر« بدان 

سفارش شده اشاره ای می گردد.
با تامل در مسئله شب زنده داري به خوبي می توان نكات زير را از آن استفاده كرد:

1ـ احيا و شب زنده داري  به معناي صرف بيدار ماندن و نخوابيدن نيست، بلكه هدفی 
بزرگ در آن نهفته است و معناي واقعي آن اين است، تا بيدار نماني، خبر از بيدار شدن 
نيست. بنابراين بايد وظيفه را بشناسيم و بدان عمل كنيم اگر اين گونه نباشد انسان بخوابد 
بهتر از بيداری كشيدن است. اميرالمؤمنين7 می فرمايد: »حبذا علی نوم االكیاس«: خوش 

به خواب زرنگها.
2ـ بيدار شدن، يعني انسان در مقابل معاصي و گناه در خواب نباشد. و اگر شبي را با 
قرآن و دعا و بيدار شدن بگذراند. ديگر در طول سال به دنبال خواب بودن و خود را به 
خواب زدن نمي افتد و هميشه بيدار خواهد بود و در واقع هدايت مي شود و اگر با چنين 

وضعي بيدار شود تا سال بعد بيدار است.
پيامبر اكرم6 در اين باره مي فرمايد: »من أحیا لیلة القدر حّول عنه العذاب الي الّسنة 

القابلة«:2 هر كس شب قدر را زنده بدارد، تا سال آينده عذاب از او برگردانده مي شود.
آية  طبق  چون  مي شود.  نيز  ديگران  هدايت  و  بيداري  موجب  انسان  شدن  بيدار  3ـ 

1 . البرهان، ج 4، ص 487.
2 . بحاراالنوار، ج 98، ص 145، ح 3.
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شريفه »ومن أحیاها فكأنّما أحیا الّناس جمیعًا ...«.1
در تفسير آيه شريفه آمده است.

»عن فضیل بن یسار: قلت لبي جعفر7 قول اهلل في كتابه: و من أحیاها فكأنّما أحیا 
الّناس جمیعًا قال: من حرق أو غرق. قلت: فمن أخرجها ضالل إلي هدًي؟ قال: ذاك تأویلها 
العظم«:2 از فضيل ابن يسار نقل شده: به امام باقر7 اين سخن خداوند در قرآن را گفتم: 
است«  داشته  زنده  را  مردم  تمام  كه گويي  است  بدارد، چنان  زنده  را  »و هر كس كسي 
فرمود: يعني نجات دادن او از آتش يا غرق شدن. گفتم پس كسي كه فردي را از گمراهي 

به هدايت آورد؟ فرمود: اين باالترين تأويل آن است.
از اين رو از تفسير آيه شريفه استفاده مي كنيم كه باالترين تأويل آن كه هدايت باشد. 
در شب قدر انسان احياء بدارد تا به هدايت برسد از گمراهي خود را برهاند. و مهمترين 
هدايت و نجات براي هر كس نفس او مي باشد. و گو اينكه خود را هدايت كند و به آن 
بنابراين چه زيباست كه انسان در اين  مرحله برسد ديگران را نيز مي تواند هدايت كند. 
شب ها با كتاب خدا مأنوس باشد و از فرصت هاي به دست آمده نهايت استفاده را ببرد. 
چون خيلي زود فرصت ها از دست مي روند. علي7 مي فرمايد: »الفرصه تمّر مّر الّسحاب 
فانتهزوا فرص الخیر«: فرصت همانند ابر مي گذرد پس فرصت هاي نيك را غنيمت شماريد.

اگر آدمي خود در حجاب ظلمت و گمراهي فرو رفته باشد، و نوري را در قلب خود 
نبيند تا كالم او، نگاه او، عمل و رفتارش او را هدايت كند، چگونه مي تواند ديگران را 

هدايت كند و به اجر بزرگ الهي دست رسي پيدا كند.
کي تواند که شود هستي بخش ذات نایافته از هستي بخش  

و اگر توفيق هدايت ديگران را نيز نداشته باشد و فقط نفس خود را هدايت كند، باز 
خود نيز كسي است كه او زنده كرده است.

4ـ دعا و استغفار
شب قدر كه شب دعا و استغفار و بازگشت به سوي خداست و به اذن خدا دخالت 
در تعيين سرنوشت مي باشد در اين شب چه نيكوست كه انسان با كسي كه خيلي دوست 
مي دارد و نمي داند با او قهر است بشناسد و آشتي برقرار كند. آري، با خودش چون خود 
را بيشتر از همه دوست می دارد، ولي بيشتر از همه با خود دشمني مي كند، با انجام دادن 
هر گناهی از رحمت خدای متعال خود را محروم می سازد. امام صادق7 می فرمايد: »اِنَّ 

1 . مائده: 32.
2 . اصول کافي، ج 2، ص 300.
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َی أسَرُع فی صاحبِه ِمَن السكین فی  یِّ الرُجَل ُیذِنِبُ الذنَب َفُیحرُم َصالَة اللیِل و إنَّ العمَل السَّ
اللَّحِم«: به راستی كه مردی گناهی مرتكب می شود؛ در نتيجه از نماز شب محروم می شود. 
اثر عمل سوء در صاحبش از اثر كارد بر گوشت، زيادتر  و سريع تر است. بنابراين شب 
قدر؛ شبي است كه انسان بدي و دشمني را به دوستی تبديل كند و عهد ببندد كه ديگر به 

خود جفا نكند.
نامه اي به دست ابوذر رسيد آن را باز كرد و خواند. از راه دور آمده بود. شخصي به 
وسيلة نامه از او تقاضاي اندرز جامعي كرده بود. او از كساني بود كه ابوذر را می شناخت 
كه چه قدر مورد توجه رسول اكرم6 بوده و رسول اكرم چه قدر او را مورد عنايت 

قرار مي داده، و با سخنان بلند و پر معناي خويش به او حكمت مي آموخته است.
ابوذر در پاسخ فقط يك جمله نوشت، يك جمله كوتاه: )با آن كس كه بيش از همة 
براي طرف فرستاد.  نامه را بست و  او را دوست مي داري، بدي و دشمني مكن(.  مردم 
آن شخص بعد از آنكه نامه ابوذر را باز كرد و خواند، چيزي از آن سر در نياورد. با خود 
گفت: يعني چه؟ مقصود چيست؟ با آن كس كه بيش از همة مردم او را دوست مي داري 
بدي و دشمني نكن، يعني چه؟ اينكه از قبيل توضيح واضحات است، مگر ممكن است كه 
آدمي، محبوبي داشته باشد. آن هم عزيزترين محبوبها و با او بدي بكند. بدي كه نمي كند 
سهل است، مال و جان و هستي خود را در پاي او مي ريزد و فدا مي كند. از طرف ديگر 
با خود انديشيد كه شخصيت گوينده جمله را نبايد از نظر دور داشت، گويندة اين جمله 
ابوذر است. ابوذر، لقمان امت است و عقلي حكيمانه دارد، چاره اي نيست بايد از خودش 

توضيح بخواهم. مجدداً نامه اي به ابوذر نوشت و توضيح خواست.
تو همان  نزد  افراد در  از محبوبترين و عزيزترين  »مقصودم  نوشت:  ابوذر در جواب 
خودت هستي. مقصودم شخص ديگري نيست. تو خودت را از همه مردم بيشتر دوست 
می داري. اينكه گفتم با محبوبترين عزيزانت دشمني نكن، يعني با خودت خصمانه رفتار 
نكن. مگر نمی داني هر خالف و گناهي كه انسان مرتكب می شود مستقيماً صدمه اش بر 
خودش وارد می شود و ضررش دامن خودش را می گيرد«.1 از اين روی انسان اگر خودش 
را هدايت كند و با خودش آشتی كند و به دنبال آن به هدايت ديگران نيز مبادرت خواهد 

نمود.

توجه به طعام
در ادامه مباحث سورة مباركه قدر به مهم ترين مسئله ای كه در روح و جان انسان تأثير 
مستقيم دارد به طوری كه در عبادات و ساير اعمال كاماًل خود را نشان می دهد و در روزهای 

1 . شهید مطهري، ارشاد دیلمي، به نقل از داستان و راستان.
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ماه مبارک رمضان سفارش به امساک از آن شده مسئله خوردن و آشاميدن می باشد. كه در 
اين زمينه نكات بسيار مفيدي وجود دارد، عالوه بر آنكه انسان توجه به حال نيازمندان و به 
ياد قيامت دارد. در زندگي خود همواره توجه اساسي به خود غذا نيز بايد داشته باشد كه 

نقش فوق العاده اي در روح و جان انسان ايفا مي كند.
»َفْلَینُظِر اْلِنَساُن ِإلَی َطَعاِمِه«:1 انسان بايد به غذاي خود بنگرد. منظور از آيه شريفه اين 
نيست كه انسان را به تماشاي ظاهري طعام دعوت كند، بلكه هدف بااليي را به دنبال دارد. 
چون طعام در زندگي انسان نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. از رشد و نمو بدن گرفته 
تا نيرو بخشي و حتی در انعقاد نطفه و ... از اين رو ضرورت دارد در تهيه و استفاده آن 

نهايت دقت رعايت شود.
به نمونه اي از نكاتی كه می توان از آية شريفه برداشت كرد، اشاره مي شود:

1ـ از نگاه فقه
ضرورت دارد انسان هنگام نشستن بر سر سفره توجه داشته باشد كه آنها را از چه 
راهي تهيه كرده؟ حالل يا حرام؟ مشروع يا نامشروع؟ ... كه اين مسئله تأثير مستقيمي در 
عبادات انسان مي گذارد. پيامبر اكرم6 مي فرمايد: »من اكل لقمه حرام لم تقبل له صلوه 
اربعین لیله، و لم تستجب له دعوه اربعین صباحًا و كل لحم ینبته الحرام فالنار اولي به وان 
اللقمه الواحده تنبت اللحم«. هر كسي لقمه اي از غذاي حرام بخورد، تا چهل شب نماز او 
قبول نمي شود و تا چهل روز دعاي او مستجاب نمي شود و هر گوشتي كه از حرام برويد، 

آتش دوزخ براي آن سزاوارتر است و حتي يك لقمه نيز باعث روييدن گوشت مي شود.
2ـ از نگاه کالم

غذاهايي كه خدا در اختيار انسان قرار داده از شمارش خارج است و لذا حس شكر 
گزاري را برمي انگيزد و او را به شناخت خدا و معرفت او دعوت مي كند. بنابراين بهترين 

وسيله برای شناخت خدا و درک معرفت می باشد.
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند                    تا تو ناني به کف آري و به غفلت نخوري

بيان نورانی علی7 در همين نگاه جلوه گری می كند: »َمن عرف اهلل كملت معرفته«:2 
كسی كه به خداوند شناخت پيدا می كند معرفتش تكميل می گردد.

3ـ از نگاه علم و عرفان
نياز اصلي جسم آدمي باشد از طريق قياس  تامين كننده  با نگاه ظاهري به طعام كه 

1 . عبس: 24.
2  . آمدی، فهرست موضوعی غررالحکم، باب المعرفه، ص81. 
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اولويت مي توان به تركيب ديگر انسان توجه كرد. چرا كه انسان تركيبي از روح و جسم 
می باشد. و همان گونه كه جسم نياز به غذا دارد، روح نيز احتياج به غذاي خود دارد و 
نعمت هاي خدا  را در مورد  بر آن علم خود  باشد و عالوه  تامين غذاي روح  دنبال  به 
افزايش دهد و از طرفی نياز جسمانی انسان با غذای سالم و مقوی تامين می شود و هميشه 
انسان به دنبال لذيذترين آنها می باشد. بنابراين روح آدمی نيز نيازمند به عبادت خالصانه 
شبی  است:  آمده  روايتی  در  نمايد.  تأمين  خوبی  به  را  خود  نياز  تا  می باشد  روح دار  و 
به آن حضرت  از جمله مطالب كه خداوند خطاب  به معراج رفتند،  پيامبراكرم6  كه 
طیَّبَت  فإن  الحالل  طلب  منها  تسعٌة  أجزاء،  عشرُة  العبادَة  اِنَّ  احمد؛  »یا  بود:  اين  فرمودند؛ 
مطعمَک و مشربَک فأنَت فی ِحفظی و كنفی«: ای احمد؛ عبادت ده جزء دارد كه نه جزء آن 
طلب مال حالل است. پس اگر خوردنی و آشاميدنی خود را پاک و پاكيزه نمايی همواره 

تحت حفاظت و در كنف عنايت من خواهی بود.
4ـ از نگاه بهداشت و پزشکي

انسان بايد به سالم و تميز بودن و عاري از ميكروب بودن غذا توجه كند و نيز در 
شرايط خاص كه بدن به غذايي نياز دارد كه مفيد براي سوخت و ساز و تامين دهنده نياز 
او مي باشد توجه داشته باشد. از طرفي غذاهاي مفيد براي سالمتي و ورزش داراي اهميت 

ويژه اي مي باشند.
5ـ از نگاه آداب

است، همچنين  انسان سفارشاتي شده  احواالت  و  تمام حاالت  به  اسالمي  آداب  در 
آداب غذا خوردن كه چه مسايلي را رعايت كند به عنوان مثال: 1ـ نگاه نكردن به صورت 
ديگران در موقع غذا خوردن، 2ـ اگر چند نفر سر يك سفره نشسته اند، هر كسي از غذاي 

جلوي خودش بخورد، 3ـ لقمه را كوچك بردارد.
6ـ از نگاه تربيتي

غذاي حالل و حرام در تربيت انسان نقش بسزايي را ايفا مي كند.
لحاظ  به  نمي گذارد.  مستقيمي  تأثير  بشر  نوع  وجود  در  حرام  لقمه  مثل  چيزي  هيچ 
روانشناسي در مورد افرادي كه داراي سن بااليي هستند تغيير رفتار به سختي امكان پذير 
است چون شخصيت آنها شكل گرفته و همان رفتار موجود قرين او شده است و سفارش 

می كنند از كودكي بايد روي انسان كار شود.
ولي لقمة حرام اثرات خود را به همان افراد سالخورده نيز مي گذارد و استثنايي بين پير 

و جوان و كودک ندارد.
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فضل بن ربيع نقل مي كند كه شريك بن عبداهلل روزي وارد بر مهدي )خليفه عباسي( 
شد، مهدي به او گفت: بايد يكي از سه كار را انجام دهيد، شريك سئوال كرد: كدام سه 
كار؟ گفت: يا قضاوت را از سوي من بپذير، يا تعليم فرزندم را به عهده بگير و يا غذايي 
)با ما( بخور! شريك فكري كرد و گفت: سومي از همه آسان تر است. مهدي او را نگه 
داشت و به آشپز گفت: انواعي از خوراک مغز آميخته با شكر و عسل براي او فراهم ساز. 
هنگامي كه »شريك« از خوردن آن غذاي بسيار لذيذ )و حرام( فارغ شد، آشپز رو به خليفه 

كرد و گفت: اين پير مرد بعد از خوردن اين غذا، هرگز بوي رستگاري را نخواهد ديد.
فضل بن ربيع مي گويد: مطلب همين گونه شد و شريك بن عبداهلل بعد از اين ماجرا، هم 

به تعليم فرزندان آنها پرداخت و هم منصب قضاوت را از سوي آنها پذيرفت.1

1 . مکارم شیرازي، اخالق در قرآن، ج 1، ص 149.
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مسئله امامت و رهبري از مهم ترين مباحثي است كه در مكتب شيعه با جلوه خاصي 
نمايان مي باشد. به گونه اي كه در كنار مسئله توحيد، نبوت و معاد كه از اصول دين در 
تمام اديان آسماني است، قرار گرفته و اين امر برگرفته از كتاب خدا و سفارش نبي مكرم 
اسالم6 مي باشد. تا هدايت و رهبري در جامعه اسالمي به دست افراد شايسته و صالح 
مقام واالي  به  را  او  آدم(  انسان )حضرت  اولين  با خلق  متعال  اين رو خداوند  از  باشد. 
نبوت و سرپرستي منصوب نمود. تا انساني بدون هدايت و به حال خود در روي زمين 

باقی نماند.
پيامبر را در ال بالي  الهي بوده تا جايي كه يكصد و بيست و چهار هزار  اين سنت 
انسانهايي كه خلق مي كرد منصوب نمود. البته مأموريت و وظايف هر كدام كاماًل مشخص 
در  فقط  داشتند  مأموريت  برخي  روي  اين  از  است.  بوده  زمانشان  مقتضاي  به  نسبت  و 
خانوادة خود، به هدايت و تبليغ بپردازند و برخي در محدوده فراتر از خانواده يعنی در 
اجتماع محل سكونت و نيز برخي در چند شهر و كشور، تا جايي كه نوبت به آخرين 
نبوت  خاتميت  با  را  و حكومت جهانی  مي رسد.  محمد مصطفي6  يعني  نذير  بشير 

شكوفا می كند.
اميرالمومنين7 مي فرمايد: »فبعث فیهم رسله واََتر الیهم انبیاءه ... الي ان بعث اهلل سبحانه 
آنها  ميان  در  را  پيامبرانش  نبّوته«:1 خداوند  اتمام  و  عدته  نجاز  ال  اهلل6  رسول  محمداً 
خداوند  اينكه  تا  فرستاد...  آنان  سوي  به  را  خود  رسوالن  پي  در  پي  و  ساخت  مبعوث 
سبحان، براي وفاي به وعده خود و كامل گردانيدن نبوت، حضرت محمد6 رسول 

خويش را مبعوث ساخت.
در این ره انبیا چون ساربان اند                   دلـیـل و رهنـمـاي کـاروان انـد

وز ایشان سید ما گشته ساالر           هم او اول، هم او آخر در این کار
با بعثت نبي مكرم اسالم6 دنياي جديد به روي بشريت برای زندگی باز مي شود. 
دستور  به  وليكن  نبود  مهيا  حضرت  آن  مقبوليت  براي  روز  آن  جامعه  شرايط  چند  هر 

1 . نهج البالغه: خطبه 1.
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خداوند متعال اين تبليغ و انذار جهاني مرحله به مرحله پيشرفت مي كند. در ابتدا به مدت 
سه سال به تبليغ و دعوت سّري و مخفيانه مي پردازد و عنايت ويژه به افراد خاص داشتند 
كه داراي ظرفيت مناسب براي پذيرش اسالم و خداپرستي داشتند و در اين ميان توانست 

بهترين ها را گلچين كند كه اسامي برخي از آنها عبارتند از:
حضرت خديجه، علي7، زيدبن حارثه، زبيربن عوام، عبدالرحمان بن عوف، سعدبن ابي 
قدامه بن مظعون،  ارقم بن ابي االرقم،  ابوسلمه،  جراح،  ابوعبيده  طلحه بن عبيداهلل،  وقاص، 
عبداهلل بن مظعون، عبيده بن الحارث، سعيدبن زيد، خباب بن ارت، ابوبكربن ابي قحافه، عثمان بن 

عفان و افرادي ديگر كه در همين مقطع به آيين اسالم گرويده و نبوت او را پذيرفتند.1
در مرحله دوم با صدور دستور از سوي خداوند يگ گام فراتر مي نهد »َوأَنِذْر َعِشیَرَتَک 

اْلَْقَربِیَن«:2 خويشاوندان نزديك خود را از عذاب الهي بترسان.
در اين زمينه به گزارش تاريخي طبري استناد مي شود.

اكرم6  پيامبر  شد.  نازل  اْلَْقَربِیَن(  َعِشیَرَتَک  )َوَأنِذْر  آيه  بعثت  سوم  سال  »در 
پيامبر6  اقوام و خويشان خود شروع كند. علي7 در خانه  از  مي بايست دعوت را 
بود. پيامبر به او دستور داد ران گوسفندي بريان كند و قدحي از دوغ تهيه نمايد و پسران 

عبدالمطلب را دعوت كند. او نيز چنين كرد و ميهمانان آمدند.
پيامبر اكرم6 از ران گوسفند قدري تناول كرد و از قدح نيز قدري نوشيدند. و به 
وسيله آن حضرت طعام متبرک گرديد ميهمانان يكي يكي خوردند و سير شدند و طعام 
و دوغ سرجاي خود باقي ماند. ابو لهب گفت: »لشد ما سحركم الرجل«: عجب سحري 
كرد. او از جای برخاسته و از مجلس خارج شد و بقيه به دنبال او خارج شدند. پيامبر 
اكرم6 خطاب به علي7 فرمود: ديدي چه كرد؟ دوباره آنان را دعوت كن. اين بار 
هنگام پذيرايي، پيامبر اكرم6 پيش دستي كرد و فرمود: »ایكم یوازُرني علي هذا االمر 
فیكون اخي و وزیري و وصیي و خلیفتي فیكم من بعدي« هيچ كدام از آنها قبول نكردند. 
علي7 گفت: »انا یا رسول اهلل« حضرت رسول6 علي7 را بلند كرد و فرمود: »هذا 

أخي و وزیري و وصیي و خلیفتي فیكم، فاسمعوا له و اطیعوا«.
آنها برخاستند و رفتند و ابوطالب را مسخره مي كردند و مي گفتند: برادر زاده ات امر 

مي كند از فرزندت اطاعت كني.3

1 . سیره بن هشام، ج 1، ص 245 ـ 262.
2 . شعرا : 214.

3 . تاریخ طبري، ج 2، ص 217.
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طبق همين گزارش به غير از علي بن ابيطالب كسي از آنان از پيامبر حمايت نكرد و به 
وي ايمان نياورد. اما اينكه چرا حضرت ابوطالب در آن روز همانند فرزندش علي7 از 
پيامبر حمايت نكرد. بخاطر كتمان ايمان از مردم بود تا بتواند از پيامبر اكرم6 حمايت 
ابيطالب در كنار رسول خدا، بر رياست  نمايد. كه سه سال آوارگي و زندگي در شعب 
قريش را ترجيح مي دهد و تمام مشكالت طاقت فرسا را تحمل مي كند كه در اين زمينه 
سيرة حلبي، جلد يك و سيره ابن هشام جلد يك و نيز كتابهاي معتبر تاريخي گزارش داده 

است.
بيشتر  سال   13 كه  علي7  جز  خويشاوندان  دعوت  در  شد  اشاره  كه  همان گونه 
نداشت كسي با پيامبر6 همراه نشد. در مرحله سوم، خداوند متعال اين بار مأموريت 
دعوت عمومي را به دوش پيامبرش مي گذارد. »َفاْصَدْع بَِما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن الُْمْشِرِكیَن *  
ِإنَّا َكَفْیَناَك الُْمْسَتْهِزئِیَن«:1 به آنچه مأمور هستي آشكار كن و از مشركان كنار گير كه ما تو را 

از شر دشمنان حفظ مي نمائيم.
مانند  ناگواريهايي  و  سختيها  تحمل  همواره  اسالم6  مكرم  نبي  بعثت  آغاز  از 
به  تا نداي يگانه پرستي و دعوت  اقتصادي، هجرت و جنگها را همراه داشت  محاصرة 

توحيد و مبارزه با شرک و پليدي به گوش جهانيان طنين انداز باشد.
حاصل بحث اينكه آيا مي توان به راحتي از كنار اين همه برنامه هاي منظم و انسان ساز 
عبور كرد و بر اين باور غلط معتقد شد كه يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر آمدند و 
آخرين سفير الهي نيز آمد و با رحلت او خداوند برنامه و سنت خود را نعوذباهلل تعطيل و 
مردم را به حال خود واگذار نمود؟ اين اصل در دنيا ثابت شده است كه بدون سرپرست 
و زمامداري، جامعه دچار بحران و هرج و مرج ميشود. حتي دهكده، قبيله و در نهايت 
خانواده اي كه بيش از چند نفر نيستند. اگر بدون سرپرست باشد نابساماني و آشفتگي در 
آنجا حاكم مي شود. از طرفي سيرة پيامبر اكرم6 نيز بر اين اساس بوده كه نسبت به 
ْن َأنُفِسُكْم َعِزیٌز َعَلْیِه  سرنوشت امت اسالمي اهميت ويژه اي قايل بود. »لََقْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

ِحیٌم«.2 َما َعِنتُّْم َحِریٌص َعَلْیُكم بِالُْمْؤِمِنیَن َرُؤوٌف رَّ
پس آيا با اين استدالل مي توان گفت خداوند نسبت به هدايت بندگان خود بعد از نبي 
مكرم6 اهميت نمي دهد و پيامبر اكرم6 را در اين مسئله به سكوت و بي تفاوتي 

رهنمون مي كند؟

1 . الحجر: 94-95.
2 . توبه: 128.
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اين در حالي است كه پيامبر اكرم6 علي7 را به خالفت و رهبری امت اسالم 
بعد از خود منصوب كرد كه نص كافي در اين خصوص وجود دارد. مثل حديث غدير، 
قبيل در  اين  از  احاديثي  ثقلين و  حديث منزلت، حديث واليت، حديث سفينه، حديث 
دست داريم و مهم تر از همه آيه شريفه »ِإنََّما َولِیُُّكُم اهلل َوَرُسولُُه َوالَِّذیَن آَمُنواْ الَِّذیَن ُیِقیُموَن 

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن«1 اَلَة َوُیْؤُتوَن الزَّ الصَّ
ولي امر و صاحب اختيار شما فقط خدا و رسولش و مومنان هستند كه نماز مي خوانند 
پيامبر  جانشينی  مورد  در  ديگر  آياتي  نيز  و  مي دهند.  زكات  و  صدقه  ركوع  حال  در  و 

اكرم6 نسبت به علي7 تصريح شده است.
در  رسول  و  خدا  سوي  از  خدا6  رسول  براي  جانشين  اينكه  به  اعتقاد  بنابراين 
كار نبوده، اهانت بزرگي به خدا و رسول گرامي6 مي باشد كه گناهي است بزرگ و 

نابخشودني.

مسئله امامت
همان گونه كه اشاره شد مسئله امامت مهم ترين مباحثي است كه در مكتب شيعه مورد 
اهتمام ويژه قرار گرفته است، با نگاهي هر چند گذرا در ماه مبارک رمضان كه ماه ميهماني 

خدا و قرين شدن آن با مسئله امامت از دو منظر قابل بررسي است:
1ـ »تنزل المالئكه وروح القدس علي إمام الزمان، ویدفعون الیه ما قد كتبوه من هذه االمور«.2

فرشتگان و روح القدس بر امام زمان7 فرود مي آيند و از اين امور، آنچه را نوشته اند، 
به او تقديم مي كنند.

امامت و  مبارک رمضان، ضرورت بحث در مسئله  ماه  متقيان در  2ـ شهادت موالي 
رهبري مي باشد.

تعریف لغوي امام
در لغت به عبارت زير معني شده است:

»امام هر كسي يا هر چيزي است كه در كارها به او اقتدا مي شود.«3
ترجمه فارسي و روان امام؛ پيشوا، پيش رو و رهبر است و امامت يعني پيشوايي كردن 

و رهبري است.4 و جمع امام، ائمه است.

1 . مائده: 55.
2 . تفسیر القمي، ج 2، ص ص 431.

3 . االمام، کّل من اقتدي به و قّدم في األمور، ابن فارس، معجم المقاییس في الّلغه، ص 48.
4 . فرهنگ عمید، ص 18.
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استعمال »امام« در قرآن
در قرآن امام به دو گروه ذكر شده است. گروهي به عنوان امام حق كه همان پيامبران 
ًة َیْهُدوَن بَِأْمِرنَا«1 ابراهيم، اسحاق و يعقوب را پيشواياني قرار  الهي مي باشند. »َوَجَعْلَناُهْم َأئِمَّ
داديم كه مردم را به امر ما هدايت مي كنند. و نيز در جايي مي فرمايد: »ِإنِّي َجاِعُلَک لِلنَّاِس 

ِإَماًما«.2
َة الُْكْفِر«3 پيشوايان كفر  و از گروهي ديگر به عنوان امام باطل ياد شده است: »َفَقاِتُلواْ َأئِمَّ
ًة َیْدُعوَن ِإلَی النَّاِر«:4 آنان را پيشواياني قرار داديم )فرعون و يارانش  را بكشيد »َوَجَعْلَناُهْم َأئِمَّ

را( كه امت خود را به آتش، هدايت مي كنند.
تا جايي كه خداوند متعال امامت و رهبري هر دو گروه را در روز قيامت به پيروان آنها 
معرفي و دعوت از اطاعت آنها مي نمايد و در آن روز هر گروه شاهد نتيجه اطاعت خود 

از پيشوايان خواهند شد.
پيشواي خود  با  را  مردم  كه همه  فرا مي رسد  بِِإَماِمِهْم«.5 روزي  ُأنَاٍس  ُكلَّ  نَْدُعو  »َیْوَم 

دعوت مي كنيم.
به عنوان مثال فرعون با امامت باطل خود قوم خود را به آتش فرا مي خواند.

»َیْقُدُم َقْوَمُه َیْوَم الِْقَیاَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس الِْوْرُد الَْمْوُرودُ«:6 در روز قيامت براي قوم 
خود پيشوايي مي كند و آنان را به آتش وارد مي سازد.

با نگاه كلي به قرآن كريم و تأمل در معناي لغوي امام »هر كسي يا هر چيزي است كه 
در كارها به او اقتدا مي شود«. 

عالوه بر مصاديق بشري، به عبارتي انسانهايي كه پيشوايان خوب و بد بودند به موارد 
ديگري نيز اشاره شده كه از آنها مي توان گفت:

1ـ كتاب: »َوِمن َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسی َإَماًما َوَرْحَمًة«7
و پيش از قرآن كتاب موسي به عنوان پيشوا و رحمت فرو فرستاده شد.

اطالق كلمه امام در اين آيه بر تورات به خاطر معارف و احكام و دستورات آن است، 
امور  اين  تمام  در  و  آمده،  آن  در  كه  اسالم6  پيامبر  نشانه هاي  خاطر  به  همچنين  و 

1 . انبیاء: 73.
2 . بقره: 124.
3 . توبه: 12.

4  . قصص: 41.
5 . اسراء: 71.
6 . هود: 98.
7 . هود: 17.
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با آن  متناسب  مورد  هر  در  مذبور  كلمه  بنابراين  باشد  خلق  پيشواي  و  رهبر  مي توانست 
مفهومي دارد.1

2ـ راه و طريق: »َفانَتَقْمَنا ِمْنُهْم َوِإنَُّهَما لَِبِإَماٍم مُِّبیٍن«:2 ما از قوم لوط و اصحاب االيكه 
انتقام گرفتيم و مناطق مسكوني ويران شدة آنان، بر سر راه آشكار است.

3ـ لوح محفوظ: »َوُكلَّ َشْيٍء أْحَصْیَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبیٍن «3
هر چيزي را در لوح محفوظ، شمارش كرده ايم.

»امام مبين« از ديدگاه اغلب مفسران »لوح محفوظ« مي باشد و آن كتابيست كه همه 
اعمال و همه موجودات و حوادث اين جهان در آن ثبت و محفوظ است.

بنابراين خداوند متعال به مسئله امامت توجه خاصي داشته و آن را استمرار حركت 
انبياي الهي قرار داده است و در مكتب شيعه اين امر جلوة خاصي دارد تا جايي كه در كنار 

توحيد و نبوت و معاد كه از اصول اديان آسماني مي باشند قرار داده شده است.

مسئله امامت بعد از پیامبر6 
بعد از رحلت نبي مكرم اسالم6 امت آن حضرت به دو گروه تقسيم شد »شيعه 
و اهل سنت« كه شيعه همان كساني بودند به توصيه و سفارش هاي پيامبر6 در مورد 
اكرم6  پيامبر  از  بعد  علي7  جانشيني  و  امامت  به  قايل  و  نموده  عمل  علي7 
مي باشند و اهل سنت بر اين شدند كه جانشين پيامبر را بايد مردم انتخاب نمايند و اين امر 

عامل اصلي اختالف ميان شيعه و سني در اسالم گرديد.
و بر همين اساس علماي شيعه »امامت را كه از توابع نبوت و استمرار آن مي باشد 
اصل ديگري در اصول دين قرار دادند و همچنين مسئله عدالت، الهي را كه يكي از عقايد 
فرعي توحيد است اصل مستقلي شمرده اند و مبناي اين اصل بر اساس توحيد و نبوت 
و معاد مي باشد كه اين سه اصل »اساسي ترين عقايد در همه اديان آسماني است ولي مي 
توان عقايد ديگري را كه يا از تحليل آنها به دست مي آيد، يا در توابع آنها مي باشد طبق 
اصطالح خاصي جزء عقايد اصلي به حساب آورد، مثاًل مي توان اعتقاد به وجود خدا را 
يك اصل، و اعتقاد به وحدت او را اصل دوم شمرد، يا اعتقاد به نبوت پيغمبر خاتم6 

را اصل ديگري از اصول دين شمرد.4

1 . تفسیر نمونه، ج 18.
2 . حجر: 79
3 . یس: 12.

4 . مصباح یزدي، آموزش عقاید، ص 14.
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بر اين اساس در مكتب شيعه »عدالت« و »امامت« در كنار، توحيد، نبوت و معاد قرار 
گرفته است. كه جمع آنها به اصول دين، مشهور شده است. البته در جايی اصول دين و 
مذهب از آنها نام می برند كه در بردارنده پنچ مسئله مهم باشد و نيز در جايي توحيد، 

نبوت و معاد را اصول دين و امامت و عدل را اصول مذهب معرفي مي نمايند.
از اين روي شيعه در مسايل اعتقادي به مسئله توحيد، نبوت، معاد، عدالت و امامت 
پايبند بوده و فروعات دين كه دستورات عملي مبتني بر اصول پنج گانه ديني مي باشد عمل 
مي نمايد كه عبارت است از: نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، امر به معروف، نهي 
از منكر، تولي و تبري كه تفصيل آنها عالوه بر كتاب هاي مفصل فقهي در رساله هاي عمليه 

مراجع عظام تقليد نيز به آنها اشاره شده است.
پيامبر اكرم6 و  امامت در كالم خدا و  بعد از ذكر اين مباحث، اشاره اي به اصل 
وجود آخرين امام با فرهنگ مهدويت كه از اساسي ترين مباحث اعتقادي شيعه مي باشد، 

خواهيم داشت.

جانشیني در خالفت نبي مکرم اسالم6
جانشيني در خالفت نبي مكرم اسالم6 با كسي است كه پيامبر اكرم6 او را به 

اين امر مهم انتصاب كرده باشد و به داليل فراوان آن شخص علي بن ابيطالب7 مي باشد.
1ـ حدیث یوم االنذار

در دعوت نزديكان خود »َوَأنِذْر َعِشیَرَتَک اْلَْقَربِیَن« پيامبر خطاب به نزديكانش فرمود: 
»هيچ كس از مردم براي كسان خود چيزي بهتر از آنچه من براي شما آورده ام، نياورده 
است. من خير دنيا و آخرت را براي شما آورده ام، خدايم به من فرمان داده كه شما را 
به توحيد و يگانگي وي و رسالت خويش، دعوت كنم، چه كسي از شما مرا در اين راه 

كمك مي كند تا برادر و وصي و جانشين من در ميان شما باشد؟
پيامبر اين جمله را تكرار فرمود و هر سه مرتبه علي7 آمادگي خود را  سه مرتبه 
اعالم كرد و در آخر پيامبر6 دست خود را به دست علي7 زد و جمله تاريخي خود 

را در مجلس بزرگان بني هاشم دربارة علي7 فرمود:
»هان اي خويشان و بستگان من! علي برادر و وصي خليفه من در ميان شماست«.1

2ـ حدیث منزلت
پيامبر اكرم6 براي نبرد با روميان در سرزمين تبوک علی7 را با خود نبرد، زيرا 

1 . تاریخ طبري، ج 2، ص 319 ـ 321.
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اين رو  از  بود،  منافقان، الزم و ضروري  فتنه هاي  از  براي جلوگيري  او در مدينه  وجود 
دشمنان به شايعه پراكني افتادند كه رابطة پيامبر6 با علي7 تيره شده و به اين خاطر 
علي7 را با خود نبرده. در آن هنگام علي7 خود را به پيامبر رساند و شايعه را مطرح 
كرد. پيامبر در پاسخ فرمود: »كذبوا ولكّني خلقتک لما تركت ورائي، فارجع واخلف في أهلي 
وأهلک، أفال ترضي یا علّي أن تكون مّني بمنزله هارون من موسي إاّل أنّه و ال نبّي بعدي«:1 
آنان دروغ گفته اند، من تو را براي حفظ جان خانه و خانواده ام جانشين خويش ساخته ام، 
پس بازگرد و جانشين من در خانوادة من و خانوادة خودت باش، آيا خوش نداري كه 
براي من آن گونه باشي كه هارون براي موسي بود، با يك تفاوت كه پيامبري پس از من 

نيست.
3ـ حدیث غدیر

پيامبر اكرم6 در سال دهم هجري آخرين سالي بود كه اعمال حج را انجام داد، 
تمامي حجاج به قصد وطن، مكه را ترک كردند، چون كاروان ها به نزديك بركة آبي به 
نام غدير خم رسيدند، پيك وحي فرود آمد و پيامبر6 را به امر مهمي از طرف خداوند 

متعال فرمان داد و آن اين بود:
بَِّک َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما بَلَّْغَت ِرَسالََتُه َواهلل َیْعِصُمَک  ْغ َما ُأنِزَل ِإلَْیَک ِمن رَّ ُسوُل بَلِّ »َیا َأیَُّها الرَّ
ِمَن النَّاِس«:2 اي پيامبر! آنچه را از پروردگارت بر تو فرود آمده به مردم برسان و اگر چنين 

نكني، رسالت خداي را به جا نياورده اي و خداوند تو را از گزند مردم حفظ مي كند.
سپس پيامبر اكرم6 خطبه اي را قرائت فرمودند:

»ستايش از آن خداست و به او ايمان داريم، ... هان! اي مردم! نزديك است كه من 
دعوت حق را لبيك گويم و از ميان شما بروم ... هر كس من موال و رهبر او هستم، علي 
نيز موال و رهبر اوست )من كنت مواله فعلّي مواله( فرشته وحي دوباره فرود مي آيد و به 
پيامبر بشارت مي دهد: »الَْیْوَم َأْكَمْلُت لَُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت لَُكُم اِلْساَلَم 

ِدیًنا«.3
تا  ماند  مي  باقي  اكرم6  پيامبر  جانشين  انتخاب  براي  راهی  آيا  توصيف  اين  با 

سراسيمه عده اي در بني ساعده جمع شده و براي پيامبر جانشيني را تعيين كنند؟!
پس از بيان جانشينی نبی اكرم اسالم6 و مسئله امامت به بحث مهدويت كه جوهره 

1 . سیره ابن هشام: ج 2، ص 519 ـ 520؛ صحیح بخاري: )غزوه تبوک(، ج 6، ص 3.
2 . مائده: 67.
3 . مائده: 3.
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نبوت و امامت است اشاره شده و اميد است مبلغان عزيز در طول ماه مبارک رمضان، حداقل 
چند سخنرانی خود را با محور قرار دادن مباحث مهدويت نسبت به فرهنگ سازی برای 

انتظار فرج اقدام نمايند. بدين منظور مباحثی هر چند كوتاه ارايه می گردد. 

امام منتظران
اي پادشه خوبان داد از غم تنهایي        دل بي تو به جان آمد، وقت است که بازآیي

شايسته است در ماه مبارک رمضان كه بندگان خدا دعوت ميهماني او را لبيك گفته اند 
و مسير زندگي را نسبت به ماههاي قبل تغيير داده و دريچه هاي معرفت در دل آنها به 
دنيايي ديگر اميد مي دهد به ياد مهمترين و اصلي ترين ملجاء باشيم كه اميد همة دنيا به 
اوست. آري از خداوند بخواهيم موانع معرفت ما نسبت به مواليمان را برطرف و ما را در 
شناخت ولي نعمت و امام زمانمان ياري نمايد تا نباشد زندگي و به دنبال آن مرگ جاهلي 

گريبان گير ما باشد.
»من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه«:1 هر كس بميرد، در حالي كه امام 

زمان خود را نشناخته باشد، به مرگ جاهلي از دنيا رفته است.
بنابراين بر ميهمانان كوي دوست سزاوار است در اين ماه بزرگ، ماه قبولی دعاها بر 
سالمتي و تعجيل فرج آن حضرت دعا كرده و نسبت به موالی خود معرفت قلبي داشته 

باشند.
خود آن حضرت مي فرمايد: »اكثروا الّدعاء بتعجیل الفرج«2 براي تعجيل فرج بسيار دعا 

كنيد و خود آن حضرت نيز براي فرج دعا مي كند.
محمد بن عثمان بن سعيدالعمري دومين سفير آن حضرت مي گويد: آن حضرت را براي 
آخرين بار در مكه كنار خانه خدا ديدم كه دست به دعا برداشته و عرضه مي دارد: »الّلهم 

انجزلي ما وعدتني«3 بار خدايا آنچه به من وعده كرده اي انجام ده.
و چه دعايي بهتر از دعاي »الّلهم كن لولیک الحجه ابن الحسن، صلواتک علیه و...«

اعتقاد به امام زمان)عج(
همان گونه كه در بحث هاي گذشته مطرح شد، خداوند زمين و اهل آن را خالی از امام 

نمي گذارد و اين امر در اعتقاد شيعيان امري ضروري مي باشد.
مباحثي كه در اين ميان مطرح است، كه اعتقاد به حضرت مهدي)عج( آيا بعد از امام 

1 . کافي، ج 1، ص 371.
2 . بحاراالنوار، ج 53، ص 177.

3 . همان، ج 51، ص 351.
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يازدهم حضرت امام عسكري پدر بزرگوار امام زمان)عج( بوده يا اينكه به دوران قبل از 
ايشان برمي گردد.

با عنايت به احاديث نبي مكرم اسالم6 باور اين امر، به زمان خود پيامبراكرم6 
منتهي مي شود كه از باب نمونه مي توان به احاديث زير اشاره كرد:

پيامبراكرم6 فرمود: قيامت برپا نمي شود تا قائم بر حق ما قيام كند. در آن هنگام 
قيام مي كند كه خداوند اذن دهد. پس هر كس كه از وي اطاعت كند نجات يابد و هر كه 
تخلف نمايد هالک گردد. اي بندگان خدا! خدا را در نظر داشته باشيد و هنگامي كه مهدي 
برف حركت  بر روي  اگر چه  بشتابيد  او  به سوي  به هر طور، ممكن شد  ظاهر گشت 

نماييد زيرا او خليفه خدا و جانشين من است.1
همچنين در روايتي از آن حضرت آمده است: »ال یذهب الدنیا حتي یلي امتي رجل من 

اهل بیتي یقال له المهدي«.
دنيا تمام نخواهد شد تا اينكه مردي از اهل بيت من كه مهدي ناميده مي شود بر مردم 

حكومت كند. 2

حکومت صالحان
خداوند متعال مي فرمايد:

َهَذا  ِإنَّ ِفي  الُِحوَن *  الصَّ ِعَباِدَي  َیِرُثَها  اْلَْرَض  َأنَّ  ْكِر  الذِّ بَْعِد  بُوِر ِمن  الزَّ َكَتْبَنا ِفي  »َولََقْد 
َقْوٍم َعابِِدیَن«:3 ما در زبور بعد از ذكر )تورات( نوشتيم كه بندگان صالح من وارث  لََباَلًغا لِّ

)حكومت( زمين خواهند شد. در اين ابالغ روشني است براي جمعيت عبادت كنندگان.
در روايتی امام باقر7 اين آيه را به ياران مهدي7 تفسير نموده است.

به  آيه  اين  در  كه خداوند  را  »بندگان صالحي  الزمان«  آخر  في  المهدي  اصحاب  »هم 
عنوان وارثان زمين ياد مي كند ياران مهدي در آخر الزمان هستند«.

در اين زمينه احاديث فراواني وجود دارد كه به اين حديث معروف اكتفا مي شود.
»لو لم یبق من الدنیا اال یوم، لطول اهلل ذلک الیوم، حتي یبعث رجال )صالحًا( من اهل بیتي 
یمال الرض عداًل و قسطًا كما ملئت ظلمًا و جوراً«:4 اگر از عمر جهان جز يك روز نماند، 
خداوند آن روز را آن قدر طوالني مي كند تا مرد صالحي را از خاندان من برانگيزد كه 
1 . قال رسول اهلل6: »ال تقوم الساعه حتي یقوم القائم الحق مناودلک حین یأذن اهلل عّز و جل له، و من تبعه نجا و من 
تخلف عنه هلک. اهلل اهلل عباداهلل! فأتوه و لو علي الثلج فانه خلیفه اهلل عز و جل و خلیفتي«. اثبات الهداه، ج 6، ص 382.

2 . بحاراالنوار، ج 51، ص 75.
3 . انبیاء: 105 ـ 106.

4 . تفسیر نمونه، ج 13، ص 519.
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صفحه زمين را پر از عدل و داد كند همان گونه كه از ظلم و جور پر شده است.
نكته قابل توجه در آية شريفه تحقق وعده الهي در آينده است. و علت اصلي آن را 

مي توان در چند نكته بررسی كرد.
1ـ قدرت علوم بشري 

علوم بشری تا قيام حضرت مهدی )عج( در حال رشد و ترقي بوده و از طرفي اين 
علوم و تكنولوژي در انحصار مستكبران جهان بوده و به عنوان ابزار اصلي برای پيشبرد 
اهداف پليد خود استفاده می كنند و تا جايی كه استفاده و بهره مندي از اين پيشرفت ها را 

به مردم مظلوم و نيازمند دنيا ممانعت می كنند.
و  حيرت  در  را  مستكبران  تمام  الزمان  آخر  در  خود  وعده  تحقق  با  متعال  خداوند 
باقر7  امام  از حضرت  زمينه  اين  در  كه  به حقارت خودشان خواهد گذاشت  اعتراف 

روايتي آمده است:
»اذا قام قائمنا وضع یده علي رؤوس العباد فجمع به عقولهم و كملت به احالمهم ثم مّد 
یكّلمهم  )برید(  یرید  القائم حجاب  بین  و  بینهم  یكون  اسماعهم حّتي ال  و  ابصارهم  في  اهلل 
فیسمعون و ینظرون الیه و هو في مكانه«:1 هنگامي كه قائم ما قيام كند، فرهنگ جامعه را 
باال مي برد و علوم و تكنولوژي را به ارمغان مي آورد و با مردم بدون پرده سخن مي گويد، 

آنگاه مردم جايگاه او را مشاهده و به سخنان دل ربايش گوش فرا مي دهند.
از اين رو آن حضرت با معجزه علمي و انقالب فرهنگي، پيشرفت علم و صنعت و 
تمام امكانات موجود را به حدي باال مي برد كه داشته هاي مستكبرين در مقابل آن خيلي 
ناچيز و عقب مانده تلقي خواهد شد. دوران استكبار و انحصار طلبی به سر ميرسد و با 

علوم كامل كه تمام نيازهای دنيا را تأمين كند وارد عرصه جهانی می شود.
2- تحقق شعار عدالت

در دنيا هر حكومتي بر پايه اصول و اعتقادات خود قانون وضع كرده و برای تحقق 
بخشيدن به شعارها و ادعاهای خود تالش می نمايد. 

به عنوان مثال حكومت هاي سكوالريسم بر پاية جدايي دين از زندگي اجتماعی و 
برنامه ريزی كرده و در رأس  بر مبناي سرمايه داري  يا نظام كمونيستي  سياسی مردم و 
هر يك از اين هرمها رهبران آنها، تفكرات مجموعة خودشان را در جامعه به منصه ظهور 

ميرسانند.

1 . الکافی؛ ج1، ص25. 
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با اين مثال؛ بحث از مهدويت و شعار عدالت واقعي و حكومت صالحان و رسيدن به 
آن اهداف بزرگ الهی در چنين شرايطي كه با پيشرفت علوم، دنيا تبديل به يك دهكده 
دنيا  كنوني  مافوق شرايط  تمام جهات  از  دارد حكومت صالحان  جهاني شده، ضرورت 
مديريت  قصد  و  دارد  وجود  واقعي  مصلح  يك  جهانی  حكومت  رأس  در  چون  باشد. 
جهاني دارد و اين حكومت، همان حكومت صالحان است كه يك مصلح بزرگ در رأس 
ظهور  منصه  به  را  الهي  وعدة  و  كند  حكومت  دنيا  بر  تا  بود  خواهد  صالحان  مجموعة 

برساند.
از جانب  پيامبر6 آمده است: در آخرالزمان بالی سختي  از  اين زمينه  روايتي در 
سلطان، بر امت من نازل مي شود،  باليي كه سخت تر از آن شنيده نشده است، به طوري كه 
زمين فراخ بر آنها تنگ شده پر از جور و ستم مي گردد. مومنين پناهگاه و دادرسي از ظلم 
و ستم نمي يابند. پس خدا مردي از خانوادة مرا مي فرستد تا زمين را پر از عدل و داد كند 
چنانكه از ظلم و ستم پر شده است. ساكنين آسمان و زمين از او راضي خواهند بود. زمين 
تمام گياهان خود را برايش مي روياند و آسمان بارانش را پي در پي فرو مي فرستد. هفت 
سال يا نه سال در بين مردم زندگي مي كند. از جهت خيراتي كه خدا بر اهل زمين نازل 

نموده مردگان آرزوي زندگي دوباره مي كنند.1
بنابراين تنها حكومتی كه می تواند در تحقق شعار عدالت آن هم در سطح جهانی به 

منصه ظهور برسد، حكومت صالحان می باشد.
3- وارثان منتظر

وارثان بايد منتظر واقعی مصلح جهانی باشند، برای تبيين اين مطلب به واژه »ارث« كه 
در آيه شريفه ذكر شده اشاره می شود.

واژه »ارث« به معني چيزي است كه بدون معامله و داد و ستد به كسي انتقال مي يابد، 
ناصالح و در  بر قوم  پيروزي يك قوم صالح  به تسلط و  و گاهي در قرآن كريم »ارث« 
بني  دربارة  اعراف  سوره  در  كه  است،  شده  گفته  آنها  امكانات  و  مواهب  گرفتن  اختيار 
اسرائيل و پيروزيشان بر فرعونيان چنين آمده است: »واورثنا القوم الذین كانوا یستضعون 

مشارق االرض ومغاربها«:2 ما شرق و غرب زمين را به ارث به آن قوم مستضعف داديم.
با اين بيان تحقق وعدة الهي با وارث شدن صالحان بر روی زمين امكان پذير ميباشد.

مهمترين شاخصه انتظار اصالح نفس و داشتن ايمان قوي و كسب شايستگي ها ميباشد 

1 . الصواعق المحرقه، ص 161.
2 . تفسیر نمونه، ج 13، ص 516.
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تا رابطه ای بين صالح بودن و منتظر بودن وجود داشته باشد زيرا بهترين اعمال در امت 
انتظار  امتي  اعمال  »افضل  فرمود:  اكرم6  پيامبر  است.  شده  معرفی  فرج  انتظار  پيامبر 

الفرج من اهلل عز و جل« باالترين اعمال امت من انتظار فرج از ناحيه خدا كشيدن است.
بنابراين با اصالح نفس و داشتن ايمان، معناي واقعي انتظار تحقق می يابد. زيرا وضع 
فعلي خوشايند صالحان نبوده و به دنبال وضع مطلوب مي باشند مانند طالب علمی كه 
تالش او كسب علم و به دنبال اخذ مدارج عالی علمی بوده و هدف اصلی خدمت به 
مردم مي باشد. و مستلزم اين كار تالش و كوشش علمي و تحمل سختيها می باشد. منتظر 
واقعي نيز بايد خود را به درجه صالحان برساند، اگر اين گونه نباشد به وضع فعلی راضی 
می باشد و اگر به اين مرحله نرسد او را جايي در كنار امام زمانش نخواهد بود. بنابراين 
انتظار كشيدن شرايط خاص خود را دارد. اگر چنين شرايطی را شخص منتظر دارا بود 

همانند كسی است كه: 
بوده  قائم  پرچم  زير  كه  است  همانند كسي  القائم«:  لواء  قاعدا تحت  »بمنزله من كان 

باشد.
»بمنزله الضارب بسیفه في سبیل اهلل« همانند شمشير زني در راه خدا.

با اين حساب اگر انسان دچار مشكالت رذايل اخالقي و اجتماعي باشد. او در صف 
چون  حضرت  آن  كنار  در  نه  مي باشند  عصر7  امام  مقابل  در  كه  بود  خواهد  كساني 
مستبد  انقالب و دگرگون كردن حكومت های  از  وقتي كه سخن  ندارند  با هم  سنخيتي 
و زورگو می باشد كسانی می توانند در ركاب مصلح جهانی باشند كه از لحاظ اخالقی و 

رفتاری خود ساخته و دارای سنخيت با آن حضرت را می باشند.
4- اميد بخشي

دل  در  اميد  روحيه  دادن  آينده  در  صالحان  حكومت  تحقق  برجستة  نكات  از  يكي 
منتظران و مصلحان می باشد چرا كه آنان با ديدن مناظر منكرات و اعمال خالف شرع در 
جامعه و عادي شدن محرمات به شدت رنج مي برند و از دست آنها كاري ساخته نمي شود 

و تنها با اميد به ظهور منجي زندگي خود را ادامه مي دهند.
است؛  مكتب  بقاء  مايه  رهبر  وجود  مي گويد:  سبحاني  آيت اهلل  استاد  زمينه  اين  در 
محاسبات عقلي و اجتماعي ثابت مي كند كه اعتقاد به وجود چنين امامي در طول مدت 
غيبت، اثر عميقي در اجتماع شيعه داشته است. هر گروهي براي رسيدن به اهداف خود 
يا  مريضي  )محبوس شدن،  عللي  به  اگر  و حتي  است.  نيازمند  رهبر  و  رئيس  به وجود 
تبعيد( از پيروان خود دور افتاده باشد باز هم اصل وجود او براي ادامه حيات آن گروه، 
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كافي خواهد بود، چون پيروان او به اميد آن رهبر كارها را ادامه مي دهند. در طول تاريخ 
نظاير آن را ديده ايم كه رهبري را زنداني مي كنند ولي مردم راه او را ادامه مي دهند، و چه 
بسا مصمم تر نيز مي شوند، نظير انقالب ايران، با اينكه رهبر آن بيش از 14 سال در تبعيد 
بسر مي برد و انقالب هند با اينكه گاندي رهبر آن در زندان بود. اما اگر حيات و زندگي 
او به پايان برسد، تفرقه و دو دستگي و تشتت قوا و نابساماني ميان آن جمعيت حكم فرما 
پيامبراكرم6 بسياري  قتل  از شايعه  بعد  اين موضوع در جنگ احد رخ داد،  مي شود، 
دست از جنگ كشيده و فرار كردند، اما وقتي متوجه شدند كه شايعه بي اساس بوده دوباره 

به پيامبر6 پيوسته و به جنگ ادامه دادند.1
بنابراين هر چند شيعيان امام و رهبر خود را در ميان خود نمي بيند، ولي با دلي پر از 
اميد به انتظار آن روزي هستند كه ديدگان به نور وجود او منور گردد. حال اگر اين منجي 
به باور برخي از فرق اسالمي هنوز متولد نيافته و در آخرالزمان به دنيا خواهد آمد، باشد 
چگونه مي تواند روحيه اميد بخشي به منتظران حضرتش داشته باشد. چون اگر تازه در 
زمان آنها متولد شود تا به مرحله رشد و تكامل برسد و خداوند اذن ظهورش را بدهد با 
محاسبات طول عمر انسان احتمال قوي دارد كه همين انسان هاي شاهد تولد او آن روز را 
نتوانند درک كنند. ولي در مكتب شيعه اين باور وجود دارد كه آن حضرت آماده قيام بوده 
و منتظر اذن پروردگار است و شايد آن روز در دوره هر منتظري كه اعتقاد داشته به وقوع 

بپيوندد.
پرفسور »هانري كربن« استاد فلسفه در دانشگاه سوربن فرانسه و مستشرق فرانسوي 

مي گويد:
»به عقیده من مذهب تشیع تنها مذهبي است که رابطه هدایت الهي را میان خدا 
و خلق براي همیشه  نگه داشته است و به طور مستمر و پیوسته، والیت را زنده 
و پابرجا مي دارد. مذهب یهود، نبوت را که رابطه اي است واقعي میان خدا و 
عالم انساني، در حضرت کلیم ختم کرده و پس از آن به نبوت حضرت مسیح 
همچنین  کند.  مي  قطع  را  مزبور  رابطه  و  ننموده  اذعان  محمد6  حضرت 
در  نیز  مسلمانان  از  سنت  اهل  اند.  نشده  متوقف  مسیح  حضرت  در  مسیحیان 
اي  رابطه  دیگر  ایشان،  در  نبوت  ختم  با  و  کرده  توقف  محمد6  حضرت 
با  را  نبوت  تنها مذهب تشیع است که  نمي دانند.  میان خالق و مخلوق، موجود 
حضرت محمد6 ختم شده مي داند، ولي والیت را که همان رابطه هدایت 

و تکمیل مي باشد، بعد از آن حضرت و براي همیشه زنده مي داند.2
1 . آیت ا... سبحاني، فروغ ابدیت، ج 2، ص 467.

2 . سیره پیشوایان به نقل از سالنامه 2مکتب تشیع، مصاحبات استاد عالمه طباطبایي با پرفسور هانري کربن دربارة شیعه 
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5- فرصتي براي گنه کاران
از نكات ديگر فلسفه غيبت و حكومت صالحان در آينده مي تواند اين باشد كه فرصتي 
براي ظالمان و گنه كاران باشد، تا بتوانند خود را اصالح كنند. امام حسين7 يك شب 
را از دشمن فرصت گرفتند تا عالوه بر اينكه خود و يارانش با معبود بيشتر مناجات كنند. 
فرصتي هم به مردم خفته باشد تا بتوانند خوب فكر كنند و به عاقبت كاري كه مي كنند 
بيانديشند كه چه جنايت بزرگي را مرتكب مي شوند و قصد جنگ با شب زنده داران و 
بهترين خلق خدا در روي زمين را دارند و اين فرصتی بود كه امام حسين7 به آن مردم 
يابد. چون خداوند مي فرمايد: »هر كس،  نفر هم شده هدايت  تا شايد يك  گنهكار داد 
كسی را زنده بدارد، چنان است كه گويی تمام مردم را زنده داشته است«. و در اين مدت 
يكی از كسانی كه فرصت فكر كردن پيدا كرد حر بن يزيد رياحي بود كه سعادت شهادت 

در ركاب امام زمانش نصيب وی گرديد.
بنابراين براي كساني كه در اجتماع ستمگران و گنه كاران مي باشند، فرصت مناسبی 
است تا خوب بيانديشند كه شايد ظهور منجي عالم در همان روزي است كه آنان در حال 

ظلم و بيدادگري می باشد.

دیدار یار
وجود آن حضرت براي شيعيان هميشه نعمت است و بايد وجود اين نعمت بزرگ و 
حجت عظماي الهي را قدر بدانيم. او هميشه به فكر شيعيان است و از حال و احوال آنها 
خبر دارد و خوشا به حال آن شيعياني كه حجاب ها را از چهره زدودند و به ديدار روي 

جانان نايل آمدند.
عراقي; در كتاب نفيس دار السالم تشرفی كه حكايت از محبت و عنايت حضرت 
ولي عصر ارواحناه فداه به عالمه حلی دارد نقل مي كند: عالمه حلي; شب جمعه اي به 
تنهايي به زيارت حضرت سيدالشهدا7 مي رفت و بر مركبي سوار بود و تازيانه در دست 
داشت، در بين راه شخص عربي )كه جان همه عالم به فداي خاک پايش باد( با او همراه 

مي شود و سخن از مسايل علمي باز مي كند.
عالمه حلي; نيز بعضي از مشكالت علمي را مطرح نمود، ديد كه او حالل مشكالت 
به  ميان آمد كه آن شخص عرب  از مسئله اي در  آنكه سئوال  تا  و يگانه روزگار است 

خالف عالمه; در آن مساله فتوا داد.

)1339هـ .ش(.
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عالمه گفت: اين فتوي بر خالف قاعده است و خبري كه مستند آن باشد نداريم.
آن شخص عرب فرمود: دليل بر اين حكم حديثي است كه شيخ طوسي; در كتاب 

تهذيب خود نوشته است.
عالمه گفت: چنين حديثي در تهذيب نيست و در خاطر ندارم. مرحوم شيخ طوسي يا 

كس ديگري آن را نقل نموده باشد.
آن شخص فرمود: نسخه كتاب تهذيب را كه خود داري از اول آن به فالن مقدار ورق 
بشمار، حديث در فالن صفحه و فالن سطر مي باشد. عالمه حلي; با خود گفت: شايد 
اين شخص كه در ركاب من مي آيد )عالمه سواره بود و او پياده( آن كسي باشد كه عالم 

به وجود او وابسته و او امام عصر)ارواحنا فداه( باشد.
در اين حال تازيانه از دست عالمه افتاد از آن شخص پرسيد: آيا در مثل اين زمان كه 

غيبت كبري مي باشد امكان دارد انسان به محضر مقدس امام زمان7 شرفياب شود؟
فرمود:  نهاد و  برداشت و در دست عالمه  را  تازيانه  به زمين خم شد و  آن شخص 
چگونه نمي توان به خدمت او رسيد در حالي كه االن دست او در دست تو مي باشد. 
انداخت و بيهوش شد.  از باالي مركب به زير  عالمه چون اين جواب را شنيد خود را 
وقتي كه به هوش آمد كسي را نديد و چون به خانه برگشت حديث مذكور را در همان 
صفحه و همان سطر كه حضرت ولي عصر)عج( فرموده بود ديد و فتواي خود را اصالح 

نمود.1

1 . سید جعفر رفیعي، از امام زمان و سید بن طاووس به نقل از دارالسالم.
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